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T

arih ve felsefe farklı biçimler altında incelenebilmeleri bakımından çok anlamlılık taşırlar. Tarih
hem insani varoluşun belirlenmesi hem de insani olup bitmeleri ortaya çıkarmaya çalışan bir uğraşı anlamında kullanılır. Bu durumda tarih felsefesi hem tarihe
yönelik felsefi bir üst bakış hem de insani olup bitmelerin
felsefi anlamda eleştirel yoldan çözümlenmesi şeklinde
tanımlanabilir.[1]

politikada yapılması gereken şeyi belirlemek için deneyime,
ataların birikmiş bilgeliğine başvurulması gerektiğini iddia
ediyorlardı. Hegel (M.S. 1770-1831), teori-pratik tartışması
kapsamında felsefesinde rasyonalistler ve ampiristler arasında orta yolu bulma girişiminde bulunmuştur.[3]
Hegel, teori ve pratik aklın birliğinin mevcudiyetini kasteder. Hegel’in felsefi sisteminin merkezi motifi, temelde tarihsel ve kültürel anlam taşıyan, ‘tin’ fikriydi. Hegel’e göre
tin sadece yaşam değildir, yaşamdan da fazlasıdır. Yaşamın
‘öz-bilinci’dir. Yaşam kavramı, doğanın bütün farklı düzeyleri veya güçlerinde ortaya çıkarken, tin idesi kendini toplumda, tarih ve devlette dışa vurur. Hegel’in tezinin altında
yatan öncül, “Gerçekte sadece bir düşünme vardır,” dediğinde en açık biçimde ortaya çıkar.[4]

Alman idealizmine kadar Almanya’da Immanuel Kant
(M.S.1724-1804)’ın çağdaşı ve etkilendiği tarih yazarı
ve yorumcularından Louis Frederic Ancillon (M.S.17671837)’a göre tarih felsefesi, tüm insani olup bitmeler hakkında ‘akılcı’ bir yanıt arama girişimidir. Bu haliyle tarih
felsefesi, insanlığın ulaşacağı son aşamayı ‘özgürlük’ olarak
görür ve tarihe ‘özgürlük idesi’ altında bakar. Böyle olduğu
içindir ki aslında tarih felsefesi, geçmişin reel bilgisine ulaşmaktan çok, bir ‘gelecek araştırması’dır. [2]

Tin, kendisini seyrettiğimiz tiyatro sahnesinin üzerindedir yani dünya tarihindedir, kendisinin en somut
gerçekliğindedir.[5]

Ancak tarihte özgürlük arayışı ile yola çıkılan aydınlanma hareketinin akla inancını, hiçbir şey 14 Temmuz 1789’da
gerçekleşen dehşet verici olay ve bu olayın ardından gelişen
hadiseler kadar sarsmamıştır; Fransız Devrimi. Pek çok kişi
için Fransız Devrimi, aydınlanmanın en üst mertebesi olarak
görülmekteydi. Aydınlanmanın büyük vaadi, eğer toplumsal
ve siyasal yaşamda aklın yolunu izlersek, yeryüzünün bir
cennet olacağı idi. Yeryüzü cennet yerine cehennem olmuştu. Philosophes, Fransa’ya ne kadar rasyonel bir anayasa
dayatmışsa, Fransa o kadar çok kan, kaos ve korkuya bulanmıştı. Aklın ürünü olan yasaların değeri sadece kâğıt üstündeydi. Peki, ters giden neydi? Aydınlanma’ya yönelik gelişen eleştirilerin bazıları 1790’larda Almanya’da teori-pratik
tartışması adı verilen ünlü tartışmada dillendirilmişti. Teoripratik tartışması politikada aklın rolü konusunda iki karşıt
konumu açığa vurmuştur. Kant ve Fichte (M.S.1782-1814)
sol-cenah rasyonalizmi temsil ediyorlardı. Siyasette pratiğin
teoriyi izlemesi gerektiğini, çünkü saf akıl tarafından belirlenen ahlâk ilkelerinin siyasette bağlayıcı olduğunu iddia
ediyorlardı. Onları eleştiren sağ-cenah ise ampirizmi temsil ediyordu. Onlara göre siyasette teori pratiği izlemeliydi.
Çünkü akıl ilkelerinin anayasa ya da politika üzerinde herhangi bir etkide bulunamayacak kadar biçimsel olduğunu ve

“Tarihte Akıl”, Hegel’in Berlin Üniversitesi’nde 1822/23
kış sömestrinden başlayarak 1831’e kadar dört kez yinelediği ve her defasında yeni malzeme ile zenginleştirdiği tarih
felsefesi derslerinin notlarından oluşturulan bir eserdir. Bu
derslerin konusu felsefi tarihtir. Tarihin kendisinin izlendiği,
konusu tarihten çekip çıkarılan ve içeriğine örnekler gösterilen genel düşünceler değil, tarihinin kendisinin içeriğidir.[6]
Nesneler, onlar üzerinde düşünmek için uyarıdırlar.
Ayrıca onları dünyada ele aldığımız gibi buluyoruz. Dünyaya
yalnız öznellik açısından bakarsa insan, orada her şeyi kendi
yaradılışına göre bulacaktır, her yerde her şey nasıl yapılması, nasıl olması gerekiyorsa öyle bilecek, öyle görecektir. Fakat dünya tarihinin büyük içeriği akılsaldır, akılsal
olmalıdır. Dünyaya tanrısal bir istenç egemendir, bu istenç
de büyük içeriği belirleyemeyecek denli güçsüz değildir. Bu
tözselliği tanımak bizim ereğimiz olmalıdır. Tanımak için de
aklın bilinciyle işe başlamalıyız. Bedendeki gözleri değil,
sonlu anlağı değil, derindeki, verilenlerin renkli çokluğunun
altındakini gören kavram ve akıl gözünü gereksiyoruz.[7]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[1] Tarih Felsefesi, Hanifi Macit, Alper İplikçi
[2] Tarih Felsefesi, Doğan Özlem
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Akıl kendisinde durur ve ereği kendindedir. Kendini var
kılar, gerçekleştirir. Düşünme, aklın bu ereğinin bilincine
sahip olmaktır. Felsefi düşünüş başlangıçta olağandışı gelebilir. Tasarımlarla düşünme kötü alışkanlığından ötürü rastlantısal bir şey, bir esin sanılabilir. Düşüncenin tek doğru ve
en yüksek şey olduğunu anlamayan kimse, felsefi düşünüşü
asla yargılayamaz.[8]

böyle erişir, içeriği önünde bulmakla değil, kendi kendisini
içeriği ve nesnesi yapmakla. Tinin özgürlüğü devinimsiz bir
var oluşta değil, özgürlüğü tehdit eden her şeyin durmadan
yadsınmasında yatar. Bilme, onun biçimi ve davranışıdır.
Demek ki doğası gereği tin kendi başınadır, başka deyişle
özgürdür. Tinin doğası tıpatıp karşıtı ile bilinebilir. Biz tini
maddeye karşı koyuyoruz. Nasıl ağırlık maddenin tözü ise
özgürlük de tinin tözüdür.[10]

Felsefe tarihçileri 19.yy’ı tarih yüzyılı olarak anarlar.
Bu yüzyıla tarih yüzyılı dedirten filozofların başında Hegel
gelir. Hegel için “akıl, asıl gerçeği düşünebilir” ve bunu
hiçbir ampirik desteğe ihtiyaç duymadan sadece düşünme
yoluyla, yani spekülatif olarak yapabilir. Çünkü özne ve
nesne, türdeştirler. Onlar aynı aklın iki yüzünden başka bir
şey değildirler. Felsefe, kavramları birbirinden türeterek bir
kavramlar sistemi kurma girişimidir. Bu kavramlar sistemi
aynı zamanda bir Varlık Sistemi’dir. Özne ve nesne özdeş
olduklarından, felsefe, aslında varlığın kendi kendini düşünmesinden başka bir şey değildir. Varlık ile akıl aynı özden
oluştukları için bu anlamda felsefe, varlığın özünün bilgisi
olur. Tüm sürecin temelinde ise, düşünme ile varlığın türdeşliğini ifade eden ide, akıl, töz ya da tin vardır. Tinin ereği, kendi bilinç ve özgürlüğüne erişmektir.[9]

Hegel burada maddesi ifadesinde duyusal anlamda bir
şey söylemiyor. Maddesi demek, içeriği demek. Madde
kelimesi yayılan demek, yani doğurulmuş. Materya, mother’dan geliyor. Lex Naturalis dediğimiz zaman, lex, yasa
demek naturalis ise doğurmak demek. Doğa, doğmuş anlamındadır. Arkada bir anne var, biz çocuklarıyla ilgileniyoruz. Materya çocukların ismi. Annenin değil. Ama annedendirler, demiş oluyoruz. Hegel, madde kelimesini içerik
olarak kullanıyor. Aklın içeriği düşüncelerdir. Kavramlardır.
Dolayısıyla aklın malzemesi hiçbir zaman duyu malzemesi
olamaz.[11]
Doğadaki yeniden diriliş yinelenmeden ibarettir. Bu, hep
özdeş bir çevrimle giden tekdüze bir öyküdür. Güneşin altında yeni bir şey yok! Tinin güneşinde ise iş başka türlüdür.
Onun gidişi devinimi bir yinelenme değildir. Tin dediğimiz
değişken görünüş, hep yeni olan biçimler alır ve özünden
bir ilerlemedir. Tinin belirlenmiş biçimi, yalnız doğal olarak
zamanın içine geçmekle kalmaz, öz bilincin kendiliğinden
ve bilinçli etkinliği içinde açılır, yükseltilir.[12]

Akıl tözdür, sonsuz güçtür, her türlü doğal ve tinsel yaşamın sonsuz maddesidir. Aynı zamanda sonsuz biçimidir,
içeriğinin edimselleşmesidir. O, tözdür ve sonsuz güçtür. O,
sonsuz içeriktir. Her türlü öznellik ve hakikattir. Yoğurup
işlemek üzere kendi etkinliğine aktardığı kendi öz maddesidir. Kendi kendisi ile beslenir. Kendi kendisi için üzerinde
çalıştığı maddedir. Kendi kendisi için kendi konutudur ve
ereği mutlak erektir. Yine bunun gibi, o kendi öz edimselleşmesidir. Yalnız maddesel evreni değil, aynı zamanda tinsel
evreni de içten dışa çıkışa getirir. Ve bu da tarihte olur. Tarih
aklın imgesi ve edimidir. Tarihin ilk kategorisi bir an var
olan, dikkatimizi çeken ve sonra kaybolan bireylerin, halkların ve devletlerin değişmesini görmekte yatar. Bu, oluş kategorisidir. Tin yalnız gençleşmiş olarak değil, aynı zamanda aşılmış ve daha açık olarak yeniden ortaya çıkar. Gerçi
kendi kendisine karşı çalışır, kendine vermiş olduğu biçimi
yakıp kül eder ve böylece yeni bir biçime yükselir. Önceki
biçimin küllerinden daha arı bir tin çıkar, bu bir arınma ve
kendini dönüştürmedir. İçinde doyumunu bulmuş olduğu her
yaratma, yeni bir madde olarak ona karşı çıkar ve işlenmek
ister. Evren fiziksel doğa ile ruhsal doğayı kapsar. Doğanın
yaratılmasından sonra insan ortaya çıkar ve doğal dünya ile
karşılaşır. İnsan, başka evrende yükselen varlıktır. İnsan, tinin kendisinde gerçekleştiği varlıktır. Üstelik tin ancak öz
bilinç olarak bilince sahiptir. Tin kendi kendisindedir, kendi başınadır. Maddenin tözü kendi dışındadır. Doğal şeyler
kendi kendileri için değillerdir, o nedenle özgür değillerdir.
Ben nesneyi ancak onda kendimi tanıyabilmem bakımından
bilirim. Benim ne olduğum benim için nesnedir, ben sadece
şu ya da bu değilim, bildiğim şeyim. Ben kendimi ve nesnemi bilirim. Bu ikisi birbirinden ayrılmamalıdır. Tin içeriğe

Tin, yani öz bilinç ve onun gelişim süreci tözseldir. Bu
önermeyi aklımızda tutalım. Olmazsa olmazdır. Bu, kendinde yapılandırılması gereken bir potansiyel olarak bizde
duruyor, ona ‘bilkuvve’ diyoruz. Ama bu edimsel olmalıdır.
Edimsel olunca, bir nesne ile ilişkiye giren düşünce anlamına gelir. Bir düşünce nesne ile ilişkisine girdiğinde edimselleşti demektir. Ama bir düşünce başka bir kavramla ilişkiye
girerse de yine edimselleşti demektir. Kavram da edimseldir
ki bu teorik felsefenin içinde kavramların ilişkisi bakımından da edimsel olmak, belirleyici olmak demektir; akıl, bir
kavramı başka bir kavrama uygularken de belirleyicidir. Bir
nesneye uygularken de belirleyicidir. Kendini ispat eder,
akıl her durumda kendini tanıtlar ve kanıtlar. Tin ve onun
gelişim süreci tözseldir. Tüm gelişimi o tözde içerilir demektir. O töz ise akıldır.[13]
Edim, devinimsiz olanı devinime geçirmek, saf olanaklılık halinde kapanık olanı gün ışığına çıkarmak demektir.
Demek ki o, bilinçsizi bilinçliyle, var olmayanı var olanla
birleştirir. Şu halde edim, hakikat içinde açıklığa varır. Onda
bilinçli bir öğe bilinçsiz bir öğe ile, özgü bir öğe yabancı
bir öğe ile birleşiktir. O, ikiye bölünmüş bir özdür ki bilinç
bunun başka görünümünü deneyimle yaşar ve bu görünü[10] Tarihte Akıl, Hegel
[11] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 16.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[12] Tarih Felsefesi Dersleri, HEGEL Seçme Parçalar
[13] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 16.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması

[8] Tarihte Akıl, Hegel
[9] Tarih Felsefesi, Doğan Özlem
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mü yine kendi görünümü diye tanır, ama onun zedelediği ve
düşmanlığa kışkırtılmış güç olarak.[14]

nedenle uygarlığı kuran, felsefedir. Bunlar Hegel’in düşüncesidir. Bütün insanlık doğa yasasına, düşünce yasasına
ama haklı çıkarılmış olmak kaydıyla, uymak zorundadır.
Uymadığı takdirde de zarar göreceği düşünülür. Hegel akıl
için töz demiştir. İnsan edimlerinin içinde olduğu her türlü
oluşuma akıl egemendir, akıl tözdür ve aklın kullanım gücü
yani düşünce, sonsuz güçtür. Bunun anlamı aklın sonsuzca
düşünme olanağını içermesidir. Hegel, “Tarihin oturduğu
zemin aklın kendisidir.” der. Tarih bir coğrafyaya oturmaz.
Bir toplumun sosyal ilişkilerine oturmaz. Zemin dediğimiz
zaman, mekânı anlamalıyız. Buradaki mekân aklın kendisidir. Hegel, düşünceyi o mekânın içindeki oluşumlar olarak
düşünüyor. Tarih sahnesi dediğimiz şey aslında, tarihin üzerinde üretip üzerinde oturduğu mekân aklın bizzat kendisidir, diyor. Tikel, tekil akıl değil. Akıl. Külli akıl, tümel akıl.
Tümel akıl, zorunluluğun kavranmış biçimidir. Dinlerde
Cebrail olarak adlandırılır. Yani fenomenler çoktur, zemin
tektir. Yalın düşünceden kasıt şu, tüm düşünceler nereden
doğar? Akıldan. Nerede dururlar? Akılda. Tüm düşünme
görünüşleri, fenomenleri, düşüncenin kendi kavramları,
betimlemeleri, tasvirleri, tasarımları, bunların tümü akılda
doğar ve akılda dururlar. Dış dünyadan insana bilgi gelmez. Dış dünyadan insana data gelir, veri gelir. Kavram dış
dünyadan gelmez. Data gelir ve dataları birbirine ilişkilendirerek, hani şu alâmetleri ilmik ilmik ilişkilendirmek diye
söyledikleri, bir harita oluşturarak kavramı tanımlı kavranır
hale getirmek. Hegel, kavramların etkileşmesine, ilişkilendirilmesine akıl diyor. Akıl, sonsuz ilişkiler olanağını taşıdığı için sonsuz formdur.[19]

Hegel’in düşüncesine göre, aslında biz diğerlerine ve
dünyaya bağımlıyızdır ve sadece bu bağımlılık aracılığıyla aslında olduğumuz kişi oluruz. Bununla birlikte bu çeşit
fiilî bağımlılığı tanımakla bağımsızlık idealini terk ettiğini
düşünmez. Bunun yerine bu ideali sahiplenir. Zira gerçek
özgürlüğün ötekinden ve dünyadan soyutlanmakla ya da
ondan kaçmakla değil, onu kendimin parçası yapmamla
gerçekleşeceğini iddia eder. Çünkü eğer ötekini ve dünyayı
parçam haline getirerek doğru bir şekilde içselleştirirsem, o
zaman ötekine olan bağımlılığım kendime-bağımlılığın bir
biçimine dönüşür.[15]
Aslolan hakikat, içtekinin dışa muazzam aktarılışı, aklın
gerçek dünyanın içinde kuruluşudur. Ve bu, kendi tarihinin
tüm seyri boyunca dünyanın hedefi olmuştur. Bu hedef için
çabalaması sayesinde, uygarlaşmış insan edimsel olarak aklın yasa ve yönetimde ete kemiğe bürünmesini sağlamış ve
olgunun bilincine varmıştır.[16]
Tin ilk gerçekleşmesini doğada bulur. Ama tin doğada
kendi başınalığından kopmuş, kendine yabancılaşmıştır. Bu
çelişki tinin kültür ve tarih dünyasında kendini yeniden bulmasıyla ama bu kez bilinç ve özgürlük yoluyla kendisine
dönmesiyle ortadan kalkar. Doğada bir zorunluluk, bir determinizm olarak işleyen tin, kültür ve tarih dünyasında yani
bu özgürlük alanında kendini bulur. İnsan burada bir doğa
varlığı değil, bir bilinç varlığıdır.[17]
Aklın sonsuz güç olması demek, kendi içeriğini yalnızca
ideal ve gerekirlik alanına getirebilecek olması ve gerçekliğin dışında, kim bilir belki de bazı insanların zihinlerinde özel bir şey gibi var olacak derecede güçsüz olmaması
demektir. Sonsuz içerik deyince, tüm öz ve doğru anlaşılır.
Bu sonsuz içerik kendi kendisinin maddesi olup bu maddeyi
işlenmek üzere kendi etkinliğine verir. Aklın, sonlu eylem
gibi, dış malzemenin koşullarına, kendilerinden besleneceği ve etkinliği için nesneler alacağı, hazır araçlara gereksemesi yoktur. O, kendisinden beslenir, kendi kendisi için
malzemedir ve bu malzemeyi işler. Hem kendisi kendisinin
ön koşulu ve varmak istediği erek, mutlak son erektir hem
de yalnız doğal evrenin değil, aynı zamanda tinsel evrenin
içten çıkıp görünüş alanında dışlaşmasıdır. Bu da dünya tarihinde olur. İşte bu idenin doğru, sonsuz ve kesinlikle güçlü
ide olduğu, dünyaya kendisini açtığı ve bu açtığı şeyin kendi
ululuğundan başka bir şey olmadığı felsefede kanıtlanır, kanıtlandığı biçimde de burada varsayılmaktadır.[18]

Hegel’in tarih felsefesi tarihin içeriğinde aklın gelişim
basamaklarını ve kendisini gösterme tarzlarını izleyecektir. Çünkü tarih, tinin kendi eylemi olarak tarihte kendi öz
bilgisine doğru ilerlemesi sürecinden başka bir şey değildir.
Bu ise özgürlüktür ve özgürlük bilinci içinde ilerleme sürecidir. Tarih, tinin kendi özünü açtığı, kendini dışa vurduğu
yer olarak asla bir doğal oluş da değildir. Çünkü bu kendini
açan öz, özgürlükten başka bir şey değildir. Doğa da ise tin
kendini bir zorunluluk olarak açar. Bu yüzden tarihin özü
insanın özgürlük bilinci ile yaptığı eylemdir. Çünkü o ancak
eylediği şeydir. Kendisi için eyler. Kuşkusuz burada tin kendini kendi bilincinin nesnesi yapmakta, kendini bizzat kendi
için açımlayarak kavramaktadır.[20]
Immanuel Kant, ‘Algısız kavramlar boştur. Kavramsız
algılar kördür,’ demiştir. Kavramı tanımlarken Kant’ın bu
cümlesinden ne anlamalıyız? İster din ister felsefe ister bilim vb. kavramlarla kavranır, bunlar aklın işleridir. Akılda
bunlar inşa edilmelidir. Haberler veya datalar ancak inşa
edildiklerinde kavrama dönüşürler. Ve o kavramlar görür.
Onlar yoksa körüz. Nesnemize körüz. Kant diyor ki, duyumsama, algılama ve imgeleme, ki Kant’ın felsefesinin
esas malzemesi imgedir. Algısız kavramlar boştur. Peki,
bir boş kavram söylersek, örneğin ‘nitelik’. Nitelik bir kav-

Felsefe kültürle ilgili bir şey değildir, uygarlığa aittir.
Sanat ve din kültüre aittir. Felsefe bir yargı, bir değerlendirme, bir bilinç işi olduğu için düşüncesi kültür üzerine
olmalıdır. Felsefe devreye girdiğinde kendinden önceki
kültürü değerlendirmiş, bir yargıya vardırmış olmalıdır. Bu
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Tinin Fenomenolojisi, HEGEL Seçme Parçalar
Hegel, Frederick Beiser
Alman İdealizmi II, Hegel, çev. Güçlü Ateşoğlu
Tarih Felsefesi, Doğan Özlem
Tarihte Akıl, Hegel
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[19] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 16.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[20] Tarih Felsefesi, Doğan Özlem
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ramdır, aklın kavramıdır. Bana soracaksın neyin niteliği töz
arıyorsun örneğin bardağın ya da gülün niteliği. Gülün ne
nitelikleri var? Kırmızıdır, biçimi şöyledir vb. bunlar onun
niceliğine ait değil. Bunları algılayıp nitelik kavramının
akılsal kategorinin altına koyduğum zaman kavram dolmuş
oldu. Demek ki kavramlar duyularla doluyor. Duyu yoksa
kavramlar hiçbir şey görmezler. Kavramlar kör olmazlar,
çünkü kendileri görüdürler. İdeadırlar. İdea, görü demektir.
Kavramlar gören olduğu için göz gibidirler. Ama bir şey görecek ki onu görmüş olsun. Bir duyu verisi olması gerekir.
Bu bakımdan ikinci önermenin tersini söylerken Kant, bilim
adına, felsefe adına bu ikincisi önemli; Kavramsız algılar
kördür. Gören kavramdır. Kavram akla aittir, duyuda bulunmaz. Dış dünyada yoktur. Dışarıdan gelmez. Kavramlar aklın kendisinde kurgulanırlar. Ve o zaman görmeye başlarlar.
Birincisinde herkes çocukluktan itibaren bir biçimde duyularıyla dış dünyadan data alır. Onun için diyoruz ki, dünya bize verilidir. Ne yolla verilidir? Duyu yoluyla verilidir.
Ama bu verili olanı görmek için kavramların olması lazım.
Yasası, tanıtlanır kavramı oluştuğu zaman o zaman biz ona
dâhil oluyoruz. Aklın dışında iken akla girdiğimiz zaman
görmeye başlıyoruz. Çünkü ancak aklın kendisi görür.[21]

cak olduğunu önceden sezdiriyor. Bakın sembol oluyor.
Sembolik düşünce değimiz bu örnek üzerinden anlaşılabilir. Tamamlandığında ise sembol bitmiş olur. Artık o sembol
değildir. Mehtap, mahitap, yani bütünlendi. Klasik, bütünlenmiş demek. Tam uygun demek. Hegel, klasikte kavram
tamamlanmıştır, der. Tamamlanmış olan kavramın kendisi,
yani aklın kendisidir. Gerçek kavranır olduğu zaman yasalı
ve zorunlu olarak kavranılan şeyin ortaya çıkışı anlamında,
bir nevi kavradığınızda orada vardır. Yasa ile koşullar bir
araya geldiğinde gerçeklik ortaya çıkıyor. Yasa akılda, koşullar ise nesnelerdedir.[24]
Tinsel içerikle ilgili bu muazzam esirgemezliğin bir son
ereği olmalı. Bütün bu kuru gürültünün ardında içerde, sessiz, gizli bir yapıt bulunup bulunmadığı sorusu kafamızı kurcalıyor, öyle bir yapıt ki bütün görünüşlerin gücünü kendinde taşısın. Bizi şaşırtabilecek nokta, bu içeriğin büyük çeşitliliği, hatta kendi kendine karşıt olması. Karşıtlığın kutsallık
derecesinde saygı gördüğünü, zamanların, halkların ilgisini
kendine çektiğini gözlüyoruz. Bu türlü karşıtların birbirine
yerini bırakmasının haklı nedenini ‘ide’de bulma isteği içimizde kıpırdıyor. Bu kendinde ve kendi için olan bir son
erek soruş, bizi üçüncü kategoriye vardırıyor. Akıl kategorisidir bu. Dünyaya egemen olan aklın varlığına inanma bu
görüşün bilinçli biçimidir. Kanıtı dünya tarihinin kendi gidişidir. Bu gidiş aklın tasarladığı ve eylediği gibidir.[25]

Tözseli tanımak isteyen, onu bilincine kendi getirmelidir. Nasıl el renge dokunamazsa, duyulara da tözün ne olduğu gizli kalır. Sonluyu kavrayan anlak da tözü görmez.
Bütün oluşum ve görünüşlerin renkli kargaşası kendinde
doğruyu saklar, örtüyü kaldırıp doğruyu tanıyacak bilincin
gözüdür. Anlağı böyle öznel açıkgözlülüklerden kurtaracak
şey felsefeden başkası değildir.[22]

Hegel, insanın özgürleşmesinin tarih içinde tamamlanacağını, başlangıçtaki bir birlik, özdeşlik olarak tinin aynı zamanda tanrısal akıl olduğunu, diyalektik oluş sürecinin bitiminde
tüm evren ve tarihin yine bu birliğe, bu özdeşliğe, bu tanrısal
akla varacağını söyler. Kendini tarihte açan tin, tanrısal akıldan başka bir şey değildir ve tarihe Tanrı’nın aklı egemendir.
İnsanlığın hedefi, özgürlük hedefine ve tanrısal birliğe bir arada yönelme hedefidir. Bu hedef aynı zamanda tinin tüm görünüşlerinin (sanat, din, bilim vb.) anımsaması yoluyla insanın
kendi toplumsal varoluşu içinde erişebileceği bir hedeftir. Bu
anlamda tarih, aklın içkin yasaları ile belirlenen bir süreçtir ve
felsefe, tarihteki bu akılsallığı, aklın kendisini dışa vurduğu
şekillenmeler içinde, felsefe, sanat ve din tarihlerini izleyip
aklın kendisini anımsaması yoluyla kavrar.[26]

