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Bu yazıda, insanlığın özellikle 17. yüz-
yıldan sonra kurduğu ekonomik ve si-
yasi sistemlerin temelindeki varsayım-

ların, 21. yüzyılda yanlışlanmakta olduğu ileri 
sürülerek, doğmakta olan bu hem yeni hem de 
çok eski bir felsefi anlayışın olası sonuçları 
dar bir kapsamda tartışılacaktır. Bu yeni fel-
sefe, aşkınlık kavramının aslında sadece soyut 
felsefi bir kavram olmadığını, sık rastlanan ve 
gözlemlenmesi ve ölçülmesi mümkün bir olgu 
olarak evrenin en önemli temel kanunlarından 
birisi olduğunu anlamaya başlamamız ile orta-
ya çıkmaktadır. Bu sürecin bir çeşit tümevarım 
süreci olduğunu söylemek mümkündür, ancak, 
aşkınlık konusunda geçmiş yüzyıllarda yazılan 
eserlerin bu yeni durumu anlamlandırma konu-
sunda çok güçlü bir temel oluşturduğunu söyle-
mek de mümkündür. Diğer bir değişle, geçmiş 
yüzyılların bazı büyük beyinlerinin, özellikle 
idealistlerin, 21. yüzyılda ortaya çıkmakta olan 
bu hem yeni hem de çok eski felsefi anlayışın 
temelini çoktan attığı söylenebilir. Onların de-
haları sayesinde, bu yeni olguların ne anlama 
geldiği konusunda nispeten berrak bir görüşe 
sahip olabiliyoruz.
Doğada kolayca gözlemlenebilen aşkınlık nedir? Örnek 
olarak hiçbir hücre tek başına 100 km/saat hızında hareket 
edemez. Ancak uygun bir organizma formunda bir araya 
gelmiş hücreler bunu başarabilirler. Dolayısıyla hücre top-
luluklarının hangi işi hayata geçirip geçiremeyecekleri tek 
tek hücrelerin özelliklerinden daha çok, hangi formda bir 
araya geldikleri, ağ bağlantılarını nasıl oluşturdukları ile bu 
form ve ağların nasıl işlediğine bağlıdır. İletişim ve bilgi iş-
leme teknolojilerindeki gelişmeler, ağların hem kendilerinin 
hem de zaman içinde nasıl değişim geçirdiklerinin ortaya 
çıkartılması, tanımlanması ve kategorize edilmesine katkı 
sunmaktadır. Diğer bir deyişle, bilim insanlarının çalışma-
ları gittikçe tekil birimlerden, bu birimlerin nasıl bir araya 
gelerek tikel sistemler veya varlıklar oluşturabildiklerini 
anlamak üzerine kaymaktadır. Bilim dünyası, mevcut para-
digmayı kökten değiştirecek yeni bir varsayımı kabul etme 
konusunda yeterli olgu toplama sürecindedir. Bu varsayım 
ise şudur:

Tekillerin belirli bir formda karşılıklı etkileşime geçmesi 
ve bu etkileşimin yeterli bir süre boyunca devam etmesi 
durumunda, bir çeşit aşkınlığın ve bu aşkınlığın tinini 
oluşturduğu tikellerin ortaya çıkması mümkündür.

- Elbette soru sorabilirsin. Burada uygun görülen soruların listesi var.
- Kendin için çalışma ve araştırma konusunda özgürsün. Burada uygun görülen 
kaynakların listesi var.
- Bizler özgür düşünceyi boğmaya çalışmıyoruz. Bizler, uygun görülen 
sonuçlara ulaştığın sürece, öğrenebildiğin her şeyi öğrenmeni istiyoruz. 

Bu konuda derli toplu bir çalışma, Pier Luigi Luisi ve Fritjof 
Capra’nın, Hayata Sistemsel Bakmak1 isimli eserinde bulu-
nabilir. Bu eserde sistem düşüncesinin iyi özetlenmiş bir 
tarihi ve günümüzde neden yeni bir paradigmanın temel 
varsayımı olabileceği konusunda değerli açıklamalar bu-
lunmaktadır. Adı geçen yazarlara göre, 1930’ların sonun-
da sistem düşüncesinin temel kriterlerinin çoğu organizma 
biyologları, Geştalt psikologları ve ekolojistler tarafından 
formüle edilmiş olup, 1940’larda ise sistem teorilerinin for-
mülasyonları üzerinde çalışılmıştır. 1950’lerde genetik ça-
lışmalarındaki ilerlemeler ile sarkaç bir kez daha mekanik 
düşünmeye dönmüş ve moleküler biyolojinin zaferi ile tüm 
biyolojik fonksiyonların moleküler yapılar ve mekanizma-
lar açısından açıklanabileceğine dair yaygın bir inanış genel 
kabul görmüştür. 1970’lerden sonra ise sistem teorilerinin 
popülerliğinde bir düşüş görülmüştür. Adı geçen yazarlara 
göre bu düşüşün ana nedeni, bu dönemin matematiğinin 
canlı sistemlerin son derece doğrusal olmayan doğasını 
açıklamaya uygun olmayan doğrusal denklemlerle sınır-
lı olmasaydı. Gerçek atılım, doğrusal olmayan dinamikler 
olarak bilinen karmaşıklık teorisinin formülasyonu ile gel-
miştir. Daha net bir ifadeyle, sistem teorilerindeki geliş-
meler, bilim insanlarının ve matematikçilerin ilk kez canlı 
sistemlerin doğrusal olmayan birbirine bağlı olma özelli-
ğini modelleme ve bunlara karşılık gelen doğrusal olmayan 
denklemleri çözmelerine izin veren güçlü ve yüksek hızlı 
bilgisayarların geliştirilmesinden kaynaklanmıştır. 1980’ler 
ve 1990’lar boyunca, karmaşıklık teorisi bilim camiasında 
büyük bir heyecan yaratmıştır. Biyolojide sistem düşüncesi 
ve organik yaşam anlayışı yeniden sahneye çıkmış ve doğ-
rusal olmayan fenomenlere olan güçlü ilgi, yaşamın birçok 
temel özelliğine ilişkin anlayışımızı çarpıcı biçimde artıran 
bir dizi yeni ve güçlü teorik model üretmiştir. Günümüzde 
uygun matematiksel dil ile birlikte bu modellerden tutarlı 
bir canlı sistemler teorisinin ana hatları ortaya çıkmaktadır. 
Canlı sistemlerin tüm seviyelerindeki (organizmalar, sosyal 
sistemler ve ekosistemler) yeni bilimsel yaşam anlayışı, yal-
nızca bilim ve felsefe için değil, aynı zamanda siyaset, tica-
ret, sağlık, eğitim ve günlük yaşamın diğer birçok alanı için 
de derin etkileri olan yeni bir gerçeklik algısı yaratmaktadır.2

Adı geçenlere göre sistem anlayışı, yaşamın sistemler içinde 
çok düzeyli sistem yapıları oluşturma eğiliminde olduğunu 
öne sürmektedir. Bu görüşe göre, bir organizmanın veya 
canlı sistemin temel özellikleri, hiçbir parçanın sahip olma-
dığı bütünün özellikleridir ve parçalar arasındaki etkileşim 
ve ilişkilerden doğarlar. Herhangi bir sistemde tek tek par-
çaları ayırt edebilmemize rağmen, bu parçalar birbirinden 
ayrı değildir ve bütünün doğası her zaman sadece parçala-
rının toplamından farklıdır. Bu açıdan bakıldığında, sistem 
düşüncesinin ortaya çıkışı, Batı bilimsel düşünce tarihinde 
derin bir devrime işaret etmektedir. Her karmaşık sistemde 
bütünün davranışının tamamen parçaların özelliklerinden 
anlaşılabileceği inancı, modern bilimsel düşüncenin temel 

1   Pier Luigi Luisi & Fritjof Capra, The Systems View of Life, 
Cambridge University Press, 2016.
2   A.g.e. s. 10-12

bir özelliği olan Kartezyen paradigmanın merkezinde yer al-
maktadır. Ancak, yirminci yüzyıl biliminin en büyük şoku, 
canlı sistemlerin analiz yöntemiyle anlaşılamaması olmuş-
tur. Analiz, bir şeyi anlamak için parçalara ayırmaktır; sis-
tem düşüncesi ise onu daha büyük bir bütünün bağlamına 
yerleştirmek anlamına gelmektedir.3

Sistem teorilerinin felsefi temelini oluşturma kapasitesine 
sahip olan bu yeni aşkınlık varsayımı, aşkınlığın ortaya çık-
masını her durumda zorunluluk olarak ortaya koymamakta, 
ancak olasılık olarak kavramaktadır. Olasılık kavramı ise şu 
anlama gelmektedir: Eğer yeterli sayıda etkileşim sarmalı 
ortaya çıkarsa, bunlardan birinin veya bir kısmının aşkınlık 
ve tikellik üreteceğinin varsayılması, istatistiksel açıdan an-
lamlı olarak kabul edilebilir. Bu kabul ise her ne kadar bir 
çeşit determinasyon olmasa da mevcut ekonomik ve siyasi 
sistemlerimizin yeniden gözden geçirilmesi için gerek ve 
yeter şartları karşılamaktadır. Bu yeni (ve eski varsayımın) 
genel kabul görmesi durumunda, ekonomik ve toplumsal 
bazı yeni bakış açılarının neden olduğu yeni soru ve sorun-
lar ortaya çıkabilir. Örnek olarak, küresel sermayenin her 
geçen gün güçlenmesini, ulus devletlerin birkaç yüzyılı aşan 
yoğun karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkan bir 
çeşit aşkınlık olarak tanımlarsak, bu durumda bu aşkınlığın 

3   A.g.e. s. 64-65
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“bırakınız yapsınlar” düşüncesine uygun olarak herhangi 
bir kontrol ve izleme altında olmamasının ne gibi sonuç-
ları olabilir? Aynı soruyu şu şekilde de formüle edebiliriz: 
Küresel hasıla, ulus devletlerin hasılalarının toplamı olarak 
tanımlanmakta olup, bu yaklaşımın aşkınlık kavramını ör-
tük bir şekilde dışladığını düşünmek mümkün bulunmak-
tadır. Günümüzde bir çeşit küresel sistemin varlığını inkâr 
etmek mümkün bulunmamaktadır ve yukarıda bahsedilen 
yeni varsayımın kabul edilmesi, ekonomik ve siyasi sistem-
lerimizin bu yeni varsayıma göre yeniden tasarlanması zo-
runluluğunu ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan, Capra ve Luisi’ye göre, bütünün parçaların 
toplamından ibaret olduğunu iddia eden ve günümüzde hala 
genel olarak geçerliliğini muhafaza eden anlayışın ürettiği 
toplumsal yapı hiyerarşiktir. Ancak, yukarıda bahsedilen 
yeni paradigmanın ürettiği güç ise ağ (network) kavramı 
ile bağlantılıdır. Örnek olarak, bir sosyal ağda, insanlar ağa 
bağlanarak güçlenirler. Güçlendirme olarak güç, bu bağlılı-
ğı kolaylaştırmak anlamına gelmektedir. Güç sahibi olanlar, 
çok sayıda insanı ağa bağlarlar ve bu nedenle çeşitli alan-
larda otorite olarak aranırlar. Yetkileri, bu merkezlerin ağın 
daha fazlasını kendisine bağlayarak insanları güçlendirme-
sine izin verir.4 5

Öte yandan, Fernand Braudel’in önerdiği üç seviyeli eko-
nomik model, klasik ve neo-klasik iktisadın yerine, bu yeni 
felsefi anlayışa göre yeni bir iktisadi model tasarlanmasında 
büyük faydası olacaktır. Bu model, 21. yüzyıl küresel siste-
minin yeniden tasarlanmasında iyi bir şablon oluşturacaktır. 
Braudel’e göre, iktisadi sistemler üç düzeyden oluşmakta-
dır. Birinci seviye maddi üretim ve tüketimin yapıldığı se-
viyedir. İkinci seviye ise değiş tokuşun yapıldığı seviyedir. 
Kapitalizm kavramı ise sadece en üst seviyeye işaret etmek-
tedir ve ancak ilk iki seviyenin belirli bir büyüklüğe ulaşma-
sı durumunda ortaya çıkmaktadır. 