Akılsal olan aynı zamanda gerçektir. Gerçek olan aynı
zamanda akılsaldır.[23]
Hegel’in gerçeklik tanımı, kavramla algının birliği ama
Kant’da bu birlik mutlak bir birliktir, Hegel’de ise bu, tamamlanmamış, giderek kemale giden, giderek tamamlanmaya giden bir süreç olarak tanımlanır. Hegel, hep eksik
görürüz, der. Kavram kendi tamlığına, klasikte varır. Klasik
kavramı budur. Klasik olduğu zaman bütünlüğü görmek;
yani bütünlüğe klasik der. Bütünlüğe varmadığı zaman eksiktir. Buna kendi örneklerinden biri de şöyledir. Tüm felsefesine yayılacak bir şey olduğu için bunun üzerinde ısrarla
duruyorum. Ay gibi düşünüyor. Örtükten açığa doğru bir tabiri var. Kavramlar örtükten açığa doğru gider. Bu bir süreçtir. Yani nasıl? Ay hilal biçiminde iken arkasındaki gölgeyi
de görebiliyoruz. Ay, ertesi gün biraz daha aydınlık, ertesi
gün daha da aydınlık olur. Dolunay olduğu zaman tam uygun haldedir. Tam uygun yani klasiktir. Klasik olan dolunaydır. Peki, hilal nedir? Hilalin kendisi sembol, nesne olarak ayın görünür kavranılır olmasının aracı ışık olduğu için
ışıkta hilalde yuvarlaklığı gösteriyor. Fakat arkadaki gölgeyi
de işaret ediyor. O gölge ile bu bütünleşiyorsa tamamlana-

İlkin tarihte yapıtaşları olarak kavramdan uzaklaşan
doğa koşullarını, çeşitli insan kaprisini, dış zorunluluğu görüyoruz. Öbür yandan bütün bunların karşısına daha yüksek
bir zorunluluk olarak, ölümsüz bir adillik ve sevgi düşüncesini, kendinde ve kendisi için doğruluk olan saltık son-ereği
koyuyoruz. Bu koyduğumuz şey, doğal varlığın karşıtı olarak soyut öğelere, kavramın özgürlük ve zorunluluğuna dayanmaktadır. Bizi çeşitli biçimleriyle, dünya tarihinin idesi
bağlamında da ilgilendiren bir karşıtlıktır bu. Bu karşıtlığı kendinde ve kendisi için olan dünya tarihinde çözülmüş
göstermek amacımızdır.[27]

[21] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 16.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[22] Tarihte Akıl, Hegel
[23] Hukuk Felsefesinin Ana Çizgileri, Önsöz, Sayfa 14 – HEGEL
Seçme Parçalar

[24] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 16.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[25] Tarihte Akıl, Hegel
[26] Tarih Felsefesi, Doğan Özlem
[27] Tarihte Akıl, Hegel
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Zorunluluk ve özgürlük kavramı felsefenin en temel karşıt kavramlarıdır. Tarih felsefesinde de hakeza bu geçerlidir.
Zorunluluk ve özgürlük kavramları hem insanın kendisi için
hem de var oluşu için çok önemli bir ayırımdır. Bu ayırım
insanın biyolojik varlığında da vardır. Biyolojik varlığında
temellenen gayri iradi sinir sistemi ile iradi sinir sistemi vardır, biyolojik olarak bedenimizdedirler. Bir tanesi otonom
sinir sistemi dediğimiz gayri iradi sinir sistemi ki irademize bağlı değildir. Bunlar otomatik olarak vücudun kendi
içindeki varoluşsal işleri kendiliklerinden işlerler, bizim
irademiz oraya karışmaz. Ne yapacağız diye bize sormazlar. Yani bir böbreğin çalışması ya da karaciğerin çalışması
bize sorulmuş değildir. Bedenin birçok organı otonom sinir sisteminin otomatik iradesine bağlıdır. Şimdi burada bir
irade var mı? Var. Çünkü organlar bir işlev yapıyorlar. Ve
organizmanın fizik doğa, şimik (kimyasal) doğa ve organik
doğa üçlemesinde, organizmanın farkı, her örgen her organ,
hem kendisi için çalışır hem de bütün için çalışır. Bu çok
önemli bir kavram, ne için? Felsefe için. Felsefe doğadan
kendine ontolojik ilkeler devşirir. Bunlardan bir tanesi de
bu doğanın otonom yapısının iradesinin doğada içkin olmasıdır. Eğer doğaya aşkınsa dindir, dini bir tavırdır. Ve doğaya aşkın irade ise Tanrı’dır. Tanrı kavramı ile eşleşir. Yani
özne, aşkınsal öznedir. Evet, bir iradem var özne olarak,
şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Ama bütün bu dileklerime, isteklerime rağmen her istediğimi yapamıyorum. Bunun karşısında bir determinasyon, bir sınır var.
Nedir bu? Doğa. Dış doğada, kendi doğamda, hatta Kant’a
geldiğimiz zaman düşünmenin doğası da engel olarak devreye giriyor. Düşünme kendi karşısında önce dış doğayı,
toplumu bulurken dış doğayı yenerek onu aşarak düşüncesini özgürleştirmek isterken ya da toplumla öteki ile olan
ilişkisinde bunu yapmak isterken, giderek kendine doğru
refleksiyon, giderek öznede derinleşme, düşünce dünyasının içlerini, zihin, iç duyular gibi imgelem yetisi, duyarlılık yetisi, kavrama yetisi gibi tahayyül, vehim gücü vb. iç
dünyamızın enstrümanlarını da sorgulamaya başladığında,
mantıki, mantığın değişmesiyle düşüncenin etkilenmesi vb.
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Kant’a kadar bu kendine doğru seyahat devam ediyor ve
Kant’ın felsefesinde doğrudan doğruya insan aklı merkeze
oturuyor. Sokrates (M.Ö.469-399)’in istediğini modern dönemde Rene Descartes (M.S.1596-1650)’da buluyoruz yani
Descartes’da töz felsefesinden özne felsefesine geçiş yapıyor. Cogito’yu bize gösteriyor. Sonra Kant bu cogito’nun
eleştirisini yapıyor. Bilme enstrümanı olarak akıl, imgelem
yetisi olarak duyarlılık ve diğer düşünme yetilerimizin hepsini sorgulamaya başlıyor. Demek ki düşünce ilk olarak dış
doğayı engel görüyor, sonra üretilmiş kültürü engel görüyor,
onu nasıl aşabilirim, onun kilidinden, baskısından nasıl kurtulabilirim diyor ve daha sonra düşünme kendisini kendi iç
mekanizmalarını engel olarak görüyor. Mantığı engel görüyor. Farklı mantık kurabilir miyim? Hatta şimdi günümüzde
genetik biliminin getirdiği olanaklar kök hücre meseleleri
gibi bazı olanaklardan hareketle beynin kapasitesini de yeterli görmüyor. Beynin kapasitesini artırarak acaba düşüncemi özgürlük adına daha olumlu kullanabilir miyim gibi
tasarımlarımız var. Bu dıştan içe doğru bir seyahat gibidir.
Sonra içeride Kant’a rastladık. Aklımızı gördük. Kant’a
göre akıl da her şeyi bilemez, engelleri vardır. Onun olası
bilme gücünü yetkinleştirip eğitmemiz, ustalaştırmamız gerek. Öznede böyle olunca tekrar özneden dış dünyaya yönelip özne ile nesne arasında bir hakem, nesnel dünya ile öznel
dünya arasında filozofik anlamda bir hakem bulabilir miyiz
diye sorguladık. Bir kriter ki doğaya ait olmasın, insanın öznesine de ait olmasın, doğayı ve özneyi o kriter karşısında
sorgulayabilelim, ilişkilendirebilelim. İşte buna saltık tin
deniyor. Burada özne saltık tin, felsefe için; din için olsaydı
Tanrı kavramı olurdu. Saltık demek, değişmez demek evet,
ama bu vurgu değişmeze değil burada, koşulsuza vurgudur.
Saltık tin, koşulsuz düşünce demektir. Koşulsuz irade demektir. Doğa koşullu, bilinç koşullu, mantığa koşullu düşünce tarzına koşullu, kavramlara koşullu, tasarım biçimine
ve imgeleme koşullu. Doğa determinasyon içinde, belirlenim altında koşullu. Doğada ve tinde, yani öznede içkin
olması bakımından hakemlik yapacak herhangi bir kavram
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yok. Hepsi göreli kavramlar. Doğanın herhangi bir kavramı doğanın diğer bütün olgularına göreliliğimizi gösterir.
Öznenin kavramları da hakeza öyledir. Göreli, yani izafi biliriz, izafi yapabiliriz. Ama burada doğa ile insan arasında,
yani bilinçle onun içeriği arasında aşkınsal bir kriter, içkin
değil. İçkin olduğu zaman zaten doğanın herhangi bir parçası ya da öznenin herhangi bir yeteneği aklımıza gelsin.
Aşkın ne demek? Koşulsuz demek. Herhangi bir şeye indirgenemez olarak bir irade. İlla Tanrı demek istenirse onun
buyrukları irade ise o halde bir şey istetecektir. O iradeye
bağlanıp bağlanmamak ve iradeyi yerine getirip getirmemek
ile ilgili bir alan çıkar. Buna da din
diyoruz. Ama eğer o irade saltık
irade, yani bir şey istemez ama
bizim göreli istemelerimiz onun
karşısında sınıflandırılır, değerlendirilir ise bu filozofik ilkesel bir
şeydir. O artık saltık bir ilkedir. Ve
o saltık ilke, hakemdir. İşte hikmet,
hûkema, hakem, hâkim gibi ifadeler bu kavramla ilgilidir. Saltık
irade ne suçludan ne avukattan yanadır. Hakkaniyetten yana bir karar
vermesi gerekir. Hikmetli bir irade,
hikmete bakacak; bunun gerekçesi
nedir? Bildiğimiz mahkeme düzeni dediğimiz aslında hikmet kavramının kurumlaşmış biçimidir.
Felsefede hikmet bu demektir. O
nedenle Kant, felsefe son ucunda
yargı önermelerinden ibarettir, der.
Yani felsefe bir yargıya varmak zorundadır. Önerme yaparken saltık
bir noktayı nazardan görelileri belirlemek adına yapılmışsa o zaman
evrenseldir. Yoksa değildir. Yani o
zaman kültüreldir. İnançsaldır, ulusaldır. Aileye aittir ya da bireyin
kendisine ait olabilir. Ama herkes
için geçerli olan bir sav ise evrenseldir. Evrensel, saltık ilkenin soyut kurumsal yapısıdır. Soyut kurum, buradaki kurma, dış dünyada bir kurma olmadığı için felsefenin sistematik kavrama biçimidir. Demek istediğim, organizmaya
benziyor. Yani sistematik felsefede her kavram kendini tanımlarken kendine hizmet eder ama aynı zamanda sistemin
tamamını kendinde içerir. Organizma gibidir. Böbrek işini
yaparken, fonksiyonunu yaparken, kendi yaşamsal varlığını korumak için yapar ama aynı zamanda organizmadaki
göz içinde kulak için de tümü için de aynı işi yapar. Şimdi
burada insan bedeninde nasıl otonom sinir sistemi ile ilgili
organlar çalışıyorlar, biz istesek de istemesek de yatarken,
uyurken, gezerken onlar hep görevlerini yapıyorlar, hiç de
bize sormuyorlar ama mükemmel yapıyorlar işlerini ve işin
doğası diyoruz. Bir de irademiz var. İstediklerimizi yapabilmeye hizmet eden organlarımız var. İşte insan bu ikisinden
oluşuyor. Beden olarak da böyle, zihin olarak da böyle. Ve
sadece zihin değil, tin yani bütün kültür olarak da böyle.
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Nedir buradaki? İradi olanlar yani özgürlük alanı, otonom
olan zorunluluk alanıdır. İnsanda ikisi bir aradadır. Tasavvuf
diliyle söyleyecek olursak, iki deniz salıverdik kavuşurlar
ama karışmazlar. Bir berzah var. Zorunluluk alanı ile özgürlük alanının, yani irade, özgürlük alanı, otonom yapı ise zorunluluk alanı; yani doğa, yani determinasyon. Peki, arada
berzahta ne var ki, hem iradeye yani özgürlük alanına ait olsun hem de zorunluluk alanına ait olsun? Doğa olarak nefes,
bedendeki karşılığı organ olarak akciğer, fonksiyon olarak
nefes. Neden? Çünkü nefesimi hızlandırıp kalbimin atışlarını hızlandırabilirim. Kalp otonom sinir sistemine bağlı nefes hem otonom yani unutsam durmuyor kendi kendine körüklüyor.
Hatırlarsam onun ritmini değiştirebiliyorum. Hem iradi hem gayri
iradi olan göz kapaklarımız ve nefesimizdir. Nefes ama bu bedende
tinsel karşılığı nedir? Bilişsel yani
kognitif olarak akıldır. Akıl, zorunlulukla irade arasında duruyor.
Bugün bilimsel anlamda bilincin ne demek olduğu bilinmiyor.
Bilim aklı da bilmiyor. Kimse aklı
inkâr edemiyor ama ispat da edemiyor. Aklın işleri var ama kendisi meçhuldür. Bizatihi akıl ‘hûvel gayb’dır. Bizatihi ruh ‘hûvel
gayb’dır. Akla inanıyoruz çünkü işlerini görüyoruz. Akıl berzahta durduğuna göre –ki akıl, kavramlarla
uğraşır başka hiçbir işle uğraşmaz,
dolayısıyla zorunluluk kavramları
ile özgürlük kavramları aklın kendi kurgusu içinde ilişkilendirilip
bir sistematik hale getirilebilir mi?
Felsefenin en temel arayışı buydu.
Zorunluluk ve özgürlüğü kavramlaştırırken akılda salt zorunluluğa,
salt özgürlüğe kaçmadan ikisini
birlikte hayata geçirebiliyor muyuz? Veya hayattan devşirebildiğimiz kavramları bu gözlükle görebiliyor muyuz? Bu
felsefe tarihinin en yüksek düşünce biçimlerinin ki, felsefe
tarihi demek düşüncenin en yüksek biçimleri demek, tarih
boyunca verdiği uğraştır. Kimisi zorunlulukları kanıtlıyor,
hatta hiç özgürlük yoktur, diyor. İnsanlar kendilerini özgür
zannederler. Aslında her şey determinasyon altındadır, belirlenim altındadır, insan kendini belirleyen güçlerin arkasındaki sonsuza giden ilişkilerini bilemediği için kendisini özgür zanneder. Ya da insan zaten özgür her istediğini yapıyor.
Onu belirleyen herhangi bir doğa-üstü bir güç yok. Ancak
onu doğası sınırlıyor. Bir başka görüş ise, hayır doğanın
ve insanın efendisi olan bir başka güç bir irade, bir Tanrı
ve dolayısıyla o hem doğayı hem insanı ve onun her şeyini
kontrol ediyor. Yani Tanrı koyduğumuz zaman Tanrı özgür,
insan ve doğa özgür değil. Doğayı koyduğumuz zaman her
şey determine olmuş özgürlük diye bir şey yok. Hatta insan
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doğanın herhangi bir uzantısı, devam ediyor. Yani bitkinin
yaprak çıkarması, çiçek çıkarınca özgür zannettik, hayır o
da yaprağın renklisi diye söylüyorlar. Bu tartışma bütün
düşünce tarihinde var. Ne gereği var niye bununla uğraşalım ki? Aslında temelde yatan şey birincil olarak hukuktur.
İnsanların yapıp etmelerini nasıl yargılayacağız? Eğer onun
bir özgür iradesi yoksa yargılayamayız. Varsa o zaman hangi
kritere göre yargılayacağız? Toplumsal uzlaşmamı, inançlar
mı? Gelenekler mi? Eğer aklın kendisi yargılayacak dersek,
felsefeden başka hiçbir yolumuz yok. Eğer yargıç akılsa,
felsefeden başka yol yok. İrade ise keyfiliğe kaçtı demektir.
İradede ise, sana göre bana göre yargı yapabiliriz demektir.
O zaman güç kimde ise onun aldığı kararlar, boyun eğmek
zorunda kaldığımız kararlar haline gelebilir. Hatta halk da
onu destekleyebilir. Felsefede şunu göstermek gerekir. Özne
felsefesi, töz yani nesne felsefesi. Bir de ikisini birlikte ele
alabilmek; insan bedeninde olduğu gibi iradi olan ve otonom olan bir arada yaşıyor. Bu bir gerçek. Bu nasıl oluyor
onu anlamaya çalışıyoruz. Bunu felsefeye taşımayı deneyen
ilk ve halen tek kişi Hegel’dir. Hegel zorunluluk ve özgürlüğü birlikte ele alan bir filozof olarak saltık tine yönelmiş ve
bundan ne anlıyor, niçin böyle bir iş yapıyor? Kendi felsefesinin içinde içerik olarak taşındığı için kendisine başvurmak gerekir. Diğerlerini anlamak kolay, biri aklın felsefesini
yapıyor akıl şudur budur, şunu yapar, bunu yapar mantığı
budur vb. diyor. Öbürü diyor ki, hayır iradedir esas irade
şunu yapar, bunu yapar. Hepsi deyince nasıl olabilir? Akıl,
zihin, duyu ve irade hepsini yerli yerinde, bir organizma
gibi çalışıyor olduğunu ileri sürdüğünüzde iş değişir. Bütün
filozofları bilmemiz, bütün filozofların felsefelerinin o sistem içinde yerinin olduğunu anlamak ve onların birbirleri
ile etkileşiminin dirimlilik verdiğini yoksa ölü bir fotoğraf
olduğunu anlamak kolay bir iş olmasa gerek. Hegel şöyle
diyor; “Tarih felsefesi hiç kuşkusuz tarihin düşünsel yoldan
incelenmesinden başka bir şey değildir.” Demek ki olgular,
bulgular, belgeler tarihin gereçleri araçları temele alınmıyor, insan düşüncesi temele alınıyor. Neden bunu söylüyor?
Böyle bir seçimi nereden yapıyor? Başka bir şey diyebilirdi. Niçin düşünce dedi? Keyfi mi? Felsefi olması için keyfi
olamaz. Bu seçimin zorunlu olması gerekir. Neden düşünsel diyebilsin? Belirleyen nedir? Felsefe aklın tümel kavramlarla yaptığı bir iş değil miydi? Düşünceden başka aracı
olabilir mi? Olamadığı için söylüyor. Felsefe bize zorunlulukları gösteriyorsa, felsefedir. Ve Hegel bir tanım yapıyor.
Düşünceden daha başka bir özsel varlığımız yok ki, onunla
ben diğer insanlardan daha farklı olayım. Yine farklı olacaksın ama sıradan olan düşünceyi miraç ettirirsen. Onu bütün
nesnelliklerde, bütün kavram ve kurumlarda kalitesini, ilişkisini, yararlılığını, gerçekliğini, doğruluğunu ve haklılığını
gösterdikçe insan farklı bir şeye gidebilir. “İnsani olan her
şey duygu, tanıma, bilgi, yönelim ve irade hayvansal olmayıp insani olduğu sürece düşünmeden ibarettir.” Hegel’in
en birinci belirlenimi budur. Tarih felsefesi mi yapıyoruz?
Düşünsel bir yoldan inceleme yapmamız gerekiyor.[28]

Doğru olan kendi içinde geneldir, özseldir, tözseldir. Böyle olduğu için de yalnızca düşüncede ve düşünce
içindir. Bu yaratıcı düşünmeyi dünya tarihinde buluyoruz.
Doğrudur dediğimiz başka her şey, bu öncesiz sonrasız doğruluğun özel bir biçimidir. Durağı oradadır, ondan gelen bir
ışımadır. İnsan onu bilmezse, doğruyu da haklıyı da ahlâklıyı da hiç bilmiyor demektir.[29]
Evrensel tinin gelişmesinin her basamağında, tikel bir
halkın bilinci, varoluşu içinde bu tini ve bu tinin içine istencini koyduğu, nesnel gerçekliği temsil eder. Bu mutlak
istenç karşısında öbür tikel ulusal tinlerin istenci hak sahibi
değildir. O halk, dünyaya egemen olan halktır. Ama bu halk
aynı zamanda evrensel tinin mülküdür. O, bu tinin bir an konakladığı, sonra da yazgısına mutlak adalete teslim ederek
aşıp geçtiği bir basamaktan ibarettir. Kendini özgür bilen,
içinde mutlak olması gerekenin aynı zamanda olan demek
olduğu töz, bir ulusun tini olarak edimselliğe ulaşır.[30]
Tinin yaşam üzerindeki ayırt edici niteliği, Hegel’e göre
özgürlüğe dayanır. Özgürlük kendini sadece tarihte gerçekleştirir. İddialara göre, aklı ilk tarihselleştiren ve gelişim fikrini felsefenin içine sokan kişi Hegel’dir. İnsanlığın
dünyasında her şeyin bir tarih olduğu, toplumun organik bir
yapıya sahip olduğu, bütün insani inanç ve uygulamaların
kendilerine özgü tarihsel bağlamdan zorunlulukla ortaya
çıktığı öğretisidir. Hegel’in felsefesinin temel amaçlarından biri tarihselciliğin göreceliliğine karşı aklın otoritesini
savunmaktı. Hegel’e göre, akıl dünyayı yönetir ve dünya
tarihi bu nedenle akli bir süreçtir. Tarihte akıl olduğunu söylemek Hegel için olayların belli bir amaca ya da tasarıma
uydukları ya da bir amacı gerçekleştirmek için zorunlulukla
vuku buldukları anlamına gelmekteydi. Hegel tarihin nesnelerini, ulusları, kültürleri ve devletleri doğada söz konusu
olan herhangi bir şey gibi organik gelişimin aynı sürecine
tâbi olan organizmalar olarak ele alır. Hegel’e göre ulusal
tin, doğal bir bireydir. O böyle çiçeklenir, güçlenir, solar ve
ölür. Herhangi bir organizma gibi tarihsel gelişimde diyalektik devinime dayanır. Başlangıç halindeki birlik, fark ve
yeniden bütünleşme veya farktaki birlik.[31]
Hegel, “Düşünme, tarihte verilmiş ve var olan her şeyin
temelindedir,” diyor. Düşünce yoluyla olduğu için kültürel
olan her şeyin temelinde düşünce vardır, diyor. Düşünce
tüm davranışlarımıza eşlik ediyor olmalıdır. Değilse o durumlarda biz bilinçli değilizdir. Örneğin, bayıldık, düşünce
eşlik etmiyor. Uykudayım, düşüncem yapıp etmelerime eşlik etmiyor. Dolayısıyla düşünce eşlik ediyor olduğu sürece
zaten uyanığımdır. Uyanıklık dediğim şey düşüncenin canlı
olması demektir. Düşüncenin iradi bir biçimde kullanılıyor olması anlamına geliyor. Verilmiş ve var olandan kastı,
bir birey için; doğa verili varlıktır, kültürde var olanlardır.
Hem doğayı buluyorum hayatımda hem kültürü buluyorum.
Biri verili, biri var. Bana düşen işte o verili ve var olanı
[29] Tarihte Akıl, Hegel
[30] Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi Sayfa 514-550, HEGEL Seçme
Parçalar
[31] Hegel, Frederick Beiser

[28] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 09.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
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dönüştürebilmek. Eğer dönüştürebiliyorsam işte o zaman
edimselim. Özne o zaman ortaya çıkıyor. O zaman özneyim. Bir nesneye biçim verdiğim andan itibaren özneyim.
Bu anlamda düşünme hem verili olan her şeyin temelidir
yani bilmemin aracıdır, başka yolum yok; ama hem de bu
düşünce kendi kökenine sahiptir. Düşünce kendi kökenini,
yani tohumunu kendi dışından almaz. Tin, buna denir. Tinin
birçok tanımı var, ama en önemli tanımı budur. Tin yani
düşünce ve düşüncenin ürünleri, kökenini dış dünyada bulmaz. Doğadan almaz. Nedeni kendinde olan her şey tinseldir. Nedeni kendi dışında ise o tenseldir. Dolayısıyla düşünce kökenini kendinde bulur dediğimiz zaman, ne için bunu
vurgulayalım ki, felsefe için böyle bir tanımı ne için yapalım? Düşünce, kendisini geliştirmek için kendisinden başka
hiçbir şeye başvuramaz. Buna zorunludur. Özgürlüğün aracı
düşünmemdir. Düşünebiliyor olduğum sürece özgürlük arama ve özgürlük koşullarını sorgulama olanağına sahibim.
Ama düşünme faaliyetim kökenini kendinde bularak illiyet
prensibini içererek kendisi zorunludur. Düşünmenin kendisi
zorunlu, ne için zorunludur? Bilincim için zorunlu, farkındalığım için zorunlu, iradem için zorunlu, eylemlerim için
zorunludur. Bakın hem zorunluluk hem özgürlük, şimdiden
düşünce dediğimiz kavramda içerilmektedir. İkisi birlikte;
hem zorunluluk var hem özgürlük var. Eğer böyleyse başka türlü yapamaz olmak açısından düşünce, kendinden yola
çıkarak, kendinden hareketle bilmek istediği ve yapmak istediği her şeyle ilişkiye girmelidir.[32]
Tinin kendi merkezine yaklaşmaya çalışması demek,
kendi özgürlüğünü eksiksiz kılmaya çalışması demektir.
Bu çaba onun özüdür. Tin vardır denildiğinde, ilkin bunun
anlamı tinin olmuş bitmiş bir şey olduğudur. Fakat o, eyleyen şeydir. Özü eylemdir. Kendinin ürünüdür, kendisinin
hem başı hem sonudur. Özgürlüğü durup duran bir varlık olmakta değil, özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelen şeyi
sürekli yadsımaktadır. Kendini üretmek, kendini kendine
nesne yapmak, kendi üzerine bilmektir tinin işi. Böylece o
kendi kendisi içindir.[33]
Hegel, tarihin organik yasaların yanında aynı zamanda
yalnızca tine özgü olan belli yasalara da uyduğunu belirtir.
Hegel’e göre tin, sadece yaşam değil aynı zamanda yaşamın
öz farkındalığıdır. O zaman tarih yasaları onun öz farkındalığının gelişimiyle ilgili olmalıdır. Bu yasalar, ‘ben’in akıl
sahibi bir varlık olarak kendinin farkında olduğu dışsallaşma ve tekrar içselleşmenin, kendini kaybetme ve kendini
keşfetmenin diyalektiğini içerir. Tinin ayırt edici özelliği
özgürlüktür. Tarih yasaları da özgürlüğün öz farkındalığı ile ilgilidir. Böylece bu öz farkındalık tarihin amacı ve
ereğidir. Hegel’in tarihte akıl deyişinin çifte anlamı olduğunun farkında olmak önemlidir. Deyiş sadece tarihin biçimine yasalara ya da ereklere uymasına işaret etmez, aynı
zamanda onun içeriğine, tarihin belirli bir amacına da işaret
eder. Tarihte aklın mevcut olduğunu söylemek hem onun bir