“Geçen yüzyılın büyük kapitalist yükselişi kuşkusuz, Marks 
tarafından bile, Lenin tarafından bile, esas olarak sağlıklı 
bir rekabetçilik olarak tasvir edilmiştir. Bu durum, yanılsa-
maların, mirasların, eski yargı hatalarının etkisi midir? [… 
] XVIII. yüzyılda asalak bir soyluluğun bedava ayrıcalıkla-
rının karşısında, ticari ayrıcalıklar henüz emeğin adil ücreti 
olarak kabul edilmekteydiler. […] Endüstriyel üretim (ki an-
cak kapitalizmin bir sektöründen ibarettir) çoğu zaman, ge-
niş ölçekte rekabete dayalı küçük işletmelere ait bir işti; bu 
küçük işletmeler bugün de hala rekabetçidirler. Bunun so-
nucunda kamu yararına hizmet eden klasik girişimci imgesi 

4   A.g.e, s. 14
5  17. yüzyılın yarı-hegemonu küçük Hollanda nasıl hala 21. yüzyılda 
küresel ticarette etkin olabiliyor? Bu sorunun cevabını Capra ve Luisi’nin 
bahse konu çalışması kapsamında doğrusal olmayan matematik ve ağ 
yaklaşımı üzerinden verebiliriz. Nükleer caydırıcılığın hüküm sürdüğü 
bir yüzyılda, ağ yaklaşımlarını ulusal politikaların oluşturulmasında 
daha yakın incelemek ve mümkün olduğunca da uygulamaya çalışmak, 
ulusalcılıktır. Kanal İstanbul projesini de bu yeni yaklaşım açısından 
değerlendirmek akılcı olabilir. Babil Kulesi yeniden dikilecekse, öznenin 
elifin tam kendisi olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, Ergenekon 
Destanı başka kültürlerde bulunmamaktadır.

tüm XIX. yüzyıla egemen olurken, onunla birlikte serbest 
müdahale ve “bırakınız yapsınlar”ın erdemleri de alkış-
lanmıştır. […] Halbuki zirvede tekeller, altta küçük ve vasat 
işletmelere ayrılmış rekabet bulunmaktadır. […] Zanaatkar 
atölyeleri ve küçük bağımsız işletmeler kapitalizm içinde yer 
almamaktadırlar. […] Kendi altındakiyle çelişki içinde olan 
kapitalizmle, gerçek kapitalizm olmayan arasında canlı bir 
diyalektik vardır. […] Önerilen çözüm “sermaye”nin teke-
linin yerine, “devlet”in tekelini geçirmekten ibaret kaldık-
ça, yani sonuçta birincisinin hatalarını ikincisine eklemek 
oldukça, solun klasik çözümlerinin seçmenlerde heyecan 
uyandırmayışına kim şaşırabilir ki?”6

Braudel’in vurguladığı husus, en üst seviye olan “kapitalist” 
seviyenin “serbest piyasa” kavramını dışladığıdır. Yeni eko-
nomi modeli, ikinci seviye olan mübadele aşamasında ser-
best piyasayı uygulamaya devam etmelidir. Ancak üçüncü 
seviye olan kapitalist seviyede serbest piyasanın geçerli ol-
duğunu varsaymak hem çevresel hem de insan bilincinin 21. 
yüzyıldaki gelişimi açısından son derece sakıncalı sonuçla-
ra neden olacaktır. Neo-liberal yıkımı yaşamış 21. yüzyı-
lın Rusya’sı için yeni bir model arayışında olan Aleksandre 
Dugin’in7 Braudel’den esinlendiği açık olan yeni modeline 

6   Fernand Braudel, Maddi Uygarlık, Dünyanın Zamanı, (Çev. Mehmet 
Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, 3. Baskı, s. 547-550.
7  “Ekonomide gerçek “üçüncü yol”, klasik şeklini “büyük alanların 
ekonomik otarşisi” prensibini formüle eden Friedrich List’in eserlerinde 
bulmuştur. … List tarafından öne sürülen ekonomik hiyerarşi şu basit 
formülle ifade edilebilir: Ölçüleri açısından, fertlerin çıkarlarını 
ilgilendiren iktisadi hayatın alanları piyasa prensiplerine göre idare 
edilmeli ve “özel mülkiyete” dayanmalıdır. Burada evler, büyük olmayan 
üretim, küçük toprak mülkleri vb söz konusudur. İktisadi faaliyetin şu 
veya bu türünün önemi arttıkça, “özel mülkiyet” ve özel faktör kolektif 
çıkarlarla çelişkiye düşebileceğinden üretim şekli kolektif mülkiyetin 
niteliğini kazanmalıdır. … Neticede devlet ve devletin stratejik statüsü 
ile doğrudan ilişkili olan ekonomik alanlar denetlenmeli, sübvanse 
edilmeli devlet mercilerince yönetilmelidir. … “Üçüncü yol” ekonomik 
eğilimi, “büyük alanların otarşisi” prensibi, uygulandığı yerde milli-
devlet teşekkülünün azami kapasitesini talep etmektedir. List, bu teorileri 
yetersiz demografi, kaynak ve sanayi kapasitesine sahip ülkelerde 
gerçekleştirmenin imkânsız olduğunda ısrar etmekteydi. Bunun için de 
kendi döneminde Almanya, Prusya ve Avusturya’yı bir endüstriyel – 
mali blokta birleştirecek olan “Zollverein”, “gümrük entegrasyonu” 
şartını öne sürmekteydi. … Dolayısıyla, “üçüncü yol” ekonomi kendi 
teorisinde şimdiden, özne olarak “ulus devlet”i değil, İmparatorluğun 
çağdaş örneği olan jeopolitik entegrasyonu öngörmektedir. Aksi halde, 
ya milli güçlerin haddinden fazla yüklenmesi (SSCB’nin çöküş nedeni), 
ya da daha güçlü ve bağımsız bir komşuya (Avrupa, Japonya vs) bağımlı 
olma durumu ortaya çıkacaktır. … Bu durumda, günümüzdeki jeopolitik 
koşullara uygun olan Zollverein’ın yeni versiyonu, “Avrasya gümrük 
entegrasyonu” projesi ortaya konulabilir. … [“Üçüncü yol ekonomi” 
planların hayata geçirilmesinde] merkeziyetçilik öncelikle stratejik ve 
siyasi olmalıdır, hiçbir surette ekonomik olmamalıdır. … Şüphesiz ki 
ekonominin stratejik yönleri, yani kaynaklar, stratejik hammaddeler ve 
askeri sanayi [merkezi] bir yönetime sahip olmalıdır. Fakat sanayinin 
diğer dallarında ve aynı zamanda mali konularda vilayetlere [ve 
diğer birimlere] azami özgürlük verilmelidir. … Merkezin otoritesinde 
yalnızca stratejik üretim ve planlama kalacaktır. Bu da ekonominin 
ekseni olarak değil, zaten mevcut otonom bölgesel ağ üzerine koyulan 
bir küresel süper yapı olarak gerçekleşecektir. Bu durumda her iki 
alan birbirini etkilememelidir. Ev edilmesi, sosyal güvenlik veya gıda 
maddeleri ile teçhiz edilme, hiçbir surette o bölgede bulunan sanayi ve 
stratejik işletmenin ekonomik verimliliğine (bugün olduğu gibi) bağımlı 
kalamaz. … Genellikle ekonomi temel prensibe, yani azami stratejik 

Cenova’lı sanatçı Francesco Queirodo tarafından 18. yüzyılda yapılan ve Napoli Sansevero Şapeli’nde bulunan 
Aldatılmadan Kurtulma isimli heykel. (Il Disinganno (1753–54))
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ek olarak, Dünya Ticaret Örgütü üyesi Çin’in Washington 
Uzlaşması’ndan gittikçe uzaklaştığına dair ortaya çıkmakta 
olan göstergeler, bu iki ülkenin kapitalizm tanımı ile serbest 
piyasa tanımı arasındaki bu zorlama bağı kavramsal olarak 
çoktan kırdığına işaret etmektedir. Bu tutum, yukarıda bah-
sedilen yeni organik felsefi (bir şekilde idealist felsefe ile 
yakınlığı da tartışılabilir) yaklaşım ile uyumludur, zira ka-
pitalizm serbest piyasadan doğmuş, ancak ondan çok farklı 
ve hatta onun tam zıddı özelliklere sahip bir yapı olarak dü-
şünülebilir. Gerçekte, sadece idealist felsefe değil, aynı za-
manda Doğu düşüncesi ve tasavvuf da Braudel’in bu tanım 
ve yaklaşımı için güçlü argümanlara sahiptir. 21. yüzyılda 
sosyal bilimler son derece heyecan verici çalışma alanlarını 
sahip olacağa benzemektedir.

Sermaye doğası gereği küresel olma eğilimdedir ve görünen 
o ki, 21. yüzyılda küresel hale gelmiş ve aşkınlığını tamam-
lamış bir varlık olarak küresel sermayeden bahsedebiliriz. 
Bu durumda şu soru gündeme gelmektedir: Serbest piyasa 
boyası ile boyanmış ama serbest piyasa ile ilgisi olmayan 
küresel sermaye konusunda başımızı öteki tarafa çevirirsek, 
insanlık bu gezegende daha kaç yüzyıl daha varlığını devam 
ettirebilir?8 Belki de küresel sermayenin de kendi aşkınlığı-
nı / ötekisini / zıddını / sentezini üretme zamanı gelmiştir. 
(Biraz anlam kaymasına uğratarak) Frank Perlin’den9 ödünç 
alınan bir ifadeyle, insanlığın Babil Kulesi’ni yeniden inşa 
etme zamanı gelmiştir. Bir sonraki soru ise şu şekilde ortaya 
çıkmaktadır: Küresel finansal işleyişini Birleşmiş Milletler 
gibi uluslararası bir kuruluşun inisiyatifine bırakmak da ne 
sağlıklı bir tutum olur? Bu kurumlarda ortaya çıkacak olan 
yozlaşma ve bozulmanın sonuçlarının mevcut durumdan 
daha iyi olacağını nasıl garanti edebiliriz?

Gerçekte bir üçüncü çözüm daha bulunmakta ve uzun za-
mandır da başarıyla uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
ürün denetimlerinde uyguladığı “Yeni Yaklaşım” veya 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gelişim süreci bu 
üçüncü yola iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu üçüncü yol şu 
şekilde anlatılabilir: 

- Değerleri ve hedefleri tanımla.

- Küresel anlamda kamu, özel, akademi, sosyal kuruluşlar, 
bireyler vb. tüm kişilerin imkân ve kapasiteleri ölçüsün-
de bu değerler ve hedeflere uygun davranmak ile sorum-
lu olduğunu ilan etmek.

- Sabitlik ve değişmezlik, bu değer ve hedeflerde olmalı, 
ancak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda esneklik sağ-
layabilecek mekanizmalar olmalı.

- Uluslararası kurumlar, sonuçların değer ve hedefler ile 
ne derecede uyumlu olduğu konusunda izleme ve rapor-

merkeziyetçiliğin yanı sıra azami bölgesel çoğulculuk ve “liberalizm” 
prensibine göre yönetilmelidir.” Aleksander Dugin, Rus Jeopolitiği – 
Avrasyacı Yaklaşım, Küre Yayınları, İstanbul, Temmuz 2003, s 116 – 124.
8  En iyi ihtimalle 2 veya 3 yüzyıldan fazla olacağını düşünmüyorum.
9   Frank Perlin, City Intelligible: A Philosophical and Historical 
Anthropology of Global Commodisation Before Industrialisation, Brill, 
2020.

lama faaliyetini yerine getirmelidirler.

- Bu değer ve hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda sade-
ce tek bir yol tanımlanmamalı, birden fazla yol belirlen-
meli. Bununla da kalmamalı, tekil ve tikel kişiliklerin 
başka önerileri olması durumunda sadece bunlar için 
yol açılması değil, aynı zamanda bu kişi ve grupların 
maddi, idari vb. şekilde desteklenmesi için yapılar da 
oluşturulmalı.

- Sadece devletlerin değil, diğer tekil ve tikel kişiliklerin 
de bu küresel değer ve hedeflere ulaşılması konusunda 
öneri geliştirme ve gerektiğinde şikayetçi olma konusun-
da hak ve imkanlara sahip olmasının, sistemin sağlıklı 
çalışması için elzem olduğu hususu temel bir şart olarak 
tanımlanmalı.10

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçlerinin nasıl işlediği 
konusunda kamuoyunda yeterli birikim olduğunu varsayar-
sak, daha ilginç ve somut bir örnek üzerinden bu öneriyi 
tanımlamaya çalışacağım. Mevzuat hazırlama ve uygulama 
süreci olarak Avrupa Birliği’nde uygulanan “Yeni Yaklaşım” 
hakkında bir fikir verebilmek için çok sık kullanılan bir ör-
neği hem somut hem de mecazi / sosyal / idari / siyasi / 
Kant ahlakı (ve hatta hermenötik) anlamda burada zikret-
mek istiyorum. “EMC Direktifi” olarak da bilinen ve aslın-
da kendisi çok basit olan, ancak uygulanması konusunda de-
vasa bir birikim oluşturulması gerekmiş bu “Yeni Yaklaşım 
Direktifi”, bu öneri kapsamı yeni idari ve hukuki düşünme 
şekline iyi bir örnek oluşturmaktadır. Tüm elektrikli cihaz-
lar veya araçlar birbirine bağlandığında veya birbirine yakın 
olduğunda birbirini etkiler, örneğin TV setleri, GSM ahize-
leri, radyolar ve yakındaki çamaşır makinesi veya elektrik 
hatları arasındaki parazit bazı olumsuz etkilere neden ola-
bilir. Daha net bir ifadeyle, “Elektromanyetik Uyumluluk 
(EMC) Direktifi” kabaca iki amaç güder: Elektrikli ve elekt-
ronik ekipmanın elektromanyetik bozulma oluşturmaması-
nı veya bunlardan etkilenmemesini sağlar11 (Bu iki temel 
kural dışındaki kriterler, standartlar, test yöntemleri, idari 
süreçlerin önemli bir kısmı vs. ise tersi kanıt gösterildiğin-
de değişime tabi olabilecek kural ve hükümlere bağlıdır. 
Ayrıca başvuru üzerine ve yeterli kanıt gösterilmesi duru-
munda alternatif kriter ve test yöntemlerinin önü açıktır). 
Kant dilinde söylersek, bu Direktif, kendine yapılmasını 

10   Bürokratik geleneğin bir parçası olarak, bir kanun yazılırken genel 
gerekçe ve her bir madde için de ayrı ayrı madde gerekçesi yazılır. 
Kanunlar yayımlanırken bu gerekçelerin de yayımlanması faydalı 
olacaktır. Kanunlarda ilk maddede belirtilen amaç ve hedefler genelde 
yeterince açıklayıcı olmamaktadır. İlgili mevzuatın insanlık için belirlenen 
amaç ve hedeflerle nasıl uyumlu olduğu konusunda dünyadaki tüm 
otoriteler sorgulanmaya açık olmalıdır. Kural olarak sorgulanmaya açık 
olmayan kural ve mevzuatın, baştan genel ilke ve hedeflere aykırı olduğu 
kabul edilmelidir. Bu öneri, Türkiye’nin (özellikle de Marmara’nın) 
doğal jeopolitik konumuna dönüşü ile ağa bağlama yetkisi yoluyla güç 
edinme kavramı arasında bağlantı bulunmaktadır. Felsefi, ilkesel ve hedef 
odaklı anlamda hesap verebilme ile kendini bağlamak, ağ inşa edebilme 
kabiliyeti açısından çarpan etkisi yaratacaktır. 
11   https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-and-electronic-
engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_
en 

istemediğini başkasına yapmama kuralının mühendislik ve 
idari dillerdeki ifadesine mükemmel bir örnek oluşturmak-
tadır.12 13 Her ne kadar hem EMC Direktifi hem de Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin çalışmalarının sonuçlarının 
mükemmel olmadığının iddia edilmesi mümkün olsa da bu 
alanlarda önemli adımlar atıldığı ve olması gereken konu-
sunda olumlu örnekler oluşturulduğu konusunda tereddüt 
bulunmamaktadır.