Aklın hilesi kavramının bütün amacı, aklın önünde sonunda zafer kazandığını göstermektir. Zira kavram, aklın
‘reel-politik’in en akıllı uygulayıcılarından daha kurnaz olduğunu ifade eder.[35]
Hegel, tarihin sonunun, özgürlüğün öz farkındalığı olduğunu düşünse de tarihin yasalara uyduğunu da vurgular,
böylece bu ereğin gerçekleşmesi zorunlu hale gelir. Fakat
zorunlulukla gerçekleşen bu özgürlük hiç de özgürlük gibi
görünmemektedir. İnsanlar idealleri ya da ilkelerinden hareketle, açık ve öz bilinçli amaçları ile özgürlüğü gerçekleştirecekmiş gibi eylerler. Diğer yandan özgürlüğe hiç yer
bırakmaz, zira eğer her şey zorunlulukla meydana geliyorsa,
başka seçeneğimiz var mıdır? Hegel bu sorunların farkındaydı ve onlara cevabı, tarih felsefesinin en kışkırtıcı ve
tartışmalı fikirlerinden biriydi; Aklın hilesi. Daha açık ifade edersek aklın, bireylerin menfaatlerini, kendi ereklerini
gerçekleştirmek için kullanmasıdır. Kişisel menfaatlerin
kaosundan aklın düzeni ve ortak erekleri ortaya çıkar. Zira
kişiler kendi menfaatlerinin peşinden gitseler bile yine de
aklın ereklerini gerçekleştirirler. Diğer yandan bir kişi zorunlulukla akıl uğruna eylese bile, bunu kendi menfaatinin
peşinden koşarak yapar, böylece bu, onun dışında iş gören
ve kişiyi istemediği bir şeyi yapmaya zorlayan ya da istediğini yapmaktan alıkoyan bir kader değildir. Aslında Hegel,
ahlâki idealizmin aklın tarihte gerçekleşmesi bakımından
hiçbir rolü olmaması gerektiği konusunda açıktır. O açıkça
şunu ifade eder, sırf iyilik uğruna iyiliğin peşinden koşmak
gibi boş mefhumların mevcut gerçeklik içinde yeri yoktur.
Hegel dünya tarihinin ahlâktan daha yüksek bir düzlemde
işlediğini açıklar. Hegel’e göre tinin nihai amacında gereken
ve söz konusu amaçta ihtiyaç duyulan, ilahi inayetle gerçekleştirilen şey, etik yaşamı itibariyle bireye düşen yükümlülüklerin, mesuliyetlerin ve sorumluluklarında ötesindedir.
Hegel tarih felsefesinde akılcılığına karşın akıldan ziyade
tutkuyu tarihin arkasındaki itici güç olarak belirler. Aklın
hilesi, tarihin ereklerinin gerçekleşmesinde tutkuya temel
bir rol yükler. Hegel’e göre tutkunun doğal gücü insan üzerinde üstünkörü ve güçlükle elde edilen düzen ve ölçülülük, adalet ve ahlâktan çok daha dolaysız bir etkiye sahiptir.
Hegel’in tutku kavramı idealizmden çok kişisel çıkardan
ileri gelmektedir. Böylece Hegel tutkuyu daha geniş bir anlamda kullanır. Tutku burada tikel çıkarların, özel amaçların
ya da bencil niyetlerin hükmettiği insan etkinliğine işaret
eder.[36]
Hegel’in tarih felsefesinin ayırt edici özelliklerinden
biri, niyet ile sonuç arasında kabul edilmiş olan diyalektik
gerilimdir. Tarih, insanın kendini var etmesini sergileyen bir
dramadır ve bu dramaya Hegel, büyük insanların yapıp ettiklerine merkezi bir rol yükler. Ne var ki onlar, tam olarak
nadiren bildikleri amaçlara doğru onları harekete geçiren,
[34] Hegel, Frederick Beiser
[35] Hegel, Frederick Beiser
[36] Hegel, Frederick Beiser

[32] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 09.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[33] Tarihte Akıl, Hegel
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bizzat kendilerinin farkında olmadığı daha yüksek bir amacın salt failleri olarak görünürler.[37]
Olaylar ve eylemlerin durup dinlenmeksizin art arda
gelen, sonsuz çeşitlilikteki halk, devlet ve birey oluşumlarının muazzam tablosu karşısındayız. İnsanın gönlüne seslenip onu kımıldatabilen her şey, her türlü iyilik, güzellik,
büyüklük duygusu, bu oyun için ortaya konur; kabul ettiğimiz, gerçekleşmesini dilediğimiz erekler buna göre oluşur, izlenir. Umudumuz da kaygımız da onlardadır. Bütün
bu olaylar ve rastlantılarda en başta insan eylem ve acısını
gözlemliyoruz, her yerde kendimize ait şeyler buluyor ve bu
nedenle her yerde eğilimlerimize göre ya onların yanında
ya da karşısında yerimizi alıyoruz. Kimi zaman bizi güzellik, özgürlük ve zenginlik çekiyor, kimi zaman da kötülükleri besleyen enerji. Kimi zaman genel bir ilginin oldukça
kapsamlı kitlesinin çok daha güç ilerlediğini ve daha küçük
çaptaki ilişkilerin sonsuz kümesi için gözden çıkarıldığında, un ufak olup gittiğini, sonra güçlerin muazzam toplamından küçük bir şeyin, önemsiz gözükenden ise muazzam
bir sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Her yerde bizi ilgi
alanı içine almak isteyen çok renkli bir birikim var. Birşey
yiterse, yerini hemen başkası almakta. Bu değişme düşüncesinin olumsuz yanı bizi yasa gömüyor. Nedir bize bu denli
dokunan? Tarihteki en zengin oluşumun, en güzel yaşamın
bile yok olup gitmesi ve en iyi şeylerin yıkıntıları arasında
dolaşmamız. En soylu, en güzel diye bilip bağlandığımız
şeyi elimizden alıyor tarih. Onu tutkulara kurban ediyor.
Her şey gelip geçiyor, geriye hiçbir şey kalmamacasına. Her
yolcu bu melankoliyi duymuştur. Kişisel olarak yitirdiğimiz
insanların mezarı başında ya da kendi amaçlarımızın gelip
geçiciliği karşısında duyulan cinsten bir yas değil, fakat parıltılı ve üstün değerdeki insan yaşamının yok olup gitmesi önünde duyulan, her türlü yarar düşüncesinin ötesindeki
yas. Bu değişme kategorisinin karşısında, ölümden yeni yaşamın meydana geldiğini söyleyen öteki bakış açısı yer alır
hemen.[38]

Kendisinden yola çıkarak tin, düşünce, kendisinden hareketle tüm bilme edimlerini dış dünyaya, nesnel dünyaya
yönelerek sonra tekrar kendi üzerine dönmek zorunda kaldığı için; birincil aşama yönelme aşaması, seçme aşaması, iradi aşama; ikinci aşama nesnenin determinasyonunun aşaması yani zorunluluğunun, nesnenin bize dayattığı zorunluluk
aşaması; üçüncü aşama ise o zorunluluğun bilgisi ile o nesneye düzen verme aşamasıdır. Nesneyi nesneye karşı kullanmak nesnenin kendi kuvvetler ilişkisini yasa olarak kavramak ve o yasa ile o nesnenin bütün var oluşunu, içeriğine
farklı biçimler verebilme olanağını elde etmektir. Doğaya
biz biçim veriyoruz. Doğanın bir doğal saltık biçimi var ve
bu da enerjidir. Ama biz ona biçim veriyoruz. Ama o doğanın
kendi yasası ile belirlenmiş olduğu için bizim keyfimize uygun değildir. Yasası değil, içeriği bizim keyfimize boyun eğmek zorundadır. Çünkü ona boyun eğdirdiğimiz onun kendi
Rabb’idir. Kendi yasasıdır. Doğanın herhangi bir nesnesinin
kendi yasası onun Rabb’idir. Bizim irademizle o yasa oluştu
ise rububiyet tamamlandı ve artık orada kulluk başlar. Ve
artık o doğayı istediğim biçime sokarım demektir.[40]
Dünya tarihi, yalın gücün, eş deyişle kör bir yazgının
soyut ve rasyonel olmayan kaçınılmazlığın hükmü değildir.
Tam tersine, zihin örtük ya da edimsel olarak akıl olduğundan ve akıl da bilgi olarak zihinde kendine belirtik olduğundan, dünya tarihi zihnin kendi başına özgürlüğünün kavramından, aklın momentlerinden ve böylelikle de öz bilinçten
ve zihnin özgürlüğünden çıkan zorunlu bir gelişimdir.[41]

Tinin gençleşmesi aynı biçime düpedüz bir geri dönüş
değildir. Kendini düzeltme ve kendi kendini işlemedir.
Ödevini bitirmesiyle birlikte kendine yeni ödevler bulur,
böylece işlediği malzemeyi çeşitlendirip çoğaltır. Bu nedenle tarihte tinin tüketilmez sayıda yanlarla ortaya çıktığını, bu
türlü ortaya çıkıştan keyif aldığını, hoşnut olduğunu görüyoruz. Yine de tinin çalışmasının kendi etkinliğini yeniden çoğaltmaktan ve kendini yeniden yiyip bitirmekten başka bir
sonucu yok. Onu tatmin eden kendi yaratılarından her biri,
ona sürekli yeni malzeme olmakta, onu kendisini işlemeye çağırmaktadır. Kendi oluşumu ona malzeme olmakta, bu
malzeme üzerindeki çalışması da onu yeni tinsel oluşumlara
yükseltmektedir. Böylece tin bütün güçlerini bütün yanlarıyla bildirmektedir bize. Güçlerinin neler olduğunu oluşturup ürettiklerinin çeşitliliğinden öğreniyoruz. Kendi etkinliğinden aldığı bu hazda, işi yalnız kendi kendisiyledir.[39]

Bir ben olduğunu düşünme, insan doğasının köküdür.
Tin olarak insan dolaysız bir varlık değildir, tersine özü gereği kendi üzerine dönen bir varlıktır. Bu dolayım devinimi
tinin özsel öğe ve aşamasıdır. Eylemi, dolaysızlığı aşmak,
bunu yadsıyarak kendine dönmektir. O, eylemle kendi kendini yaptığı şeydir. İlkin kendine döndüğünde özne, kavranır gerçeklik olur. Tin yalnızca onun sonucudur. Tohum
örneği bu durumu açıklayabilir. Bitki tohumla başlar ama
tohumu aynı zamanda bitkinin tüm yaşamının sonucudur.
Bitki tohumu meydana getirmek için büyür. Fakat tohumun
bireyin başlangıcı ve aynı zamanda sonu olması, çıkış ve
sonuç olarak ayrı, yine de aynı olması, bir bireyin ürününün bir başkasının başlangıcını meydana getirmesi yaşamın
güçsüzlüğünü gösterir. Bu iki taraf yaşamda, tıpkı buğday
tohumunun yalın biçiminin bitkinin gelişim sürecinden ayrıldığı gibi ayrılmaktadır. Daha yakın bir örnek her bireyin
kendisindedir. İnsan olması gerektiği şeyi yalnızca eğitim
ve terbiye yoluyla olur. Dolaysız olarak olduğu şey yalnızca usun, özgür olmanın olanağıdır. Yalnızca gerekirlik belirlenimidir. Hayvan, gözünü açıp kapayacağı kadar bir süre
içinde gelişmesini tamamlar. Ancak bunu doğanın hayvana bir lütfu sanmamalı. Hayvanın büyümesi yalnızca nicel
bir güçlenmedir. Buna karşılık insan, olması gerektiği şeyi
kendisi olmalıdır. Tam da tin olduğu için, her şeyi ilk önce
kendisi kazanmalı, silkinip doğallığını üzerinden atmalıdır.