Küresel ortak kural ve meşreplerin diktatörlüğü yerine, 
ilke ve amaçların ortaklığı üzerinden yürüyen idari, sos-
yal ve ekonomik çoğulcu ve katılımcı mekanizmalar, Babil 
Kulesi’nin elif formunda yeniden dikilmesini sağlayacaktır. 

12   Kant ahlakı açısından, EMC Direktifi konusunda çalışan kamu ve 
özel sektör yöneticileri ile mühendislerin gözlerindeki yorgunluk ve 
bıkkınlığa ise paha biçilemez.
13   Daha en baştan değer ve hedeflerin belirlenmesi ile imkân ve 
kapasitesi oranında her kişinin bunları hayata geçirme yönünde çaba 
göstermekle sorumlu tutulması da Kant ahlakının kendine yapılmasını 
istediğini başkasına yap şeklindeki ikinci şartını karşılamaya yöneliktir. 
Yeni Yaklaşım mantığı kapsamında, kişiler (gerçek veya tüzel) mevcut 
kural ve prosedürlere uyduklarını kanıtlamaları halinde, her durum 
ve şartta sorumluluklarını yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu durum 
sözkonusu hedeflere ulaşma konusunda farklı yöntemler geliştirebilen 
ve bunu kanıtlayabilen kişilerin özgürlüğünü kısıtlamaz. Yeni Yaklaşımın 
mantığının en önemli noktası burasıdır.

Evrensel elifin varlık bulabilmesi için, ulusal büyük stra-
tejilerin (grand strategies) üzerindeki jeopolitik baskıların 
azaltılması gerekmektedir. Ortak amaç ve hedeflerin varlı-
ğı, jeopolitik çatışmalar üzerinden baskı yoluyla değil de bu 
hedef ve amaçlar üzerinden insanlığın ilahi tarafına yakışır 
adil ve kapsayıcı bir kubbe inşa etmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, serbest piyasa ve rekabete dayalı mübadele 
biçimlerinin küresel anlamda sadece kapitalist / finansal 
sermaye sahibi sınıf için gerçekleştirilebilen aşkınlık üretti-
ğine ilişkin düşünce, 21. yüzyılda yeniden ortaya çıkmakta 
olan idealizm ile daha iyi uyum sağlamaktadır. Sistemlerin 
olasılık dahilinde aşkınlık üreteceği düşüncesi gerçekte hem 
çok eski eski hem de yeni bir düşüncedir ve bu açıdan ba-
kıldığında Marks’ın üretim ve para döngüleri ile Braudel’in 
ekonominin seviyelerden oluştuğuna ilişkin düşünceleri, 21. 
yüzyılda herhangi bir iddiası olabilecek siyasi güç açısından 
önem taşımaktadır. İronik bir şekilde bu artan önemin bir 
kısmı, bilgisayarların artan işlem gücü ile doğrusal olma-
yan matematiği daha iyi anlamamızdan kaynaklanmaktadır. 
Bu çerçevede, bu yazı mevcut Washington Konsensus’unu 
temel alan iktisat eğitiminin 21. yüzyılda geçersiz olabilece-
ğini iddia etmekte ve Marks ve Annales Okulu’nun çalışma-
larının iktisat eğitiminde ağırlığının artırılmasının öneminin 
altını çizmektedir. 
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1818’de doğan Planck, 1947’de vefat eder. Üç çocuğunu 
ve eşini kaybettikten sonra bir oğlu da Hitler’e suikast gi-
rişiminden dolayı idam edilmiş olan ve savaş sırasında evi 
yerle bir edilen Planck, çektiği tüm acılara rağmen bilimde 
öncülük eden yeni fikirleri üretmeye devam etmiş ve tarihe 
geçen sabitesi, mezar taşına kaydedilmiştir:

Planck sabitesi   h= 6.626176 × 10 ^ −27 Erg-saniye  

Kuantum, Planck’ın devrim yaratan fikri ve klasik fizikte 
radikal bir dönüm noktasıdır.

Einstein der ki: “Planck’ın bu keşfi 20. yüzyıl fizik 
araştırmalarına temel oluşturacaktır. Bu keşif olmadan 
moleküller, atomlar ve onların dönüşümlerini yöneten enerji 
süreçleri ile ilgili doğru bir teori oturtulamayacaktı.”

Planck, 1914 yılında Einstein’ı ve Max von Laue’yi 
Berlin’deki Enstitü’ye gelmeye ikna etmesi ile de çağın en 
büyük çığır açan gelişmelerine önayak olmuştur. 

Fiziğin temeli olan kuantum kavramı farklı içeriklerde 
karşımıza çıkmaktadır: 

Kara Cisim Işıması

Kuantum ölçeğinde, “kara cisim ışıması” kara deliğe 
benzer. Planck’ın kara cisim ile ilgili kuramsal çalışması 
1900’de yayımlandığında henüz kara delik teorisi ortada 
yoktur. Çalışmanın temelinde madde, her biri kendine özgü 
titreşim frekansına sahip ve bu frekansla radyasyon salan bir 
vibratör (titreştirici) olarak düşünülür.

Planck’ın “kuantum” dediği bir enerji paketi ile bir dalga 
frekansı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklemi, E=hν* 
bilimde yeni bir devrimin temel taşı niteliğindedir. 

Planck enerjiyi ölçülmesi zor sürekli akan bir nehir olarak 
düşünür ve onu küçük parçalara (bit) ayırır. Planck’ın enerji 
paketi kuramı radikal olarak değerlendirilmiştir. Yüksek 
frekanslarda kuantum-enerji gereksinimleri öyle büyüktür 
ki ışınım çok zor gerçekleşir. Böylelikle Planck neden kara 
cisimlerin tüm frekanslarda eşit olarak ışımadığını göstermiş 
olur.

Einstein öncesinde ışık, kimi bilim adamları tarafından 
tanecikler akımı, kimileri tarafından da dalga devinimi 
olarak nitelendirilmişti.19. yüzyılın başlarında Young’la 
başlayan, Fresnel ve daha sonra Faraday ve Maxwell’in 
çalışmalarıyla pekişen deneyler, dalga kuramına belirgin 
bir üstünlük sağlamıştı. Einstein’ın fotoelektrik çalışması, 
bu gelişmeyi tersine çevirmiş, hem de Planck’ın 1900’de 
ortaya sürdüğü kuantum teorisini de çarpıcı bir biçimde 
doğrulamıştır.

Einstein, çalışmalarının olağanüstü verimli yılı olan 
“Mucizevi Yıl”  (Annus Mirabillis) 1905’te Özel Görelilik 
de dahil 4 makale yayınlamıştır. Bunlardan ilki Planck’in 
keşfinin fotoelektrik etkisini açıklamada kullandığı 
makaledir. Planck’ın “Kara Cisim Işıması” çıkmazına 
çözüm olarak önerdiği, radyasyonun kuantalardan (parça) 
oluştuğu tezinin ışık için de geçerli olduğunu önerir ve 
böylece kuantum kuramının temellerinin atılmasına önemli 
bir katkı sağlar. Einstein, ışığın sadece dalgalardan değil, 
kendisinin foton adını verdiği parçacıklardan oluştuğunu 
ortaya atar. Fotonun deneysel olarak ispatlandığı 1921 
yılında ise (çoğumuzun tahmin ettiği gibi görelilik teorisi 
ile ilgili olmayan) Nobel ödülünü alır. 

Foton, Yunancada photos=ışık kelimesinden alınmıştır ve ışık 
kuantumu anlamına gelir. Elektromanyetik ışınımın en küçük 
enerji paketidir. Fotonun enerjisi ışınımın frekansına bağlıdır. 
Yüksek enerjili gama ışınlarından düşük enerjili kızıl ötesi 
ışınlara kadar tümü, ışık hızıyla hareket eden foton içerir.

Kara cisim ışıması kuantum teorisinin Planck ilişkisinin 
ve nihayet fotonun ortaya atılmasına neden olur. Sonunda 
Planck yarıçapının kara delik şartlarına uyduğu anlaşılır. 
Gözlenebilen evren, şimdiki öngörülen kütlesiyle kara 
delik şartlarına uygundur. Bunun da ötesi, evrenimizdeki 
arka plan ışıması evrenimizin de mükemmel bir kara beden 
olduğu gerçeğini desteklemektedir.

*E: en küçük ışın enerjisi,  h: Planck sabitesi,  ν/f: ışınımın frekansı 

kuantum 
dünyası

Suna Öztürk

Genel kavram olarak: 

Kuantum (isim) – belirli bir 
miktar 

Kuantum (sıfat) – ani ve 
belirgin   

Fizikte:

Işınım enerjisinin en küçük 
birimi,

Kuantize (parçalı) fiziksel 
büyüklüğün temel birimi.

Max Planck Alman bilim adamı ve Kuantum 
Kuramı’nın kurucusudur.

Termodinamik yasaları üzerine de çalışmış olan Planck,  
kendi adıyla bilinen “Planck Sabiti”ni ve “Planck 
Işınım Yasası”nı bulmuştur. 1918’de kuantum enerjisi 
keşfi nedeniyle Nobel almıştır.
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Niels Bohr , Danimarka’lı fizikçi 1885-1962. 

1913’de ilk atomik kuantum teorisini geliştirerek 
Planck’ın teorisini çok ileri taşır. 

1922’de Nobel ödülünü kazanır. Bohr  magnetonu ve 
Bohr yarıçapı sabiteleri ona aittir. Atom çekirdeğinin 
“sıvı damlacığı modeli”ni geliştirir.

Kuantum Mekaniği

İkinci Dünya savaşında ABD’ye kaçmış olan Bohr, Einstein 
gibi Atom Enerjisi projesinde çalışmış savaş sonrası ise 
atomun barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiği fikri ile 
çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bunlardan biri de 1950 
yılında Birleşmiş Milletlere gönderdiği açık mektuptur. 

Thomson ve Rutherford’dan sonra geliştirdiği atom 
modeli gezegensel yapıdadır. Negatif yüklü bir elektron, 
pozitif yüklü bir çekirdeğin yörüngesinde dolaşır. Farklı 
elementlerde elektron ve yörünge sayıları değişiktir. 
Yörüngeler arasında kuantum sıçraması olduğunda yayılan 
veya emilen miktarda elektromanyetik radyasyon görülür. 

Bohr’un  son çalışması olan “Işık ve Yeniden Değerlendirilen 
Yaşam” adlı makalesi 1963’de öldükten sonra yayınlanır. 
İçeriğinde yaşamın başlangıç ve gelişmesi, kuantum 
mekaniği, yaşam, beyin, akıl, bilinç ve irade konuları ile 
birlikte ışığın biyoloji için bir araç olarak kullanımı da yer 
alır. Planck’ın atomik osilatörleri gibi, atomların yalnızca 
belli durumlarda oluşabileceğini öne sürer. Bu kuantum 
durumları belli enerji değerleri ve yörüngelerine karşılık 
gelir ve bu durumda kalan atomlar ışıma yapmamalıdır. 
Sonunda Planck’ın kuantum kavramı yeni bir teorinin, 
kuantum mekaniğinin ortaya atılmasına yol açar. 

Kuantum mekaniğinin standart modelinde fotonların 
kütle veya büyüklüğü olduğu düşünülmez. Onlar nokta 
parçacıklardır. Bunun sebebi aksi halde ışık hızıyla hareket 
edemeyecekleri ya da sonsuz kütle ve enerjiye sahip 
olacaklarıdır. 

Oysaki birleşik fizik bakış açısından ışık hareket etmeyebilir. 
Einstein’ın çalışmasından göreceğimiz gibi ışık hızında 
zaman yoktur. Bunun anlamı belki de ışığın zaten 
evrende sürekli dalgalar halinde dağıtılmış olduğu ve 
bizim de yalnızca onun frekansının yerel salınımlarını 
gözlüyor olduğumuzdur. Gerçekte bu, kuantum boşluk 
salınımlarının ne olduğunu gösteriyor olabilir.

Bu bize Hegel’in, Felsefe Tarihi kitabında Plotin’den yaptığı 
şu alıntıyı hatırlatır: 

“Uzay, ışığın etkinliğinin mutlak, arı sürekliliğidir. 
Etkinliğin kendisi değil, onun kesintisizliğinin formudur. 
(madde değil, arı form)”

evrensel sabitlerdi. İnsan eliyle yaratılmış ölçüm standartları 
kullanmak yerine Planck birimleri doğrudan ışık hızı (C), 
kütle çekimi sabitesi (G), ve Planck sabitesi (h) olan evrensel 
fizik sabitelerinden hesaplanıyordu.

Planck sabitesi   h= 6.626176 × 10^ −27 Erg-saniye    

Parçacık ve dalgaların atom ölçeğindeki davranışlarına ve 
ışığın parçacık niteliğine ilişkin temel fizik sabiti.

Planck Uzunluğu:

        = 1.616 199(97) × 10^ −35  metre   

Işığın hareket edebileceği en küçük dalga boyu * 

Planck Kütlesi:

        = 2.176 51(13) × 10^ −8 kg

Planck Kuvveti:

   = 1.21027 × 10^ 44 Newton

Planck Zamanı:            

   = 5.391 06(32) × 10^ −44 saniye

Einstein’ın, kütle ve enerjiyi eşitleyen (E=mc2) formülü ve 
genel görelilik kuramı bize göstermiştir ki kütle veya enerji 
kütle çekim dalgaları oluşturabilir. Buradan yola çıkarak 
bir fotonun kendi üzerine çökecek ve kendi ışığını yutacak 
enerjiye sahip olabileceğini düşünebilirsiniz. 

Bir fotonun kendi üzerine çökmeden sahip olabileceği en 
yüksek enerji Planck Enerjisi olarak bilinir. Bu seviyedeki 
bir fotonun dalga boyu da yaklaşık Planck uzunluğudur.1

Bir Temel Oran: Phi

“Tanrılardan insanlara, dünyalardan atomlara, biçim ve 
varlık dünyası birbiriyle bağlı dev bir zincirdir. Benzerlik 
kanunu, dünya probleminin ilk anahtarıdır.”2

Resonance Project, Pi sayısı benzeri yeni bir sabit keşfetti. 
Fizik ve mühendislik alanında çığır açacak bir yenilik olan 
bu sabit, (Phi) kısaca kütle oranı diye adlandırılır. Nassim 
Haramein, 2013’de yayınlanan “Holografik Kütle Çözümü/ 
Kuantum Gravitesi & Holografik Kütle”3 adlı makalesinde 
evrenin matematik yerine orantılama ve ilişkilendirme 
yaptığından söz eder.

Holografik çözümde hacmin içindeki ve yüzeydeki bilgi onun 

1   Planck uzunluğunu algılayabilmek için video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SVu7iT0iIL0
2   H.P. Blavatsky Gizli Öğreti 1.kitap/647 
3   https://www.researchgate.net/publication/302941651_Quantum_
Gravity_and_the_Holographic_Mass

Kuantum Mekaniği ve Kopenhag Yorumu

Kuantum mekaniği atom ve atom altı dünyanın tüm 
görüngülerini ortaya çıkaran bir teoridir ve 20. yüzyıl fiziği 
onun üzerine kurulmuştur.

Modern fiziğin atom yapısı ve kuantum mekaniğinin doğası 
hakkındaki görüşleri 1920’lerde Niels Bohr başkanlığında 
Heisenberg ve Pauli’nin Kopenhag Üniversitesi Teorik 
Fizik Enstitüsü’nde toplanmalarıyla oluşturulmuştur. Deney 
sonuçlarına getirdikleri yorumlar (ışığın hem dalga hem de 
parçacık olması vb) günümüz bilimine temel teşkil etmiştir. 

Bohr ve aralarında Heisenberg, Pauli, Gamow, Landau gibi 
ileride çok ün yapacak genç öğrencilerine ait çalışmaların 
kuantum mekaniğine getirdiği yaklaşım 1950’lerde, 
“Kopenhag Yorumu” diye adlandırılacaktır.

Kopenhag Yorumunun Temel Prensipleri:

• Bohr’un Bütünleyicilik Prensibi: Deneyler maddenin ya 
parça, ya da dalga özelliklerini ortaya koyar; ikisini bir ara-
da değil. Sonuçları açıklamak için her iki açıyı da tek bir 
gerçekliğin bütünleyici yönü olarak ele almalıyız.  

• Born Kuralı (Max Born): Madde ve fotonlar dalga değil, 
olasılık dalgaları olarak ele alınmalıdır. Bu, Schrodinger’in 
meşhur formülünde çoklu durumlardan tek bir durumun 
oluşma olasılığı olarak belirtilmiştir. 

Buna karşılık Einstein’ın meşhur “Tanrı’nın zar attığına beni 
ikna edemezsiniz,” sözü Born’a yazdığı eleştiri mektubunda 
yer alır. 

• Heisenberg’in Belirsizlik Prensibi: Bir sistemin tüm 
özellikleri aynı anda bilinemez ve bu da olasılık olarak ta-
nımlanır. Heisenberg’in, çıkardığı bir makalede uzay zaman 
denklemlerinde Newton’dan beri değişmeyen yapıtaşlarını 
çıkartması devrim niteliğindedir.

1927’deki 5. yılında Solvay Konferansı’nda  Heisenberg ve 
Bohr, yeni bir çağın başladığını açıklarlar:

• Bir parçacık ya da sistemin ya pozisyonu ya da momentumu 
hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. Birini daha fazla bilen, 
ötekini daha az bilir. 

• Sistemin durumu ölçülene kadar dalga fonksiyonu olarak 
tanımlanır. Ölçüldüğünde, ölçülen durum ne ise ona çöker.  

Temel Sabiteler:  Planck Birimi 

Birleşik fiziğin temel birimi olan “Planck Birimi”, Max 
Planck’ın modern fiziğe en önemli katkılarından biridir. 
Kimileri onu “Tanrı Birimi” diye adlandırırken kimileri 
de dünya dışı akıllı varlıklarla haberleşmede buna benzer 
birimler sistemine gereksinimimiz olduğunu düşünür.  

Planck 1899’da, temel fizik teorilerinin özelliklerine 
dayalı bir dizi tümüyle doğal birimler ortaya attı. Bu doğal 
birimler, yalnızca evrenin gözlenen özelliklerine dayalı 

kütlesini (evreni yapan) oluşturur. Ve atom çekirdeğindeki 
“güçlü kuvvet” onları bir arada tutar. Burada ilişkilendirilen 
kuvvetler, ölçüm, yoğunluk, dalga formları, faz ilişkileri, 
faz açılarıdır. Bununla Einstein’ın alan problemi çözülebilir, 
protonun yeni yarıçapı öngörülür, bu bize güçlü kuvvetin 
aslında çekim kuvveti olduğunu gösterir. 

Birliği gösteren ilişki hacim ve yüzey oranıdır ve bu oran, 
mikrokozmostan makrokozmosa her boyutta karşımıza 
çıkmaktadır. Bu keşif sonucunda her ölçekte ilişkiler daha 
açık hale gelmektedir. Bu şablon ile Planck ölçeğinden yola 
çıkarak evrendeki kozmolojik yapıyı büyük bir doğrulukla 
hesaplayabiliriz. Dört kuvvetin (güçlü, zayıf, nükleer, 
çekim kuvveti) ilişkisi, onların her ölçekte nasıl etkileştiği, 
yoğunlukların, elektromanyetik alanların ilişkisini ve farklı 
ölçeklerdeki kuvvetleri ve temel sabiteleri verir.

Haramein, 2013 yılında yayınlanan makalesinde bu temel 
ilişkiyi kullanarak hesapladığı protonun yarıçapını yayınlar. 
Bu değer, birkaç ay sonra CERN’de deney sonucu bulunan 
yarıçapa çok yakındır. Akademik bir geçmişi olmayan teorik 
fizikçi Haramein ancak bu tarihten sonra bilim çevreleri 
tarafından ciddiye alınır ve çeşitli konferanslara çağırılır.

Hesaplanan  r = 0,841236 * 10^-13 cm 

CERN’de ölçülen r = 0,000366 * 10^-13 cm

Haramein.şöyle der: “Proton ve evrenin salınımları 
arasında harmonik bir ilişki var. Hepsinin bir olduğu bir 
zamandan, tekillikten (singularity) geliyorlar. Açık bir ilişki 
var aralarında.”    

Haramein, Michael Hyson ve Dr. Elizabeth Rauscher, 2013 
yılında yayınladıkları (Scaling Law) “Ölçekleme Kanunu”4 

adlı makalede enerji (f) ve yarıçap (r) arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyarlar. 

Evren, kara delik (Planck düzeyi) ve biyolojik alan, bunların 
hepsi lineer şekilde aynı ölçekleme kanununa uymaktadırlar.

4   https://hiup.org/wp-content/uploads/2013/05/scalinglaw_paper.pdf
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Özet:

Bu makale G. W. F. Hegel’in bir tür keşif yolculuğu ola-
rak tanımladığı “Tinin Fenomenolojisi” (The Phenome-
nology of Spirit) eserinde Hegel’in uyguladığı yöntemi 
genel hatlarıyla tanımlarken eserde “duyusal kesinlik 
ya da bu ve sanma” (sensuous-certainty; or the “this” 
and meaning something), “algı ya da şey ve yanılsama” 
(perceiving; or the thing and illusion), “kuvvet ve an-
lama yetisi, görünüş ve duyulur üstü dünya” (force and 
the understanding; appearance and the supersensible 
world) alt başlıklarından oluşan “Bilinç” (Conscious-
ness) bölümünü anlamaya odaklanacaktır. Sözü edilen 
bölümü Platon’un bilgi kuramında önemli bir yere sa-
hip olan “mağara alegorisi” ile karşılaştırmalı olarak 
yorumlamayı amaçlayan makale “Doğal Bilinç”in dok-
solojik olanla ilişkisini irdelerken Platon’un “bölünmüş 
çizgi” (the divided line) şemasını “mağara alegorisi” ile 
ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Giriş:

Modern entelektüel yaşam yüzerine yazan hemen he-
men herkesin bir Hegel imgesi olduğunu ve bir tutum 
belirtmesi gerektiğini söyleyen Shlomo Avineri, Jour-
nal of Contemporary History’de “Hegel Revisited”1 
makalesinde Locke konusunda ılımlı olmanın olanak-
lı olduğunu, Kant ya da Rousseau konusunda nesnel 
bir mesafenin korunabileceğini belirtirken söz konusu 
Hegel olduğundaysa tutumların kendini aşırı ölçekte 
gösterdiğini ifade eder. Hegel, kişinin içinde gizlediği 
partizan tavrın açığa çıkmasına neden olan bir filozof-
tur. Bu duruma neden olan şey belki de Hegel’in “Tinin 
Fenomenolojisi” (The Phenomenolgy of Spirit)2 Önsöz 

1  Shlomo Avineri, Journal of Contemporary History, 
Hegel Revisited, Volume: 3 issue: 2, page(s): 133-147, Issue 
published: April 1, 1968, https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/002200946800300208
2  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Phenomenolgy of Spirit, 

bölümünde belirttiği gibi; gerçek ve yanlış karşıtlığının 
katılaşması verili felsefi bir dizge karşısında kişiyi ya 
bağdaşma ya da çelişkiye iterken kişi yaptığı açıklama-
larda ya birini ya da ötekini görmeye yönelmektedir.3 
Fakat kabul etmek gerekir ki söz konusu felsefi dizge 
ve sistem, spekülatif felsefe ve onun giriş kitabı4 olarak 
kabul edilen Fenomonoloji ise bu sistemde uygulanan 
yöntemi takip edebilmek oldukça zorlayıcı ve ustalık 
gerektiren bir durumdur. 

1807 yılında ortaya çıkan, Hegel’in kendi keşif yolu 
olarak adlandırdığı “Tinin 

Fenomonolojisi” bazı açılardan Jacobi’nin modernliğe 
dair suçlamasıyla doğrudan bir hesaplaşma5 olarak yo-
rumlanırken aynı zamanda bilgi olmayan ve dile gelmez 
olanla deneyim düzleminde karşılaşmak6 ve onu kavra-
yışa yükseltmek olarak ta yorumlanabilir. 

Hegel sistematiğinde felsefe farklı bilme türlerinden 
herhangi biri değildir; felsefe, bilincin deneyiminin bili-
mi olarak7 ve hatta yegâne bilim olarak karşımıza çıkar. 
Varsayımlardan yola çıkan diğer bilimler, örneğin fizik 
biliminin bir nesneyi varsayması ya da matematiğin sa-
yıları, biyolojinin canlılığı varsayması gibi varsayılan 
şeyin ne olduğu konusuna bir açıklama getirmemek-
tedir. Bir yandan anlamlarının gayet iyi bilindiğini öte 
yandan kavramlarının kavrandığını varsaymak ana so-
rundan yani Kavramı vermekten kaçmak demektir. Bili-
min kendisini engelleyen bu varsayımlar içeriksiz birer 
görüntüden ibarettirler.8 

Translated and Edited by Terry Pinkard, Cambridge University 
Press, 2018.
3  Hegel, The Phenomenology of Spirit, Preface, (2), 4.
4  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, Mutlak İdealizme 
Giden Fenomenolojik Yol, Belge Yayınları, 2018, 111.
5  Terry Pinkard, Hegel, Çeviren: Mehmet Barış Albayrak, İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2012, 197, 198.
6  Jean Hyppolite, Mantık ve Varoluş, Çevirenler: İsmail Yılmaz, 
Celal Gürbüz, BigeSu Yayınları, 2013, 13.
7  Hegel, The Phenomenology of Spirit, Introduction, (88), 58.
8  Hegel, The Phenomenology of Spirit, Introduction, (76), 51.