[37] Alman İdealizmi II, Hegel, çev. Güçlü Ateşoğlu
[38] Tarihte Akıl, Hegel
[39] Tarihte Akıl, Hegel

[40] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 09.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[41] Alman İdealizmi II, Hegel, çev. Güçlü Ateşoğlu
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Öyleyse tin, kendi kendisinin sonucudur.[42]
Dünya tarihinde kötülüğün somut tablosunu, erişebileceği en büyük boyutla gözlerimizin önünde görüyoruz.
Tek tek olayların yığınına bir bakış, bize birey ve her türlü
halkın kurban edildiği bir mezbaha karşısında olduğumuzu
düşündürüyor. En soylu, en güzel şeylerin yok olup gittiğini görüyoruz. Gerçek hiçbir şey kazanılmamış gibi gözüküyor, nasılsa hâlâ kalan şu ya da bu ölümlü yapıt da alnında
çürümenin damgasını taşıyor ve kısa zamanda kendisi gibi
ölümlü bir şey tarafından bastırılıyor.[43]
Hegel’e göre tarih, Tanrı kentine giden yolda sadece bir
hac yolculuğu, bir geçiş sürecidir. Hegel, içkin teolojisine
sadık kalarak tarihe anlam, amaç veya değer yükleyen, tarihin ötesinde yatan doğaüstü bir alanın mevcut olduğunu
yadsır. Tarihin ereği onun ötesine uzanmadığından, kefaret tarihin içinde gerçekleştirilmelidir. İlahi inayete yönelik her inancın temel sorunu kötülüğün var oluşudur. Eğer
kötülük varsa o zaman ilahi inayet nasıl olanaklı olabilir?
Zira sonsuz ve iyi olan Tanrı, kötülüğü neden yaratmakta,
hatta neden ona izin vermektedir? Hegel Tanrı’nın özünde
iyi olduğunu ısrarla vurgular. Kötülüğün gerçekleştiğini de
bütünüyle kabul eder. Bazı satırlarında tarihin uğruna muazzam kurbanların verildiği kıyım tezgâhı olduğunu ifade eder.
Hegel kötülüğün varoluşunu nasıl açıklıyordu? Hegel tarihi
Hristiyan masumiyet-düşüş-kefaret senaryosunun dünyevileşmiş türevine dayanarak açıklamıştır. Düşüş olmak zorundaydı, çünkü insanlık özgürlüğünü gerçekleştirmek için refleksiyon gücünü, kendi başına düşünebilme yetisini geliştirmek zorundaydı. Tin kendini gerçekleştirme sürecindeyken
kendine yabancılaştığında kötülük, içsel bölünme yani fark
momenti boyunca görünür hale gelir. Kötülük, tinin kendini
gerçekleştirmesi bakımından zorunlu bir aşamadır. Hegel’in
özünde iyimser olan açıklamasında, tarih alanında hiçbir
şey boşuna yapılmaz ya da yitip gitmez. Geçmişteki tüm
mücadeleler özgürlüğün öz farkındalığına giden yolda zorunlu momentler olarak korunur.[44]
Tin kendini gerçekleştirme sürecindeyken kendine yabancılaştığında kötülük içsel bölünme, yani fark momenti
boyunca görünür hale gelir. Biz tinin kendini nasıl gerçekleştirdiğini, ancak ötekini kendi ile bütünleştirdiğinde ve
bunu gerçekleştirmek için ilkin kendini ötekine karşı koyması gerektiğinde gördük. Daha açık söylersek; bölünme
aşamasının iki yönü vardır. İlki ben, kendini ötekine karşı
koyar. İkincisi ben, hala ötekine bağlıdır. Ben, kendi bağımsızlığını savunmak için, yalnızca ötekinde ve öteki aracılığıyla hakiki bağımsızlığını elde edeceğini fark etmeden öteki ile mücadele eder. Ben, daha yüksek aşamadaki özdeşliği
ancak öteki ile bütünleşmekten kaynaklandığında öteki ile
mücadele ettiği için kendi içinde bölünür. Bu, kötülüğün
momentidir. Biz kötülüğü, tinin kendini gerçekleştirmesi
bakımından zorunlu bir aşaması, tinin içsel bölünmesi olarak anlarsak, o zaman onun zorunluluğunu kavrayabiliriz.
[42] Tarihte Akıl, Hegel
[43] Tarihte Akıl, Hegel
[44] Hegel, Frederick Beiser

Zira ben, ötekini kendi için bütünleştirdiğinde ve kendini
tekrar bütün haline getirdiğinde, bölünme aşamasının üstesinden gelecektir.[45]
Dünya tarihinin kendisini gerçekleştirmek için bir sahne gibi değerlendiren, ona sahip çıkan, orada kendi alanını
bulan tin, rastlantılarla dışardan oynayacak değildir, tersine
kendindeki saltık belirleyici güçtür o. Kendi amaçları doğrultusunda kullandığı ve sözünü geçirdiği rastlantısallıklar
karşısında özgün belirlenimiyle sapasağlam durmaktadır.
Organik doğal nesneler de gelişme içindedir. Yalnızca doğrudan doğruya dışardan değişen bir varlıkla karşımıza çıkmaz; değişmez bir iç ilkeye, yalın bir öze dayanır. Bu öz,
çekirdek halinde yine yalın bir varlık olarak sunar kendini
bize, sonradan varoluşsal ayrımlar kazanır; bu ayrımlar, yani
organlar onu başka nesnelerle ilişkiye sokar, böylece sürekli bir değişme sürecini sürdürür. Bu değişme aynı zamanda
ve daha çok kendi karşıtını, yani organik ilkenin korunumunu ve oluşumların değişmeden kalmasını içerir. Organik
birey böylelikle kendi kendini üretir. Kendisini, kendinde
olduğu şey kılar. Tin de yalnızca kendini yaptığı şeydir, o da
kendini kendinde olduğu şey kılar. Ancak doğadaki gelişim
dolaysız, karşıtsız ve engelsizdir. Kavramla gerçekleşmesi
arasına, çekirdeğin kendindeki belli doğasıyla varlığın buna
uygunluğu arasına hiçbir şey giremez. Tinde ise başkadır.
Belirlenimlerinin gerçekleşmeye geçişi, bilinç ve istenç aracılığıyla olur. Bunlar ise ilkin araçsız doğal yaşamın içine
gömülmüştür. Nesne ve erek, ilkin bilinç ve istencin doğal belirlenimidir. Öyle ki tine bu belirlenimi canlı tutmak
düşer, kendisi de sonsuz iddia, güç ve zenginlik içindedir.
Böylece tin kendinde kalarak kendisine karşı çıkar. Kendi
ereğinin asıl engel ve düşmanı olarak kendisini yenmek zorundadır. Doğada dingin bir gidiş gösteren gelişme (bunun
nedeni ürünlerinde kendisine eşit ve kendi içinde kalmasıdır) tinin kendi kendisine karşı yaptığı çetin ve sonu gelmez
bir kavgaya dönüşür. Tinin istediği şey, kendi kavramına
erişmektir. Ama onu kendinden saklayan da yine kendisidir,
bu kendi yabancılaşmasına mağrurdur, ondan zevk alır.[46]
Hegel’e göre devlet tüm tinsel etkinliklerin organize olmuş bir görünümüdür. Bu yüzden tarih felsefesi aynı zamanda tinin gelişme basamaklarını dünya tarihine geçmiş devlet
kurucusu halkları bu gelişim basamaklarının taşıyıcıları olarak görür. Çünkü tarihsel dünya aynı zamanda çeşitli devlet
tiplerine göre şekillenen politik bir dünyadır da. Dünya tini
ulaştığı her basamakta eski dünya görüşünü aşar ve özgürlüğün somutlaşacağı bir akıl devletine doğru yürür.[47]
Hegel’e göre devlet özgürlüğe yer açmalı ve yurttaşlarının karar alma hürriyetine imkân vermelidir. Bu nedenle
Hegel şöyle der: “Hiçbir şey hükümet için bunun dışındaki
meselelerde (otoriteyi örgütleme ve idame ettirme) yurttaşların özgür etkinliğini koruyup kolaylaştırmak kadar kutsal
olmamalıdır.”
Devlet, dünya tarihinin daha yakından belirlenmiş ko[45] Hegel, Frederick Beiser
[46] Tarihte Akıl, Hegel
[47] Tarih Felsefesi, Doğan Özlem
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nusudur, özgürlük onda nesnellik kazanır ve bu nesnelliğin tadını çıkararak yaşar. Çünkü yasa, tinin nesnelliğidir,
doğrulanmış istençtir. Yalnızca yasaya boyun eğen istenç,
özgürdür. Kendisinde kalarak özgür olduğu için. Devlet ya
da anavatan, vatandaşları yasalara boyun eğdirerek onların
öznel istençlerinden bir varoluş ortaklığı meydana getirdiği ölçüde, özgürlük ve zorunluluk karşıtlığı ortadan kalkar.
Ussal olan tözselliğiyle zorunludur, biz de onu yasa olarak
tanıdığımız ve kendi özümüzün tözü bildiğimiz ölçüde özgürüz. Bu durumda nesnel ve öznel istenç barışır ve aynı
aydınlık bütünde birleşir.[48]
Tinin kavramı kendine bir geri dönüştür. Kendini dışlaştırmada kendini bulması; budur onun kendine geri dönmesi,
belli bir amaç taşır ve saltık son erek yönündedir. İlkesi tikel bir ilke olduğu ölçüde, sınırları kendini halkta gösterir.
Bu da halkın bozulmasıdır, hem de bilimlerin ve felsefenin
ortaya çıkışı. Bozulmayla birlikte düşünme başlar, bilim ve
ahlâk bilinci başlar. Bir halk kendi ilkesine ermişse, bu onun
gelişmesinde, düşünme ve düşünmenin ortaya çıkmasında
belli olur. Bir halkın içgüdüsel davranış dönemleri aynı
zamanda onun erdemlilik dönemleridir. Fakat o bu içgüdü
aşamasında kalmayacaktır. Kendine geri dönme soyut düşünmedir. Bu soyut düşünmeye geri dönerken, tin kendine
gerçeklik kazanıp kazanmadığını sorar. Kendindeki özgür
düşünme, gerçekliğin tiniyle çelişkide olmamalıdır.[49]
İnsan yalnızca devlette ussal varlığa kavuşur. Eğitimin
tüm amacı, bireyi öznellikten kurtarıp ona devlet içinde
nesnellik kazandırmaktır. İnsan bütün insanlığını devlete
borçludur. Özü yalnızca oradadır. İnsan sahip olduğu bütün
değere, tüm tinsel gerçekliğe devlet sayesinde sahiptir.[50]
Devlet yaşamında felsefe de ortaya çıkmalıdır. Çünkü
bir içeriği kültür içeriği haline getiren şey, düşünmeye özgü
olan formlardır. Felsefe ise bu formla ilgili kendisinin bilincidir, düşünmenin düşünülmesidir. Felsefe yapılarının özgür malzemesi zaten genel kültürden gelmektedir. Devletin
kendi gelişmesinde bu malzemeyi işlemeye izin veren belli
dönemler yaşanmış olmalıdır. Bu dönemlerde ya soylu karakterlerin tini, bölünmüş gerçeklikle barışmak için şimdiki
zamandan kaçarak ideal dünyalara sığınırlar ya da düşünme
usun düşünmesi haline gelmeye zorlanır. Çünkü düşünen
anlak, halkların din, yasa ve törelerindeki her türlü saf kutsallığa ve derin görüşe saldırmış, bu kutsallık ve derinliği
soyutlamış, tanrısızlaştırıp genel tasarımlar halinde sığlaştırmış, havaya uçurmuştur. Düşünme, usun düşünmesine
dönüşünce de içine düşülen bozulmanın onarımını kendi
ana malzemesinde aramalı ve yerine getirmelidir.[51]
Aklı mı görmek istiyorsun? Tarihte göreceksin diyor,
Hegel. Peki, tarihte aklı hangi durumlarda görebilirim?
Zihni değil, aklı. Yani tam uygun, bütünlenmiş, içeriğini
tam gösteren. Devlet. Devlet nedir? Birtakım kurumlardır.
Kültürün üstüne kültürü denetleyen, yaşamı biçimlendiren
[48]
[49]
[50]
[51]

Tarihte Akıl, Hegel
Tarihte Akıl, Hegel
Tarihte Akıl, Hegel
Tarihte Akıl, Hegel

kurumlardır. Bu kurumların aklı nedir? Hukuk. Aklın, bir
toplumun kendini yönetmesi ya da bir toplumu yönetenlerin
onu belirlemesi, yani ya zorlayıcı ya da rızayla. Neticede
somut anlamda devlettir ve devlet edimseldir. Yani belirleyicidir, zorlayıcıdır. Hukukun hayata geçmesi anlamında,
aklın edimselleşmesi anlamında devlet determinatördür.
Yani insanların dağınık menfaatlerinin birbirleri ile çatıştığı,
haklarının henüz tayin edilmediği bir ortamda sözleşmenin,
törenin, eğer oraya ulaşmışsa yazılı ve belirli akla ait eğitimle kazandırılabilir. Ve kurumları oluşmuş ve o kurumların hayata etkir olan güçlerinin kuvvetlerinin olduğu yapıya
devlet diyoruz. Ve Hegel diyor ki; akıl tarihte en yüksek biçimini devlet olarak bulur ama devlet de ay gibidir. Mutlak
bir devlet ve her zaman o devlet anlayışı yanlıştır. Devlet,
evet, bir akıldır, bir kavramdır, kurumdur ama kültürün gelişmesiyle, üst yapı olarak o devletin kendisi de gelişir. Tam
uygun hale geldiği zaman ne zamandır? Hegel, “İçindeki
yurttaşların hak ve özgürlüklerinin hepsinin sağlandığı zaman,” der.[52]
Şimdi de tin istediğine sahip olursa, ne olacağını göz
önüne alalım. Bu durumda etkinliği artık durur, tözsel ruhu
artık etkin olmaktan çıkar. Eylemi ile en yüksek ilgileri arasına uzaklıklar girer. Bir şey benim için saklılığını koruyorsa, henüz tatmine kavuşmamış ereklerim açısından onu gereksiyorsam, o şey için ilgi duyarım. Halk kendi kendine biçim vermiş, ereğine ermişse, derindeki ilgisi söner. Halk tini
doğal bir bireydir. Doğallık içinde yetişir, güçlenir, zayıflar
ve derken ölür. Sınırlı bir varlığı olan tinin göçüp gitmesi
doğanın sınırlı oluşundandır. Tin canlıdır ve bu ölçüde de
özce etkindir. İşi, uğraşı kendini meydana getirmektir, kendini üretip gerçekleştirmektir. Gerçeklik henüz kavramına
uygun değilse, tinin iç kavramı kendi kendisinin bilinciyle
kavranmamışsa ortaya karşıtlık çıkar. Fakat tin, yaşamında
kendi kendisine nesnellik verdiği anda, kendi kavramını sonuna kadar işlediği ve gerçekleştirdiği anda kendisinin tadına varmış demektir. Bu tatta artık etkinlik yoktur, hiçbir
dirençle karşılaşmaksızın kendini kendisiyle anlatması söz
konusudur.[53]
Kaynaklar:
Hegel, Tarihte Akıl
Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 09.04.2018 tarihli ‘Tarih
Bilinci’ temalı konuşması
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi,
Hegel, Alman İdealizmi II, Editör: Güçlü Ateşoğlu
Hegel, Seçme Parçalar, Çeviren: Hüseyin Demirhan
Hegel, Frederick Beiser
Hanifi Macit, Alper İplikçi, Tarih Felsefesi (Makale)