Tinin Fenomenolojisinde Doğal 
Bilinç ve Platon’un Mağarası

Ayşe Acar
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sız verilmişliği içinde değildir artık. Hegel, algının anlaşılır 
olması için tuz örneğini kullanır: “Bu tuz yalın bir Burasıdır 
ve aynı zamanda çok yanlıdır; beyazdır, ayrıca acıdır, kübik 
şekillidir ve özgül ağırlıklıdır vb.”25 Tüm bu özellikler, çok-
luluk yalın bir Burası içerisindedir. Burası her yerdedir fakat 
bu iç içe geçmede birbirlerini yine de etkilemezler. Beyaz-
lık, kübikliği ne etkiler ne de değiştirir. Acılık ya da ağırlık 
için de aynı durum söz konusudur. Her biri kendi ile ilişki 
içerisinde olduğu için ötekini etkilemez.26 Fakat durum bu 
olduğunda dikkate değer bir sorun ortaya çıkar; Eğer birçok 
belirli özellik birbirleri ile mutlak olarak ilgisiz ve yalnızca 
kendi kendileri ile ilişkide iseler o zaman bir “belirsizlik” 
var demektir; çünkü ancak kendilerini ayırdıkları ve aynı za-
manda başkaları ile karşıtlar olarak ilişkide oldukları ölçüde 
belirlidirler.27 Bu bir olumsuzlama momentidir. Olumsuzla-
ma belirlilik olarak işlev görür, bilincin onu yalnızca alması 
ve salt ayrımsama olarak davranması gerekir ki Gerçek olan 
var olabilsin. Eğer bilinç bu alışta ekleme ya da çıkarsama 
yaparsa bu gerçekliğin değişmesine neden olacaktır. Algıla-
yan aldanma olanağını bilincinde taşımaktadır.28

Nesnesini belli nitelik ve özelliklerin taşıyıcısı olarak gören 
Algı, onu bir “şey” olarak ayrımsar ve kategorize eder. Bu 
gördüğüm şeyi “tuz” olarak algılıyorum. Tuzun özellikleri-
ni ise şekil olarak kübiklik, renk olarak beyazlık, tat olarak 
acılık olarak algılıyorum. Bu özellikler bana tuzu diğer tüm 
şeylerden ayırma ve tikelleştirme olanağı veriyor. Fakat tüm 
bu özellikler tuzun “kendinde şeyliğine”, yani soyutlanmış 
varlığına ait değildir. Kübiklik ya da beyazlık şekere de ait 
özellikler olarak kendini göstermektedir yani tuz zannetti-
ğim şey pek tabii şeker de olabilir.29 Bu durum Hegel’in Algı 
da Yanılsama dediği şeye yol açar. Beyaz, kübik, acı olan 
gerçekte Şeyin kendisidir, Şey, Evrensel bir ortamdır.30 Zih-
nimiz ve genel olarak öznelliğimiz açısından belirleyici olan 
şey, algı içeriklerinin tikel ve tekil şeyler olarak kendilerini 
evrensel nitelik ve yüklemlerden bağımsız ve soyut olarak 
yakalayamayacağı gerçeği ile karşılaşmak bizi algılanabilir 
olanın ötesine “Anlama Yetisi”ne doğru taşır.

“Tinin Fenomenolojisi”nin “Kuvvet ve Anlama Yetisi, Gö-
rünüş ve Duyular Üstü Dünya” bölümünde Hegel, kuvvet, 
yasa, duyulur ve maddi doğadan söz eder. “Fenomenelo-
ji”nin bu bölümü metafizik eğilimler barındırır. “Hegel’in 
Mutlak İdealizmi” eserinde Enver Orman bu bölüm için; 
“Metafizik yönelime yakın duruşla, tüm tikel ve bireysel şey-
leri, yani duyulur ve maddi gerçekliği anlamlı bir bütünün 
parçası kılacak kuvvet, zemin ve form arayışının mantığını 
sonuna kadar götürülüp serimlediği söylenebilir,” demekte-
dir.31 Anlama yetisi algı içeriklerini algılanamaz kuvvetlerin 
dışa vurumu olarak yorumlar. Zihin ayrıca bu noktada algı 
içeriklerini birbirlerine bağlamak ve bu biçimde anlamak 

25  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (113), 69.
26  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (113), 69.
27  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (114), 70.
28  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (116), 71.
29  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 120.
30  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (120), 74.
31  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 122.

için duyulur ötesi kategorilerin kendisinin ürünü olduğu bi-
lincine de varır. Anlama yetisi sayesinde fizik ile fizik ötesi, 
bireysel ile evrensel içsel bir gerilimle birbirine bağlanır.32  
Bu doğal bilincin öz bilinç olmaya yöneldiği ilk hareket anı-
dır. Burası bir tür felsefi hakikat için gerekli olan hareketin 
başladığı an gibidir. Tıpkı Platon’un “mağara alegorisi”nde 
zincirlerinden kurtulan kişinin bakışını mağara duvarından 
çekip hareket ettiği o an gibidir. 

Platon’un Mağara Alegorisi ve Bölünmüş Çizgi:

Düşünce tarihinin en yaygın bilinen alegorik anlatımı olarak 
gösterebileceğimiz “Mağara Alegorisi” Platon’un “Republi-
c”33 eserinin 7.  kitabında yer alır. Bu alegori bize Platon’un 
bilgi teorisini ve teoride karşımıza en çok çıkan kavramlar-
dan biri olan doksa’yı anlama olanağı sunmaktadır. Platon 
bizden yeraltında bir mağara hayal etmemizi ister. Girişi 
ışığa açılan mağaranın içinde bazı insanlar çocuklukların-
dan beri ayaklarından ve boyunlarından zincirlenmiş bir 
şekilde mağarada yaşamaktadırlar. Bu insanlar yerlerinden 
kımıldayamadan yalnızca önlerinde duran duvarı görmek-
tedirler. Arkalarında yüksek bir yerde yakılmış bir ateş bu-
lunmaktadır. Mağarada yaşayan bu mahkûm insanlarla ateş 
arasında bir yol bulunmaktadır ve yol boyunca bir de alçak 
bir duvar dikkati çeker. Bu alçak duvarın arkasından birileri 
ellerinde taştan, tahtadan yapılmış, insana, hayvana ve başka 
şeylere benzeyen kuklalar taşımaktadırlar. İşte bu nesneler 
mağaranın duvarına gölge olarak yansıyan şeylerdir. Nes-
neleri taşıyan insanların bazılarının konuştuğunu bazılarının 
sustuğunu da hesaba katmamız gerekir. Mağaranın içindeki 
insanlar kendi aralarında konuşacak olurlarsa gölgelere ver-
dikleri adlarla gerçek nesneleri anlattıklarını sanacaklardır. 
Mahkûmlardan birinin zincirlerinden kurtulduğunu düşü-
nün, der Platon. O kişi ilk kez hareket edip ayağa kalkarak 
gölge duvarından başını çevirecektir. Gölgelerini gördüğü 
nesnelere gözleri kamaşarak bakacak, gölgelerin boş nes-
neler olduğunu düşünecektir. Dik ve sarp bir yokuştan ge-
çip mağaradan dışarı çıktığında ise tıpkı hareket ettiğinde 
olduğu gibi bu kez güneş ışıkları canını acıtacak, zorlanarak 
ta olsa güneşe değil ama gölgelere bakacaktır. İnsanların ve 
nesnelerin sudaki yansımaları ve daha sonra kendilerini gö-
recektir. Ardından gözlerini yukarı kaldırıp önce yıldızları, 
ayı ve gökyüzünü seyredecek ve en son güneşe bakacaktır.34

Mağaranın içi bize Platon’un bilgi teorisinde doksolojik ola-
nı yani içinde bilgi taşımayan alanı gösterir. Bilgi olanağı-
nın olmadığı doksa, insan zihninin bir faaliyeti, bu faaliyetin 
ürettiği içerik ve “dünya”nın kendisini üreten şey olarak du-
yum, algı ve muhakeme birlikteliğinin bir sonucudur.35Bil-
ginin olanaksız alanı ve bilginin olanak bulduğu alan ayrımı 
Platon’un “Bölünmüş Çizgi Şeması” (The Divided Line) ile 

32  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 123.
33  Plato, Complete Works, Republic, Edited by John M. Cooper, 
Hackett Publishing Company, 1997.
34  Plato, Complete Works, Republic, 1132, 1133, 1134.
35  Fernand Schwarz, Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi, Çeviren: Ayşe 
Meral Arslan, İnsan Yayınları, 1997, 165.

Hegel, “kavram” derken “oluş” ile “düşünüm”ün mutlak 
birliğine gönderme yapmaktadır. Kavram, “(var) oluş” ve 
“öz”e ilişkin dolaysıza ve düşünüme ilişkin üçüncü öge ola-
rak kendini gösterirken yani oluş ve öz “kavram”ın oluşma-
sının ilk iki ögesini oluştururken kavram aynı zamanda bu 
iki ögenin hakikati olarak, onları içererek, onların sonucu 
olarak karşımıza çıkar.9 “Fenomenoloji”de bilincin kendi 
üzerine yaptığı deneyimi “kavramı ile uyumlu olmak” ola-
rak niteleyen Hegel bunu gerçek varoluşa doğru bir atılım 
olarak değerlendirir. Bu deneyimin sonucunda bilincin ken-
disi kendi özünü ele geçirip mutlak bilginin doğasını sim-
geler hale gelecektir.10 Hegel’de diyalektik bir hareket olan 
kavramsallaştırma süreci ilk olarak “soyut dolaysız” olan-
dan başlamaktadır.11 Bu başlangıç bizi ilk önce “Fenomeno-
loji”de bilincin ilk aşamasına “Duyu Kesinliği ya da ‘Bu’ ve 
Sanı” bölümüne götürür. 

Varsayımsız Düşünme, Duyu, Algı ve Anlama Yetisi:

Hegel, “Mantık Bilimi”nin (The Science of Logic) Birinci 
Kitabı’nın ilk başlığını “Bilimin Başlangıcı Ne İle Yapılma-
lıdır?” koyar. Son zamanlarda felsefede bir başlangıç bul-
mada yatan güçlüğün kendini gösterdiğini, güçlük gibi onu 
çözmeye dönük tartışmaların da gündemde olduğunu söy-
ler.12 

“Felsefenin başlangıcı ya dolaylı ya da dolaysız bir şey ol-
malıdır ve ne biri ne de diğeri olamayacağını göstermek ko-
laydır, böylece her iki başlama yolu da çürütülmüş olur.”13

Hegel, “Fenomenoloji”de başlangıca “duyu kesinliği”ni ko-
yar. Başlangıç, “şimdi” ve “burada”dır. Onun düşünceyi bu 
biçimde başlatması varsayımsız bir düşünme olarak, felse-
fedir. En dolaysızdan başlayan düşünme hareketi kavramları 
kendi içinden aşama aşama üretir ve bu geriye dönüşlü ola-
rak ileriye giden bir harekettir. 

Hegel’e göre insan bilinci ve bilgi durumu açısından en ya-
lın ve soyut aşama duyu kesinliğidir. Karşımıza pasif bilinç 
edimi olarak çıkan duyumsamada özne nesnelliğe bir müda-
halede bulunmaz, alıcı olarak davranır.14 Duyusal kesinlik 
nesneden henüz hiçbir şeyi uzaklaştırmamış bir eksiksizlik 
ve bu nedenle en gerçek bilgi olarak görünür. Ben açısın-
dan “şey vardır ve vardır, çünkü vardır,” Ben, nesneyi nesne 
salt var olduğu için bilir.15 Hegel, duyu kesinliğinin kendi-
sine “Bu nedir?” diye sorulmalıdır, der. Bu’yu, Şimdi ve 
Burası olarak ele alır. “Şimdi Nedir?” sorusunu bir örnekle 
yanıtlar; Şimdi Gecedir. Bu gerçekliği bir yere yazalım ve 
saklayalım. Eğer şimdi, öğlen ise o yazılı gerçeğin artık ge-

9  Onur Bilge Kula, Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı 1, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2010, 128.
10  Hegel, The Phenomenology of Spirit, Introduction, (89), 59.
11  Onur Bilge Kula, Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı 1, 127.
12  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Science of Logic, Translated 
and Edited by George Di Giovanni, Cambridge University Press, 2010, 
45.
13  Hegel, The Science of Logic, 45.
14  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 112.
15  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (91,92), 60, 61. 

çerli olmadığını görürüz. Şimdi, dediğimiz şey kendini sak-
lamaktadır. Gündüzde olmayan ya da genelde olumsuz olan 
şey olarak saklar. Şimdi, kendini başka bir şeyin, yani Gün-
düz ve Gecenin olmaması yoluyla belirler. Şimdi, dolaylı bir 
Şimdidir. Duyusal kesinlikte söyleyeceğimizi sandığımız 
şeyi söyleyemeyiz ve bizi karşılayan şey; Evrensellik’tir. 
Duyusal kesinliğin gerçeği olan Evrensel kendini, Burası, 
Bu, Ben ifadelerinde de kendini gösterir.16 Duyusal kesin-
liğin gerçekliği Ben’de, benim görmemin, işitmemin vb. 
dolaysızlığında vardır. Tekil Şimdi ve Burasının yitişi ben 
onlara sımsıkı sarıldığım için önlenir.17 “Şimdi gündüzdür, 
çünkü onu görürüm, Burası bir ağaçtır, aynı nedenle. Ben, 
Bu ben ağacı görür ve ağacı Burası olarak ileri sürerim; 
ama bir başka Ben ise evi görür… Tüm bunlarda yitmeyen 
şey bir evrensel olarak Ben’dir.”18

Ben, Ben dediğimde her ne kadar kişisel kimlik, öznellik 
ya da kişisel bilinci kastettiğimi sansam da tüm bunların 
oluşum öncesinde kendimi tıpkı dünyanın mitsel halinde 
bulur gibiyimdir.19 Ben yalnızca evrenseldir, tıpkı Şimdi, 
Burası, Bu gibi tekil bir ifadede bulunmak istesem de Ben 
dediğimde de kendimi genel olarak Ben ya da Biz olarak 
bulurum. Şimdi, Burası ve Ben tekil bir bildirimde kalıcı bir 
varlık taşımamaktadırlar ya da aslında yokturlar.20  Doğal 
bilinç açısından kesin ve çoklu zenginlik arz eden tekillik 
ve bireyselliğin evrensellik karşısında yaşadığı bu gerilimi 
aşamaması ihtimali ve dolayısıyla duyu kesinliğinin mutlak 
gerçeklik olarak kabul edilmesi Hegel açısından bu düşün-
ceyi savunanların en alt bilgelik okullarına, eski Serez ve 
Baküs’ün Eleusis Gizemleri’ne geri dönmelerini, öncelikle 
ekmeği yemenin ve şarabı içmenin gizemini öğrenmeleri 
gerekli kılar.21

Hegel’de insanın duyu kesinliğinde bulunuşu bize onun bü-
tünüyle alıcı bir durumda olduğunu söylemez. Duyulur içe-
rik karşısında insan aktiftir ve içeriği betimlemek yani dile 
getirmek ister. Bu bilme isteği onu dolaysız içeriğin ötesine 
taşır. Bu bir dolayım, Aufhebung (kaldırarak içerme) edimi-
dir.22 Olumsuzlamanın olumsuzlanması olarak pozitif diya-
lektik “Fenomenoloji”de kendini ilk burada, duyu kesinli-
ğinden algıya geçişte gösterir.23 Diyalektik hareketin olumlu 
sonucu her bir anın (moment) kendi içinde zorunlu olarak 
kendi ötesine, başka bir belirlenime geçişi onun “oluş” sü-
recidir.24 

Algı, duyu kesinliğinden farklı olarak bireysel belirlenimle-
ri dilde soyut ve genel bir niteleme olarak değil, belirli bir 
nitelik ya da niteliklerin taşıyıcısı şeyler olarak değerlendir-
mektedir. Duyu kesinliği sanılan ve varsayılan kendi dolay-

16  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (96), 62.
17  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (100), 63.
18  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (101, 102), 63.
19  Fredric Jameson, Hegel Varyasyonları, Tinin Fenomenolojisi 
Üzerine, İthaki Yayınları, 2016, 46.
20  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (102, 103), 63, 64.
21  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (109), 66.
22  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 114, 115.
23  Hegel, The Phenomenology of Spirit, (114), 70.
24  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 116.
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dur,” der.44 Platon’un “Symposium”45 diyaloğunda Diotima 
ile arasında geçen konuşmadan sözü edilen daimon’un bilgi 
ile bilgisizlik arasında duran ve aracılık yapan “filozof” ol-
duğunu öğreniriz. Filozof, Hegel’de kuvvet ve anlama yeti-
sinde bilincin, öz bilinç olmaya yönelmesini sağlayan rolü 
üstlenmiş gibidir.

Sonuç:

Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi”nde “öz bilinç” aşamasına 
kadar içerikli bilinç olmaya yönelmiş bir faaliyet göremiyor 
olsak da yine de özne ve nesne kavramlarının ilişki içerisinde 
olduğunu görürüz. Platon’nun idealizminde ise bir özneden 

44  Pierre Hadot, What Is Ancient Philosophy? Translated by Michael 
Chase, The Belknap Press Of Harvard University Press, 2004, 42.
45  Plato, Complete Works, Symposium, 485, 486.

söz etmek olanaklı değildir. Nesne odaklı bir çözümleme-
den ya da bilen ya da bilme çabası içerisinde olan özneden 
değil, bireysel gerçekliği aşan bir kavramlar ilişkisinden söz 
edebiliriz. Hegel’de bir mağara ve mağaranın içinde zincir-
lenmiş insanlar olduğunu söylemek olanaklıyken mağaranın 
dışı diye bir durum olanaklı değildir. Hegel’de duyulur ötesi 
ya da metafizik (fizik-ötesi) fiziksel bir ötekilik ya da öteki-
ye gönderme yapmaz, zira bu durumda aslında bir fizik öte-
sinden söz etmek mümkün değildir.46 Hegel’de kendi kendi-
ni açığa çıkaran hakikat ya da Platon’un ifadesiyle “temaşa” 
olarak akıl için bir dışarısının olanaklı olmadığını göstermek 
“şimdi ve burada” olan biteni oluş içerisinde ve süreciyle 
kavramak anlamına gelir.

46  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 124.

daha anlaşılır hale gelir. Republic eserinin Altıncı Kitabı’nda 
yer verdiği bu ayrım bize eikasia, pistis, dianoia ve ayrımın 
en üst bölümünde bulunan noesis’i verir.36 Eikaisa (imagina-
tion), zihinsel faaliyet ve onun nesnesi olan imgeleri temsil 
ederken Pistis (belief), inanma fiili ve inancı, Dianoia (thou-
ght), ilk akli faaliyeti –ki bu faaliyet algı tarafından belirlen-
memiş bir faaliyettir– verir. Noesis’in (understanding) kar-
şısında ise Güzeli güzel yapan şey olarak “Eidos” kendini 
gösterir.37 

             

Mağara İnsanı ya da Doğal Bilinç:

Platon, içinde bulunduğumuz göreli ve bireysel gerçekliği 
anlamlandırmak için evrensel ve zorunlu kavramsal bir çer-
çeve sunarken aynı zamanda “var olma”nın maddeden, oluş 
ve yok oluştan bağımsız olmak anlamına geldiğini belirtir.38 
Ona göre fenomenolojik olan duyular ve duyular aracılığı 
algılanan ve bütünüyle doksolojik olan, eikasia ve pistis’i 
içermektedir. Noesis ile doksolojik olan arasındaki ilişkiyi 
mümkün kılan ise aklın ilk faaliyeti (çıkarımsal düşünme) 
olarak geometridir.39 Doksolojik olanda duyular aracılığı ile 
yakalanan, algılanan şey söz konusu olduğunda Hegel’in 
“Fenomenoloji”de sözünü ettiği “yanılsama” kaçınılmaz 
hale gelir. Platon’un mağara alegorisini Hegel’in “Fenome-
noloji”de duyu, algı ve anlama yetisi üzerine yaptığı değer-
lendirmelerle birlikte okumak mümkün gibi gözükmektedir. 
Platon, bize mağara insanı’1nın mağaradan tam olarak nasıl 
çıktığına dair detaylı bir açıklama vermez. Bu nedenle dia-
noia’nın tam olarak mağara içine mi yoksa mağaranın dışın-
da güneşi görmeden önce insanların suya yansıyan gölge-
lerini ya da gökyüzündeki yıldızları görme faaliyeti olarak 
mağara dışına mı ait olduğunu söylemek pek olanaklı değil 
gibidir. Hegel’in “Fenomenoloji”deki yöntemi bir “dışarı”yı 
düşünme olasılığı vermediği için yani Hegel kabaca mağa-
ra insanının (doğal bilinç) mağarayı kavraması “kavramsal” 
hale getirmesinden söz ettiği için şunu söylemek olanaklı 
gibi durmaktadır; Platon’un mağara alegorisinde mağaranın 
içinde olanlar Hegel’in “Fenomenoloji”de duyu, algı ve an-
lama yetisi ile karşılanabilmektedir. 

Platon’da evrensel ve zorunlu olan ideaların silik bir kop-
yası olan bireysellik dünyası bilgi barındırmadığı için akıl-
sal da değildir. Oysa Hegel’de insani olan her şey akılsallık 

36  Plato, Complete Works, Republic VI, 1130.
37  Plato, Complete Works, Phaedrus, 528.
38  Cengiz İskender Özkan, Platon’da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu 
Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki, Özne 24. Kitap, Bahar 
2016, Platon, The Philosopher’s Index, 36.
39  Plato, Complete Works, Republic VII, 1149.

içerir.40 Enver Orman, Hegel’in “Mutlak İdealizmi”nin giriş 
bölümünde Hegel’in mutlak idealizmini Platon idealizmi ile 
karşılaştırırken şöyle der:

“Hegelci mantık açısından, Platon yeterince idealist değil-
di, çünkü idealar ve duyulur maddi gerçeklik arasında aşıl-
maz düalite (ikilik), ideaları maddi gerçeklikten soyutlaya-
rak, tikel ve göreli bir konuma itmekteydi.”41 

Platon’da idealar aşkın (transcendent) bir gerçekliğe aittir 
ve bu onları duyulur maddi gerçekliğe içkin (immanent) bir 
edimsellikten uzaklaştırmaktadır. Fakat bu uzaklaştırma bir 
olumsuzlama olarak da okunabilir. Hegel’de ise olumsuz-
lamanın bir sonraki adımı da mevcuttur; olumsuzlamanın 
olumsuzlanması. Bu durum kendini ilk olarak duyu kesin-
liğinden algıya geçişte kendini gösterir. Duyulur varlık de-
nilen şey saf tekillik olduğu ölçüde evrensel olan karşısında 
yakalanamayan, dile gelemeyen olarak vardır ya da var ola-
mayandır.42 Algıda nitelemeler aracılığıyla dil bireysel be-
lirlenimleri soyut değil yüklemlerin taşıyıcısı şeyler olarak 
yakalamaya çalışır ve bunu tam olarak başaramaz, yanılsa-
ma ihtimali ile karşılaşır. Algılanabilir olanın ötesine, anla-
ma yetisine geçişte algılanır olanların ardında duyulur üstü 
bir güç, kuvvetler, ilişki ve bağlantılar arama ihtiyacı kendi-
ni gösterir. “Fenomenoloji”de “öz bilinç” aşamasına kadar 
olan bu bölüm mağara insanın mağara içinde deneyimlediği 
doksa içerisinde olan doğal bilinç halini anımsatmaktadır.

Mağarada zincirlerinden kurtulan kişi kurtulmadan önce du-
vara yansıyan gölgelere diğer zincirlenmiş insanlar gibi isim 
vermektedir. Bu, “Fenomenoloji”de duyu kesinliği ve algı-
da yaşanan duruma benzeyen bir betimleme gibidir. Mahkû-
mun zincirlerinden kurtulduktan sonra ilk kez hareket edip 
ayağa kalkarak başını duvardan mağaranın içine doğru 
çevirmesi, ışığı ve duvara gölgeleri yansıyan objeleri fark 
etmesi onu duyulur ötesi olana yönlendiren anlama yetisi 
olarak yorumlanabilir. Mağaranın içinde en dikkate değer 
olan şey mahkûmun doğduğu günden beri ilk kez hareket 
etmiş olmasıdır. Bu durum beden mağarasının içinde bir tür 
hapis yaşayan Psukhe’nin kaynağı kendinde olan harekete 
sevk edilmesidir. Platon’a göre bunu sağlayan şey Aşk’tır 
(Eros). Cehalet (ya da doğal bilinç) kendinde güzeli, iyiyi 
(olmadığı halde) var kabul etmek iken güzelin yoksunluğu 
olan Aşk, Psukhe’yi hareket ettirir.43 Aşk, duyulur üstü alana 
ait olan doksolojik olandan epistemolojik olana doğru kişiyi 
hareket ettiren ve aracılık yapan şeydir. “What Is Ancient 
Philosophy?” isimli eserinde Pierre Hadot, Eros’un bir “da-
imon” olduğunu söyler. Hadot, daimon’un tanrılarla insan-
lar, ölümlülerle ölümsüzler arasındaki bir ara basamakta du-
ran varlık olduğunu belirtip “burada birbirine zıt iki düzen 
arasında yalnızca bir orta yol değil, bir aracılık söz konusu-

40  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 23.
41  Enver Orman, Hegel’in Mutlak İdealizmi, 7.
42  Jean Hyppolite, Mantık ve Varoluş, 14.
43  Plato, Complete Works, Phaedrus, 523.