[52] Metin Bobaroğlu’nun AAV’deki 16.04.2018 tarihli ‘Tarih Bilinci’
temalı konuşması
[53] Tarihte Akıl, Hegel
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Freud’un
Din Anlayışı
Elif Ersoy

B

u yazıda Freud’un sadece batılı beyaz ırkın güncel Hristiyan din anlayışını göz önüne alıp dinin
diğer tüm biçimlerini bir kenara bırakarak kaleme aldığı[1] “Bir Yanılsamanın Geleceği: Bilim ve İman”
adlı eserinde din üzerine olan görüşlerinin kısa bir özetinin
sunulması amaçlanmaktadır.
Freud’a göre insanların doğa tehlikelerinden korunabilmek amacıyla biraraya gelip kurduğu “uygarlığın” iki bileşeni vardır: 1) topluluğun sahip olduğu bilgi/yetenekler ve
2) toplum içi ilişkileri düzenleyen kurallar.
Uygarlığın varlığını devam ettirebilmesinin yolu da onu
oluşturan bireylerin en arkaik içgüdüler olan, yamyamlık,
ensest ve öldürme içgüdülerinden özveride bulunabilmelerine bağlıdır; oysa, toplumdaki bazı insanlar bu ilkel içgüdülerden özveride bulunmak istemeyerek uygarlığın düşmanları haline gelirler. Freud’a göre içgüdü doyumunun engellenmesiyle meydana gelen “yoksunluk” hali, uygarlık düşmanlığının temelini oluşturur. Bu “uygarlık düşmanlar”ına
karşı uygarlığın ayakta kalabilmesinin yolu da kuralların,
kurumların ve buyrukların –gerekirse zor kullanılarak– hayata geçirilmesidir. Uygarlığın kusur ve kötülüklerini düzelterek kuralların ve hükümlerin yerine getirilmesini gözetme
görevi zaman içerisinde tanrılara atfedilir; böyle bir atıfsa
uygarlık hükümlerinin ilahi bir kökene bağlanarak yüceltilmesine yol açar.

Bu noktada “İnsanlığın tanrı anlayışındaki değişim nasıl olmuştur ve dinsel düşüncelerin kökeni nereden gelir?”
sorusunu yöneltebiliriz. İnsanın tanrı tasavvurunun temeli ta
çocukluğuna, babayla olan ilişkisine dayanır. İnsan, çocukluğunda babasından hem çekinir hem de kendisini tehlikelerden koruması amacıyla ona sığınır. Tarihsel akış içerisinde
insanlık, babanın bu niteliklerini doğaya yüklemeye başlar;
fakat zaman içerisinde yapılan gözlemler sonucunda insan,
doğaya yaptığı bu yatırımı geri çekmeye başlar. Oysa yaşamdaki tehlikeler varlığını sürdürmektedir; insan hala çaresizlik duygusu içindedir ve babanın/doğanın yani koruyucu bir
varlığın özlemi içindedir. İşte tehlikeler karşısında yaşanan
bu çaresizlik duygusu ve koruyucu bir güce duyulan özlem
dinsel düşüncelerin kaynağıdır. Çocuk büyüyüp kaynağı belirsiz birtakım güçlere babasına ait özellikleri aktararak hem
çaresizlik duygusundan kurtulmayı hem de bir koruyucuya
kavuşmayı umar: Böylece, korktuğu, yatıştırmaya çalıştığı
ve aynı zamanda kendisini korumasını beklediği tanrıları
yaratır. Çocukluk döneminde hissettiğimiz çaresizlik ve korunma gereksinimimizi yansıttığımız Tanrı tasavvurumuz,
yaşamın tehlikelerinden kaynaklanan korkumuzu yatıştıran,
ahlaki bir düzenin kurulmasını ve adaletin yerine gelmesini temin eden bir varlık haline gelir. Freud, dinin kaynağını
açıkça söyler: “Din, insanın, insanlık ailesinin tarihsel gelişim sürecinden getirdiği nevrotik kalıntıların bir sonucudur.
Din, insanlığın evrensel saplantı nevrozu olmuştur; Oedipus
kompleksinden, babayla olan ilişkiden kaynaklanmıştır.”[2]
[2] Freud, S. (1927), Bir Yanılsamanın Geleceği Bilim ve İman,
(2.baskı) (H. Zafer Kars, Çev.) İstanbul, Kaynak Yayınları, 1994, sayfa
57

[1] Quinodoz, J. M. (2016). Bir Yanılsamanın Geleceği. A. G. Küey
(Ed.), Freud’u Okumak (sayfa 252) İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
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Dini Düşüncelerin İspatı
Freud’a göre dini öğretilerin yazılı içeriklerinin ilahi bir
kudretten kaynaklandığını iddia etmek yetersizdir; çünkü,
bu iddia, “gerçekliği sınanmakta olan doktrinlerden biridir
ve hiçbir önerme kendi kendisinin kanıtı olamaz”[3]. Dinsel
öğretilere inanırız çünkü ya onlara atalarımız inandığı için
ve atalarımızın inandığı dinsel öğretilerin inanılmayı hak
ettiklerini düşünürüz ya eski zamanlardan aktarılan kanıtlarımız vardır ya da dinsel öğretilerin doğru olup olmadığını
sorgulamak zaten yasaktır. Freud’a göre dinsel doktrinlerin
ispat edilmeleri mümkün değildir ve tarihte dinsel doktrinlerin ispat sorunundan kaçınmak için 2 yol izlenmiştir:
1- Credo Quia Absurdum (saçma olduğu için inanıyorum): Dinsel doktrinler, mantığın yargılama alanı dışındadır, mantık üstüdürler. Bu doktrinlerin gerçekliğini içimizde
hissetmeliyiz. Kavranmaları gerekmez.
2- “Sanki” felsefesi: bazı pratik nedenlerden ötürü kurgulara inanıyormuş gibi davranmamız gerekir.
Freud, dinsel düşüncelerin, doğruluklarının ispat edilememesine rağmen insanlık üzerinde kuvvetli etki yaratmalarının altını çizerek ve bu durumu “yeni bir psikolojik
sorun” olarak tanımlayarak bizleri bir sorgulamaya davet
eder: “Biz, bu doktrinlerin içsel gücünün nereden geldiğini
ve mantığın yargısından bağımsız olmalarına rağmen etkinliklerini neye borçlu oldukları sorusunu mutlaka sormalıyız”. [4]

Bir Yanılsama Olarak Dini Düşünceler
Freud’a göre dini düşünceler, deney veya düşünce ürünü
değildirler; ancak, insanlığın en eski ve en güçlü arzularının doyumu olarak “yanılsama”lardır. Freud, yanılsamaların, arzuların doyum gereksiniminden kaynaklandığını öne
sürerek, onların gerçeklikle olan ilişkisini görmezden geldiğini ifade eder. Yanılsama, “yalan” demek değildir; “gerçekleşmesi imkansız olan” demek de değildir ve gerçekle
çelişik olması gerekmez. Dinsel doktrinler yanılsamalardır
ve onlara eleştirel yaklaşabilmek için halen daha yeterli
bilgiye sahip değiliz; yani kanıtlanamazlar ve gerçeklikleri
hakkında da bir yargıya varamayız, çünkü bunlar ispat edilemedikleri gibi çürütülemezler de. Freud’a göre dışımızdaki gerçeklik hakkında bize bilgi verecek olan tek şey bilimdir; sezgi ve içgözlemlerden bilgi sahip olmayı beklemek de
yanılsamadır.

Dinin İşlevi ve Ortadan Kalkması
Freud’a göre dinin insanları daha mutlu ya da daha ahlaklı kıldığı kuşkuludur; dinin, toplumdışı içgüdülerin ehlileştirilmesine büyük katkısı olmuştur ama bu yeterli olmamıştır.
Dini düşüncenin insanı götürdüğü son nokta ise yalnızca
[3] A.g.e. sayfa 33
[4] A.g.e. sayfa 37
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Tanrı’nın güçlü ve iyi, insanın ise zayıf ve günahkar olduğu
görüşü olur. Freud’a göre “Eğer din insanların çoğunluğunu
mutlu kılmayı, rahatlatmayı, yaşama katlanmalarını, onları
uygarlığın araçları haline getirmeyi başarabilseydi hiç kimse bugünkü koşulları değiştirme girişiminde bulunmayı hayal etmezdi. Bunun yerine uygarlıktan hoşnutsuz ve uygarlık
düşmanı insanlar görüyoruz.”[5]
Peki dinin ortadan kalkmasının etkileri neler olabilir?
Freud, dinin ortadan kalkmasının toplumun, eğitimli, ezilmeyen ve toplum kurallarını içselleştirebilirmiş (yani süperego oluşturabilmiş/nevrotik olmayan) kesimi üzerinde
farklı, toplumun “uygarlık düşmanı” ve ezilen kesiminde ise
farklı etkilere neden olacağını öngörür. Buna göre, eğitimli
ve süperego geliştirebilmiş insanların dini görüşleri, laik görüşlerle yer değiştirebileceği için korkulacak bir durum oluşmaz; fakat, “uygarlık düşmanı” ve ezilen kitlelere Tanrı diye
bir şeyin olmadığı, dolayısıyla da öfkesinden korkulacak bir
varlığın olmadığı söylendiği zaman bu kimselerin hiç duraksamadan cinayet işleyebilmesi mümkündür. Bu tarz bir
cinayetin ya da benzeri türde suçların önlenebilmesi ancak
dünyevi yaptırımlarla mümkündür. Tanrı’ya olan inanç ortadan kalktığı zaman bu insanların insan öldürmemesi için
öldürme yasağının akli gerekçelerle açıklanması gerekir.
Tüm kural ve hükümlerin gerekçeleri akli yollarla açıklandığında, insanlar, bunların kendilerine hükmetmek amacıyla değil de kendi faydalarına olduğunu fark edebilirler ve
bu kuralların geliştirilmeleri yönünde çaba gösterebilirler.
Zira insanın aklı geliştikçe bilimsel tutum ve eleştiri ile de
dinin insan üzerindeki etkisi azalır; insan dinden uzaklaşır.
Dini doktrinleri eleştirmeksizin kabul eden ve çelişkilerini
gözardı eden insanların akılları zayıftır ve Freud’a göre aklın üstünlüğüne giden yolda “Dinsel doktrinler bir kenara
atılmak zorunda kalacaktır. Çünkü uzun vadede hiçbir şey
mantık ve deneyime karşı koyamaz ve dinin bu ikisiyle olan
çelişkisi de çok açık seçiktir.”[6].
Freud, dini inancı kaybetmenin bireysel etkilerinden de
şu şekilde bahseder: “Dini inancı olmayan kişiler, çaresizliklerini, evrendeki önemsizliklerini ve Tanrı’nın şefkatli koruyuculuğunun muhattabı olmayacaklarını kabullenmek zorunda kalacaklardır. Bu durum, bir nevi içinde kendini rahat
hissettiren sıcak ve rahat baba evini terk etmeye benzer.”[7]
Freud, bu sözlerinin ardından “Baba evi”ni terketmenin kişiyi kendi öz kaynaklarına dayanmasına mecbur kılacağını, zamanla da kişinin öz kaynaklarından en etkin biçimde
faydalanmayı ve kaderin zorluklarına sabırla katlanmayı
öğreteceğini belirterek bu süreçte bilimsel bilginin insana
güç katacağını da ekler. Freud’un tanrısı kendi deyimiyle
“Logos”tur. Dini inancı olmayan kişinin çektiği acıya karşı Logos’un sunabileceği bir telafi ise yoktur. Ancak “Akıl,
belki de inanırların Tanrılarından beklediği insan sevgisini
ve acıların azaltılmasını kendine hedef edinecektir”.[8]
[5]
[6]
[7]
[8]

A.g.e. sayfa 49
A.g.e. sayfa 71
A.g.e. sayfa 65
A.g.e. sayfa 70
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Aletheia, Lethe ve
Ölüme Karşı
Meydan Okuyan Aşk
Ayşe Acar

Özet:

Giriş:

Antik Yunan’da evrenselleştirilebilecek bir insan doğası bulunmaz; insan potansiyellerden oluşan, potansiyelleri teorik ve pratik yaratıcı faaliyetle ortaya koyandır.[1]
Evrensel insan doğası anlayışıyla şekillenmiş modern bir
insan Antik Yunan’a dair okuma yapmaya karar verdiğinde
ya bütünüyle Antik Yunan’a ait olmayan bir anlayışa sahip
olacaktır ya da daha önce hiç karşılaşmadığı ve bu nedenle
bilmediği bu anlatımın ona ne söylediğini anlama çabasına
girecektir. İnsan, anlama çabasına yönelse de Doxa ile kuşatılmış her edimi yine de Antik Yunan’ı anlayamama risklerini her zaman içinde barındırmaktadır. Bu makale Antik
Yunan’da ölüme karşı bir tür meydan okuma olarak kendini
gösteren Aşk’ın (Eros), Symposium[2] diyaloğunu merkeze
alarak, Platon’da ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken
Aşk’ı Aletheia ve Lethe kavramlarıyla birlikte yorumlamayı
amaçlamaktadır.