Son Notlar

1  Enver Orman, “Hegel’in Mutlak İdealizmi” eserinin Klasik 
İdealizm bölümünde “Modern ve aydınlanmacı bir söylem olan 
“eğitimsiz sürü” tabirinin Platon’daki karşılığı ‘mağara insanı’ 
olsa gerek,” ifadesini kullanmaktadır.
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Marx bu başlık altında toplumun ve devletin kökenini araş-
tırdığı için, bu bağlamda geliştirdiği düşünceleri, felsefe ta-
rihinde toplumun ve devletin kökeninin açıklamasına iliş-
kin, yöntem bakımından oluşmuş olan iki düşünce gelene-
ğiyle ilişkili olarak ele alınmalıdır. Bunlardan ilki Hobbes, 
Locke, Rousseau ve Kant gibi filozoflar tarafından temsil 
edilen sözleşmeci gelenektir. Diğeri Montesquieu, Hume, 
Adam Smith ve Adam Ferguson gibi filozofların temsil et-
tiği tarihsel-sosyolojik okuldur. Bu iki okul arasındaki fark, 
toplumun ve devletin kökeninin rıza ve rasyonel olarak dü-
şünülüp uyulmuş bir sözleşme mi yoksa çıkar, güç ve iktidar 
kavgaları ve şiddet mi olduğuna dairdir. Montesquieu, Ya-
saların Ruhu’nda, İbni Haldun’u andırırcasına toplumların 
ve devletlerin niteliğinin onları çevreleyen doğal koşullara 
da bağlı olduğuna dikkat çeker. David Hume “Devletlerin 
dayandığı sözleşmenin toplumsal sözleşme olduğu ve dola-

yısıyla bugünkü kuşakların bilemeyeceği kadar eskilere da-
yandığı söylenir,” diyor. Hume’a göre eğer bununla “vahşi 
insanların” güçlerini birleştirmek için yapılan anlaşmalar 
kastediliyorsa bunun tarihte örnekleri vardır. Aynı şekilde 
bununla, “hukuki olan ve vatandaşlardan bağlılık bekleyen 
her yönetimin uzlaşma ve gönüllü sözleşme üstüne kuruldu-
ğunu söylememiz gerekir.” Fakat Hume böyle bir sözleşme-
nin ön kabullerini ve içermelerini reddeder, çünkü böyle bir 
sözleşme “babaların çocuklarını ve hatta en uzak kuşakların 
bile … bağlamaya rıza gösterdiğini var saymaktadır”. Fakat 
Hume’a göre böyle bir sözleşmenin varlığı ne tarih ne de de-
neyim tarafından doğrulanabilecektir. Zira mevcut veya ta-
rihte var olmuş devletlerin kökeninde ya bir “ayaklanma” ya 
“fetih” ya da her ikisi birden vardır. Bu bakımdan devletlerin 
kuruluşunda halkın rızasından bahsetmek mümkün değildir. 
Adam Smith’in Lectures on Jurisprudence başlığı altında 

*Bu kısa yazı Doğan Göçmen’in “Karl Marx’da Emek ve Mülkiyet Kavramı” yazısından alınmıştır. Yazı 2022 yılında FOL yayınlarından 
Işıl ve Hamdi Bravo’nun editörlüğünde “Filozofların Gözünden Emek ve Mülkiyet” adı altında çıkacak olan derlemede yer alacaktır.

yayınlanan hukuk felsefesi üzerine olan ders notlarında bir 
cümlede ifade ettiği “orijinal sözleşme kuramı temelsizdir” 
önermesi bu geleneği oluşturan tüm filozoflar için geçerli-
dir, çünkü kimse tarihte böyle bir sözleşmenin varlığına iliş-
kin hiçbir şey görmemiştir ve hiçbir şey duymamıştır. Ter-
sine devletlerin kökeninde güç kavgası ve “şiddet” vardır 
ve devletlerin varlıklarını sürdürmelerinin nedeni korkudur. 
Smith’e göre devletler tüm kavgaların asıl kaynağı olan “uy-
rukların mülkiyetini savunmak için kurulmuştur”. 

Marx, toplumun ve devletin kökenini açıklama konusun-
da Hegel’in Hukuk Felsefesi’nde doruk noktasına varan ve 
iddia edilenin aksine zorun tarihteki rolünü hiçbir şekilde 
mutlaklaştırmayan bu tarihsel yaklaşımı açıkça sürdürür. Bu 
açıdan ekonomi politiği de eleştirdiği bir pasajda Marx şöy-
le der: “Gerçek tarihte, en önemli rolü fethin, boyunduruk 
altına almanın, soygun için insan öldürmenin, kısaca zorun 
oynadığı bilinir. Ekonomi politiğin incelikle tutulmuş kayıt-
larında ezelden beri saf ve temiz bir hava sürmüştür. Hak ve 
‘emek’, ezelden beri biricik zenginleşme araçlarıydı, ama 
elbette, ‘bu yıl’, her zaman istisna oluşturmuştur. Gerçek-
te, ilk birikim yöntemleri her şey olabilir saf ve temiz (iç 
açıcı, pastoral –DG) olmadıkları kesindir.” Bu yıl istisna 
olmuştur, çünkü masal hep ancak geçişte olmuş olan olarak 
anlatılır ve gerçekte ne olduğuna ve olanın nasıl olduğuna 
olduğu gibi tanık olunan şimdiki zaman yani “bu yıl” hep 
masalın dışında tutulmuştur. Fakat bu yıl, gelecek yıl bu yıl 
olunca geçmiş olacaktır ve böylece masalın bir parçası ha-
line gelecektir ve masallaştırma Hume’un din üzerine olan 
çalışmalarında gösterdiği gibi hep böyle devam edecektir. 
Masala konu olan olaylar, kökeni ve tarihi unutulmuş / unut-
turulmuş olaylardır. Marx bir sonraki paragrafta ilk birikimi 
kısa ve öz olarak şöyle tanımlıyor: “Demek oluyor ki, ilk 
birikim denilen şey, üreticileri üretim araçlarından ayıran 
tarihsel bir süreçten başka bir şey değildir. Bunun bir ‘ilk’ 
süreç olarak görünmesi, sermayenin ve sermaye ile uyuşan 
üretim tarzının tarih öncesi dönemini oluşturmasından ileri 
gelir.” Öyleyse, ilk üretim, üreticileri üretim araçlarından 
ayıran yani üreticileri mülksüzleştiren, eş deyişle nesnel ya-
şam koşullarından koparıp ayıran, soyutlayan bir süreçtir. 
Hemen aşağıda bu sürecin ne kadar kanlı olduğunu şöyle 
betimliyor: “Onların mülksüzleştirilmesinin öyküsü, insan-
lık tarihine kandan ve ateşten harflerle yazılmıştır.”

İlk birikim dolayısıyla mülksüzleştirme Marx’ın, Locke’un 
“serbest-adam” kavramını çağrıştıran bir kavramla ifade et-
tiği “serbest-emek” (freie Arbeit) olarak tanımladığı katego-
rinin oluşması ile sonuçlanmıştır. Marx, söz konusu süreçte 
insanın üretim ve yeniden üretim mantığında köklü bir de-
ğişim, doğayla olan ilişkisinde radikal bir değişim yaşanmış 
olduğunu ifade etmektedir. Marx söz konusu olan mülksüz-
letirmeden önce var olan “küçük serbest toprak mülkiyeti”ne 
dayalı üretim ile “Doğu komünü üzerine kurulu ortak toprak 
mülkiyetine” dayalı üretim arasında ayrım yapar. Her iki 
“biçimde” de işçi “doğal laboratuvarı olan yeryüzüne” yani 
“emeğinin nesnel koşullarına” karşı “kendi mülkiyeti olarak 
davranır”. Bu durumda veya tam da bundan dolayı “işçi işin-
den bağımsız olarak nesnesel bir varoluşa sahiptir.” Burada 

“nesnesel varoluş” ile kastedilen, işçinin dünyaya mülkü 
olarak sahip olması nedeniyle ona öznellik niteliği kazandı-
ran nesnesinin hep karşısında duruyor olmasıdır. Felsefede, 
özellikle modern felsefede, diyalektik düşünce geleneğinde 
öznenin özne olma koşulu olarak karşısında sahiplenebildiği 
nesnesinin olabilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Nesnesi ol-
mayan özne mümkün olmayan bir şeydir. Bu nedenle bu iki 
üretme biçiminde işçi doğayla veya dünyayla mülkü olarak 
ilişkilenebildiği için nesnesel bir varoluşa sahiptir: “Birey 
kendisini kendisiyle mülkiyet sahibi olarak ilişkilendirir, 
kendi hakikatliğinin efendisi olarak.” Bu açıdan yukarıda 
bahsedildiği anlamda “bireyin bir işçi olarak konması” yani 
“serbest-adam” veya “serbest-emek” olarak “bu çıplaklıkta” 
konmasının kendisi tarihsel üründür.” İnsanın doğayla iliş-
kilenme tarzı olarak yukarıda dikkat çekilen: 

“Her iki biçimde de bireyler işçi olarak davranmaz, tersine 
mülk sahibi –ve bir ortak varlığın (Gemeinwesen) aynı za-
manda çalışan üyeleri olarak davranırlar. Bu işin amacı de-
ğer yaratmak değildir– her ne kadar karşılıklı yabancı yani 
artı-ürün değiş tokuşu yapmak için fazla çalışıyor olabilseler 
dahi; tersine amaç her bir tekil mülkiyet sahibinin muhafa-
zasıdır ve onun ailesinin, aynı zamanda tüm ortak varlığın. 
Bireyin, bu çıplaklıkta, bir işçi olarak konmasının kendisi 
tarihsel üründür.”  

Bireyin “işçileştirilmesi”, Marx’a göre bireyin “öznelliğinin 
bedeni” olan yeryüzünden, eş deyişle onun emeğinin nes-
nesi olan organik olmayan doğadan koparılması ile müm-
kün olmuştur. Marx bunu oldukça plastik bir cümlede şöyle 
betimliyor: “Bireyin soyulup çıplaklaştırılması yani işçileş-
tirilmesi, diğer bir deyişle öznenin, emeğinin nesnesi olan 
yeryüzünden koparılması onun ‘emeğinin ve yeniden üreti-
minin ona ait olarak doğal koşullarından, nesnel olarak, öz-
nelliğinin bedeninin verili olarak bulduğu organik olmayan 
doğadan’ şiddetle koparılıp ayrılması anlamına gelmekte-
dir.”

Bu, insanı yaşamının nesnel koşullarından yalıtma girişimi, 
emeğin ve ürünün metalaştırılmasının önkoşuludur. Bu aynı 
zamanda örneğin para gibi son derece karmaşık ilişkileri de 
kendinde barındıran kapitalist toplum formasyonunun temel 
ilişkisi ve böylece de temel çelişkisi olan “emek-sermaye” 
ilişkisinin oluşmasının da önkoşuludur. İnsanın “mülkiyet 
sahibi olarak emeğin doğal koşullarından” ayrılmasıyla 
yani insanın giyinmiş olduğu “insani var olmanın organik 
olmayan koşullarından” tarihsel olarak kat kat soyunduru-
lup çıplaklaştırılması ile “serbest emek” ücret karşılığında 
satın alınır veya para karşılığında parayı değerlendirmek 
amacıyla değiş tokuş yapılır olmuştur. Bundan böyle artık 
üretimin mantığı gereksinim gidermekten (Genuß) kâr et-
meye kaymıştır. Böylelikle gereksinim gidermek için değil 
ölü emekten başka bir şey olmayan sermayeyi değerlendir-
mek için üretilmektedir. Marx, “üreticinin doğal varoluş 
koşulları”ndan1 yalıtılmasını “ücretli emeğin önkoşulu” ve 
bununla ilişkili olarak “sermayenin tarihsel şartı” olarak ta-
nımlamaktadır.

1  Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, s. 389.

Karl Marx: İnsanın 
Çıplaklaştırılması ve Emeğin 

Metalaştırılması*
Prof. Dr. Doğan Göçmen

Marx, ilk birikim teorisi çerçevesinde her şeyden önce kapitalist üretim biçiminin kökenini ve oluşum 
sürecini ve koşullarını araştırmaktadır. Fakat bunu yaparken aynı zamanda toplumun, mülkiyetin 
ve devletin kökenini de araştırmaktadır. Marx bu araştırmasını dilin, değerlerin ve erdemin köke-

nine ilişin araştırmayla ilişkilendirmektedir. Bu konuda öncelikli olarak başvurulması gereken iki önemli kay-
nak metin vardır. Bunlardan kronolojik olarak ilki, Marx’ın Grundrisse’de kapitalist üretim biçimine öngelen 
üretim biçimlerini ve mülkiyet ilişkilerini incelediği bölümdür. İkinci metin, Das Kapital’in 24. bölümünün 
konusu olan ilk birikim çözümlemesidir. Kronolojik olarak ilk olan metin sonraki metnin hem kaynağı hem de 
tamamlayıcısıdır. Sonraki metin ilk metnin daha çok üretimi merkeze alan bir özeti olarak okunabilir. Fakat 
sonrakine öngelen zengin araştırmayı görmek için ikincisini de muhakkak beraber okumak gerekmektedir.
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Balarıları ve Bal 
Hakkında

İbrahim Yılmaz  

Arılar anaerkil bir yaşam sürdürmekteler. 
Karıncalar için de aynı şeyi söylemek müm-
kün. İki hayvan cinsinin de çok çalışkan ol-

masının altında yatan sebeplerden birisi bu olabilir 
mi diye düşünmemek elde değil. Şimdi arıların ya-
şamını inceleyeceğiz ve onların doğasını biraz daha 
yakından tanıma fırsatı bulacağız.
Bulunan bir arı fosilinin yaklaşık olarak 100 milyon yıl ya-
şında olduğu gözlemlendi. Bunca zamandır yaşıyor olmaları 
ekosistemin vazgeçilmez bir unsuru olduklarının kanıtı olsa 
gerek. Yani söylendiği gibi arı yoksa, hayat yok olabilir. Ba-
larıları bal yapmalarının dışında tabiatı, tarım ürünlerini ve 
bitki örtüsünün canlılığını koruyan ve devam ettiren eylem-
leriyle bilinirler. Yeryüzü, soyunu genişletip çoğaltabilmek 
için sanki arıları görevlendirmiş. 

Arıların bal yapması oldukça gizemli ve bu gizem günümüz 
teknolojisiyle bile henüz çözülebilmiş değil. Yaptıklarının 
(eylemlerinin) tatlı olması kuşkusuzdur. Öyle ki, bazı gö-
rüş ve felsefi amaçlarda, insanlara “arı aklı” örnek olarak 
sunulur. Çünkü insanın eylemlerinin de tatlı olabileceği ve 
arı/duru akıl ile bunu başarabileceği görülmektedir. Bal bo-
zulmayan tek gıdadır, bu şekilde bakacak olursak, insanların 
da tatlı eylemleri veya düşünceleri bozulmadan yaşayabilir. 
Zaten insan olarak eğer bir fikir, eser veya hayata faydalı 
bir düşünce bırakamıyorsak bari düzgün yaşayalım, pozitif 
eylemlerimizle anılalım öyle değil mi? Fakat arılar insan-
lardan çok daha uzun zamandır yaşadıkları için bu konuda 
bizden çok daha tecrübeliler. İnsanlık toplum olarak bakınca 
bu konuda yolun çok başında. Bunu başarabilen yegâne in-
sanları da hala anmakta ve yaşatmaktayız.

Gelelim balarılarının birlik ve yardımlaşma ile nasıl yaşa-
dıklarına.

Arı kolonisinde istisnalar hariç tek kraliçe olur. Bu kraliçe 
günde 2.200 taneye kadar yumurta atabilir. Doğduktan 10-
15 gün sonra çiftleşmeye çıkar, havada çiftleşir ve tekrar 
oğul zamanına kadar kovandan çıkmaz. Erkek arı, kraliçe 
ile havada çiftleşirken sıklıkla erkek arının cinsel organı ko-
par ve kraliçe arının vücudunda kalır. Bundan kendi başı-
na kurtulamayan kraliçe arı kovanına döner ve işçi arıların 
yardımıyla bu kopuk organdan kurtulur ve yeterince sperm 
depolayamamış ise tekrar çiftleşme uçuşuna çıkar.

Spermleri vücudunda depolar ve yumurta atarken içerideki 
stoktan dölleyerek atar. Döllenmiş yumurtadan dişi arılar 
çıkar, kraliçe döllenmemiş yumurta attığında ise bu yumur-
tadan erkek arılar çıkar.  Kovandaki işçi arıların tamamı di-
şidir. Erkek arıların tek görevi kraliçeyi döllemektir ve oğul 
sezonunun sonunda (Türkiye’de haziran ortası gibi) erkek-
ler kovandan dışarı atılırlar (oğul vermek deyimi Türkçede 
var, cinsiyetle alakalı değil İngilizcede swarm diyorlar, yani 
binlerce anlamında).

Kraliçe arı diğer işçi arılarla aynı yumurtadan çıkar, normal 
işçi arılar sadece iki gün arı sütüyle beslenirken kraliçe tüm 
hayatı boyunca arı sütüyle beslenir, bu yüzden yumurtalık-
ları gelişir ve çiftleşme yeteneği kazanır. Ayrıca ortalama bir 
işçi arı 45 gün yaşarken, pupa larva dönemi hariç, kraliçe arı 
yedi seneye kadar yaşayabilir.

İdeal bir kolonide bal akımı başladığında 80.000-120.000 
civarında arı olması istenir. Bu sayıya daha önce ulaşan 
koloniler oğul eğilimine girebilirler. Tabii genetik de çok 
önemli. Türkiye’de Trakya ve Ege bölgelerinde yaygın ola-
rak bulunan Karniyol türü arılar çok çalışkan ama çok da 
oğulcu türlerdir ama İtalyan arıları çok daha az oğula meyil 
ederler.

Kraliçe arı iki durum hariç kovan dışına çıkmıyor. Birinci-
si bakireyken; çiftleşmek için çıkar, havada çiftleşir, yak-
laşık 10-12 erkek ile çiftleşme gerçekleşir. Bu birkaç gün 
sürebilir. İkincisi de koloni oğul verirse kraliçe kovandan 
çıkan arılarla beraber kovanı terk eder. Kraliçenin kanatları 
bu ikinci durum için bazen kesilebilmektedir. Sebeplerinden 
birisi, arıcı kovanların yanında değilken arılar oğula çıkıp 
uzağa ya da başka arılığa gitmesin diyedir. Bakire olmayan 
arı zaten çok uzağa uçamaz, o yüzden çok gerekli bir uygu-
lama değil, bu durum diğer arıların ömrünü etkilemez, on-
ları strese sokmaz. Sadece arıcı kanadı keserken kraliçeye 
zarar verirse arılar o kraliçeyi değiştirirler.

Koloninin çok kalabalıklaşması oğul için bir gerekçe ama 
tek gerekçe değil. Ana gerekçe; koloninin kovana sıkışması 
yani daha fazla gelişemeyecek olmasıdır. Ama yaşlı kraliçe, 
iyi yumurta atamayan yani iyi döllenememiş kraliçe, kötü, 
bakımsız kovan, merada az çiçek olması, merada fazla çi-
çek olması, yanlış koloni yönetimi, arının üzerinde çok fazla 
varroa (dış parazit) olması gibi sebeplerin bir ya da daha 
fazlası kovanın oğula gitmesine sebep olabilir.
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Türkiye bal ortalaması 10 kilo civarındadır, bu da büyük 
ölçüde arıcıların oğulu sevmesi ve koloniyi yönetememe-
sinden kaynaklıdır. Oğul vermeyen 80.000-120.000 nüfus 
ile bal akımına giren bir koloni, mera güzel ise 7-10 gün 
içerisinde 60 kilo bal biriktirebilir. 

Oğul nasıl oluyor tam bilmiyoruz ama koloni oğula meyle-
dince durdurmak imkânsıza yakındır, o yüzden teknik arı-
cılar koloniyi oğula gitmeden bölmek yoluna giderler ama 
oğula giderken ne oluyor? Arılar bazı dişi larvaları arı sütü 
ile beslemeye başlıyor, bu bazen 15 larva olurken bazen de 
100 tane olabiliyor. Yaklaşık 21 gün sonra ilk bakire kraliçe 
doğuyor ve eski kraliçe kovandaki arıların yaklaşık yarısı 
ile oğula çıkıyor, yani kovanı terk ediyor. Sonra kovanın gü-
cüne göre ikinci, üçüncü hatta altıncı oğul çıkabiliyor. Tabii 
her seferinde daha zayıf bir oğul çıkıyor.

Ben (Ercan Aydın) bir keresinde bir oğulun içerisinde 13 
tane kraliçe ayıkladım, belki gözden kaçırdıklarım da ol-
muştur. Koloni bir şekilde yeni bir kovan yeri bulduktan 
sonra bu kraliçelerin sayısını bire indiriyor. Doğru koloni 
yönetimini becerenler arılıklarında çok küçük kovanların 
içerisinde yedek kraliçe bulundururlar, yaklaşık 500-600 
işçi arı ve bir kraliçe. Mayıs ayında kulaklarımızdan krali-
çe fışkırıyor ama sezonda kraliçe bulmak o kadar zor ki bir 
kraliçe 200-300 TL fiyatlara satılabiliyor.

Peki yanlış koloni yönetimi veya olumsuz koşullar nedeniy-
le birlikte, insan müdahalesi doğadaki arıların azalmasına 
sebep oluyor mu? Bunun dışında, iyi niyetli insanlar saye-
sinde arılar daha uzun bir yaşam ya da yeteri kadar sağlıklı 
çoğalabilme imkanlarına kavuşabilirler mi? Kısaca, istersek 
arılara faydalı olabiliyor muyuz?

Kraliçenin zamansız ölümü çoğu kez arıcı hatasıyla olur ya 
da bakire olan kraliçe çiftleşme uçuşundan dönemez, ba-
zen de kovanı şaşırır ve başka kovana girer. Arıcı bunu fark 
edemez ise işçi arılardan bir ya da fazlasının yumurtalıkla-
rı gelişir ve yumurta atmaya başlarlar. Ama bu yumurtalar 
döllenmemiş olduklarından, yumurtadan sadece erkek arı-
lar çıkar ve bir süre sonra koloni söner. Bu fark edildiğinde 
çoğu zaman çok geçtir, erken fark edilirse koloniye diğer 
kovandan dişi yumurta olan bir petek verilerek yeni kraliçe 
yaptırılabilir ama ihtimal çok düşüktür. 

Ben bu durumda eğer zayıf bir kovan ise, kovanı yerinden 
kaldırıp 200-300 metre uzakta bir yere silkeliyorum. Ya-
lancı analar uçamadığından dönemiyor ve sağ işçi arılar en 
yakın kovana giriyor. Koloni kuvvetli ise yine kovanı ye-
rinden alıp 200-300 metre uzağa götürüyorum ama bu se-
fer kovanın yerine başka bir kovan koyuyorum ve üzerinde 
genç arıların da olduğu güçlü bir kovandan yumurtalı bir 
çerçeve alıyorum. Kaldırdığım kovanı sonra silkelediğimde 
arılar yeni kovana giriyor, çoğu zamanda yeni bir kraliçe 
yapmayı beceriyorlar.

 İnsanlar balarılarını bal için kullanıyorlar mı? 
İnsan tabii ki her şeyi istismar ediyor ama insanlar arıcılık 
yapmayı bırakırsa, bugünkü koloni sayısının yüzde birinin 
bile her geçen gün olumsuz etkilenen doğa şartlarından do-
layı kendi başlarına yaşamaları oldukça zorlaşıyor. Arıla-
rın üzerinde varroa dediğimiz bir tür akar- zararlı var. Arı 
bununla başa çıkamıyor ve müdahale olmazsa bir iki sene 
içerisinde koloni çöküyor. Bir de o kadar kovuk, oyuk, kaya 
arası bulması mümkün değil. Arıların mutlu olup olmadık-
larını kovanı açınca anlayabiliyorsun. Çok kötü arıcılık ya-
panlar var tabii ki ama ben ve benim gibi koloniye çok az 
müdahale edenlerin kolonileri daha mutlular diye düşünü-
yorum.

Bu durumda veganlar için şöyle bir tartışma ortaya çıkıyor: 
Bal yenilebilir bir gıda mıdır? 

İnsan- balarısı birlikteliği iki canlı için de çok önemlidir. Ne 
olursa olsun onları hayatta tutmak zorundayız. Bunu bal için 
değil ekosistem için yapmalıyız. 

Arıların, insan yardımıyla daha iyileştirilmiş şartlarda daha 
fazla bal yapabiliyor olması, insanın arıları kullandığını de-
ğil, faydalandığını gösteriyor, aynı şey doğada istedikleri 
alanları yeterince kullanamayan arılar için de geçerli, on-
lar da insanlardan bu şekilde yardım almış oluyorlar. Evet 
şehirler gittikçe büyüyor ama ormanlarımız ve meralarımız 
arıların yaşamlarını sürdürmeleri için hala yeterli. Arının 
kendisi için yaptığı balı yemeye hakkımız olmadığı düşü-
nülebilir ki sadece bir arının hayatı boyunca birkaç çay ka-
şığı bal yapabildiğini düşününce emeğe saygısızlık olarak 
nitelendirilebilir. Eğer insan ve arılar arasındaki anlaşmada 
arılara herhangi bir zarar vermek yerine, bal yapmaları ko-
laylaştırılıyorsa ve arılar bal için istismar edilmiyorlarsa, hiç 
bozulmayan bu gizemli gıdanın veganlar tarafından yenilip/
yenilmeyeceği yeni bir tartışma konusu.

Biraz daha açacak olursak, çiftliklerde yetişen hayvanları 
menfaatlerimiz için kullandığımız ortada. Etini süslü isim-
li gıdalara dönüştürerek satmak, yavrusuna faydalı olan 
ama bize bir faydasının olmadığı sütünü veya süt ürünlerini 
satmak tamamen ticari amaçlar için oluşan bir sektör. Belki 
fermente olduğu için yoğurt/kefir ve peynir insana faydalı 
olabilir ama çoğu insanın metabolizması laktozu sindire-
mez. Düşününce normalde 10-12 yıl ortalamayla yaşayan 
bir büyükbaş hayvanın ömrü bu şartlarda maalesef 3-4 yıla 
kadar düşüyor. 

Hiçbir canlı insan için yaratılmamıştır. Ekosistem neye ihti-
yacı varsa onu yaratmıştır.

Hayvanlara ve diğer tüm canlılara önce saygının ve sevginin 
arttığı bir dünya daha mutlu bir dünyadır.  

*Balarıları hakkında tecrübesini ve bilgilerini paylaşarak 
yazıya destek veren sevgili kuzenim Ercan Aydın’a teşekkür-
lerimle.