Platon’da Eros’un ana tema olarak kendini gösterdiği diyalog olan Symposium da geçen konuşmalar, Appollodoros’un
Aristodemos’dan dinlediklerini bir Arkadaş’a diyalog şeklinde aktarmasıyla gerçekleşir. Adı Symposium olan, özel
koşullarda, geleneklere uygun olarak kurulan bir toplantıdır bu.[3] Toplantı Agathon’un evinde yapılır. Evde onun
dışında Phaidros, Pausanias, Eryksimakhos, Aristophanes,
Agathon, Aristodemus ve Sokrates vardır.

[1] Kaan Atalay, Sözleşme Teorileri, Michel Foucault, Cogito, Sayı: 7071, Yaz 2012, Yapı Kredi Yay., 111, 112.
[2] Platon, Complete Works, Symposium, Alexander Nehamas and
Paul Woodruff, Edited By John M. Cooper, Associate Editor D. S.
Hutchinson, Hackett Publishing Company, Cambridge 1997.
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Alkibiades geç bir vakitte, sarhoş olarak dâhil olur toplantıya.[4] Eryksimakhos, Phaidros’un her fırsatta üzerine
övgü yazılmamış tek Tanrı’nın Eros olduğunu söylediğini
belirtip bir teklifte bulunur; Aşk üzerine herkes övgüler söylemelidir. Konuşmaya ilk Phaidros başlar.
Phaidros konuşmasında Eros’un en eski Tanrı oluşuna ve
eşsizliğine vurgu yaparken Pausanias, Aşk’ın tek değil çok
oluşuna, güzel yapılırsa güzel, çirkin yapılırsa çirkin olacağına dolayısıyla Aşk’ın kendi başına ne güzel ne de çir[3] Platon, (Symposion-Lysis) “Şölen” Üstüne Birkaç Söz, Azra Erhat,
Çevirenler: Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2014, 9.
[4] Plato, Complete Works, Symposium, 494.
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kin olabileceğine değinir. Eryksimakhos için Aşk sanatlarla
ilişkisinde ve uyumda kendini gösterirken Aristophanes’te
insan bedeni, kadın-erkek ayrımları üzerinden anlatılır.
Sokrates’ten hemen önce konuşan Agathon ise yapılan konuşmaların Eros’a bir övgü olmadığını onun yerine Eros’tan
görülen iyiliklerin anlatıldığını ifade eder. [5]
Sokrates ise konuşmasına ironi yaparak başlar; “Ne
aptalmışım! Övmek benim için gerçeği söylemekti! Oysa
övülecek şeye en güzel en büyük değerleri vermek, bunların
onda olup olmadığına bakmamak gerekirmiş!” [6]
Sokrates bu tür bir övgüyü yerine getiremeyeceğini bu
sebeple toplantıdan ayrılabileceğini söyler fakat isterlerse kendi yöntemiyle Aşk üzerine gerçeği söyleyebileceğini de belirtir. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve
Sokrates, Agathon’a sorular yöneltmeye başlar.[7]
“Aşk, bir şeyin aşkı mıdır? Aşk, henüz bizde olmayan bir
şeyin aşkı mıdır?”
Platon burada Sokrates üzerinden Aşk’ı, nesnesi olan bir
arzu değil, bir yoksunluk olarak tanımlar. Ona göre, güzellikten yoksun, güzelliğe kavuşmamış bir şey Güzel ve dolayısıyla İyi değildir. Güzelin yoksunluğunun fark edilmesi ile
Aşk kendini gösterecektir.
Platon orada bulunmayan Matineialı bir kadını,
Diotima’yı Symposium’a dâhil eder.
Diotima, Sokrates’in, Aşk konusunda kendisine öncü ve
eğitmen olarak gördüğü bir kâhindir.[8] Aşk konusunda aralarında geçen diyalogda Sokrates, Diotima’nın karşısında
kendisini tıpkı Agathon’un söyleminde olduğu gibi bulur;
Aşk büyük bir Tanrı’dır ve güzelin sevgisidir. Diotima, bu
düşünceleri çürütünce Sokrates; “Ama herkes Aşk’ı büyük
bir Tanrı sayıyor,” der. Diotima sorar:
- Herkes dediğinde bilenleri mi, bilmeyenler mi
söylüyorsun?
- Hepsi birden. [9]
Sokrates ve Diotima arasında geçen bu diyaloğun belki
de en kritik yerlerinden biri tam da “bilenler-bilmeyenler”
ayrımının yapıldığı bu noktadır. Bu durum bize ister istemez
yaşamı bir faaliyet, faaliyetlerin kaynağını da Psukhe olarak
gören Antik Yunan’da bilginin mümkün olmadığı Doxa’yı
hatırlatacaktır.[10]

İnsan zihninin bir faaliyeti, bu faaliyetin ürettiği içerik
ve dünyanın kendisini üreten şey olarak karşımıza çıkan
Doxa’nın[11] temel özelliklerinden biri çelişkidir. Marcel
Detienne Hakikatin Efendileri[12] isimli eserinde Doxa’nın
Deadalus heykelleriyle aynı doğaya sahip olduğunu belirtir; sıvışırlar ve yok olurlar. “Onların müphem yönlerini
Platon’dan daha iyi kimse tespit edemezdi,” diyen Detienne,
Platon’un bu şeylerin doğasını açıklarken bunları şölenlerde söylenen çift anlamlı sözlere ya da çocukların bilmece
oyunlarına benzettiğini belirtir.[13] Bu bulanık dünyada her
kelime karşıtıyla yan yanadır, ne vardır, ne yoktur ne kendisidir ne de öteki. Doxa’da tecrübe edilen bir çelişkidir ve
bu çelişki Doxa’da bilgi olanağına izin vermediği için bir
varlıktan söz edilemez ve dolayısıyla cehalet kaçınılmazdır.
Tecrübi olanın tamamı ve hatta onu olanaklı kılan matrisi de
üreten Doxa, algı ve hegemonikonun (muhakeme) birlikteliğinde kendine olanak bulurken sınırın kendisi olan soma
(beden) sınırlı ve sonluluğa tabi olanı (algılanan) algı nesnesi olarak üretmektedir. Tüm faaliyetlerini ölümü ertelemek
üzere kuran soma imal ettiği bu çelişki dünyasında yaşamın
bundan ibaret olduğuna dair bir inanç taşırken Platon başka
bir imkân daha olduğunu söyleyen kişidir.[14] Bu imkânın
ne olduğunu anlayabilmek için Antik Yunan’ın Psukhe dediğinde neyi kastettiğine odaklanmak gerekiyor, zira bu imkân
Psukhe’nin hareket etmesi ile var olabilecek bir durumdur.
Verili bir merkezi ve bütünlüğü olmayan, nüfuz eden,
nüfuz edilemeyen, kararlılığın ve direnişin yok oluşu olan
Psukhe[15] yaşam ve faaliyetin kaynağıdır. Kendi kendini
hareket ettiren, otokinetik bir enerji alanı olan Pshuke sınır
olanın, ölüm karşısında konumlanmış olan soma tarafından
engellenmiş olsa da insan eylemi ile açığa çıkacak olan,
ölümü aşan bir faaliyettir. Antik Yunan’da modern zamanların (Hristiyanlık sonrası) bir ön kabul olarak verili kabul
ettiği insan içeriğini bulamayız, bu durumu dikkate almak
Psukhe’nin anlaşılmasında oldukça önemlidir. Psukhe sonsuz ve sınırsız kapasiteler ve potansiyellerden oluşur fakat bu imkân insan faaliyetinde gerçeklik kazanmaktadır.
Yaşamı faaliyet olarak tanımlayan Antik Yunan’da Psukhe
yaşamı mümkün kılan güçtür.[16] Ancak Psukhe’deki bu
imkân onun Doxa ile olan ilişkisinde bir cehalet perdesi ile
örtülmüş gibidir. Symposium’da Diotima şöyle der:
“Cahil olmanın zor yanı; cahil kişi güzellikten, iyilikten,
akıldan yoksunken bunların hepsinin kendinde toplanmış
olduğunu zanneder. Bunlardan yoksun olduğunu bilmeyen
kimse ne diye kendinde olmayanın peşine düşsün?”[17]
[11] Kaan Atalay, “Platon ve Cehalet”, Ders Notları, 2018, Güz
Dönemi.
[12] Marcel Detienne, Arkaik Yunan’da Hakikat’in Efendileri, Çeviren:
Âdem Beyaz, Pinhan Yayınları, 2012.
[13] Marcel Detienne, Arkaik Yunan’da Hakikat’in Efendileri, 182, 183.
[14] Kaan Atalay, “Platon ve Cehalet”, Ders Notları.
[15] Jean-Luc Nancy, Her Şey Bulunur, Jean-Luc Nancy Felsefede
Eros, Cogito, Sayı: 85, Kış 2016, Yapı Kredi Yayınları, 51, 52.
[16] Kaan Atalay, “Platon ve Cehalet”, Ders Notları.
[17] Plato, Complete Works, Symposium, 486, 487.

[5] Plato, Complete Works, Symposium, 463, 470, 473, 477.
[6] Plato, Complete Works, Symposium, 481.
[7] Plato, Complete Works, Symposium, 482.
[8] Luce Irigaray, Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyumundan
Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma, Çevirenler: Onur Varolun,
F. Betül Tatlı, Yaşayan Platon, Editörler: Sadık Erol Er, Birdal Akar,
Çizgi Kitap Evi Yayınları, 2017, 149.
[9] Plato, Complete Works, Symposium, 485.
[10] Fernand Schwarz, Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi, Çeviren: Ayşe
Meral Arslan, İnsan Yayınları, 1997, 165.
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Cehalet kendinde güzeli, iyiyi (olmadığı halde) var kabul
etmek iken güzelin yoksunluğu olan Aşk, Pshuke’yi kaynağı kendinde olan bir harekete sevk eder.[18] Bu “peşine
düşüş” ün ne bir yönü ne mekânı ne de bir içeriği mevcut,
ancak ve ancak hareketle var olacak bir gerçeklik; bir tür
poiesis (yaratma); var olmayan bir şeyi var etme.[19] Bu oldukça sıkıntı verebilecek bir duruma benziyor; başlangıçta
bir tür oryantasyon yitimi; cehalet içindeyiz, Varlığı göremiyoruz ve ölüm hala mevcut. Peter Kingsley Batı Hikmetinin
Bilinmeyen Tarihi’nde şöyle diyor:
“Eğer şanslıysanız, hayatınızın bir noktasında bir yol
ayrımına gelirsiniz. Burada sola kıvrılan yol cehenneme
çıkmaktadır. Sağa kıvrılan yol da cehenneme çıkmaktadır.
Dümdüz giderseniz varacağınız yer yine cehennem olacaktır ve eğer geri dönerseniz yol sizi yine cehennemin dibine
götürecektir.”[20]
Cehennemden çıkışın kolektif bir eylem olmadığı, her
insanın kendi cehenneminden kendisinin çıkacağını hesaba katarak İyi’ye, Güzel’e kendisinin yöneleceğini fakat
bu İyi veya Güzel’in de “verili” olmadığını belirtmek gerekiyor. Kişi, Güzel’i, Psukhe’de kendisi yaratacaktır. Antik
Yunan’ın “etik mekânı” verili bir İyi’den söz etmemize izin
vermemektedir.[21]

Aletheia (Hakikat) ve Lethe:
Detienne, Hakikatin Efendileri’nde bilimle uğraşan ‘medeniyet’te hakikat fikrinin nesnellik, söylenebilirlik ve birlik
kavramlarını beraberinde getirdiğini ifade eder. Bizim için
hakikat iki seviyede tanımlanmaktadır; mantık prensiplerine ve gerçekliğe uygunluk. Hakikat modern dünyada ispat, doğrulama ve deneylemeyi gerektirir.[22] Antik Yunan
söz konusu olduğunda Aletheia veya Hakikat belgelenmiş
haliyle Homeros’la dikkati çeker ve şairin, kâhinin dilinde Psukhe’nin temaşa ettiği bir ovaya dönüşür.[23] Bu
‘Varlık’ın unutulması ise ‘Unutkanlık Ovası’nda[24] bulunmaktan ibarettir. Unutmak, ölüm suyu olan Lethe’nin suyundan içmiş olmaktan kaynaklanmaktadır. Symposium’da
Diotima; “Bilgi yitirildiği için öğrenme vardır, unutma, bilginin silinmesindendir,” der.[25]
Platon, diyaloglarında bazen mitsel anlatımlara başvurur. Bu belki de çevresinde bulunan kişilere anlatılan meseleyi daha anlaşılır kılabilmek için gösterilen bir çabadır.
Republic Book X’de [26] anlatılan Er mit’i ‘unutkanlık’ ko-

Detienne, bu mitsel çerçeveyi Platon’un bilgi teorisi
üzerinden yorumlamaktadır. Teoriye göre Aletheia ovası
ve Lethe ovası arasındaki karşıtlık, mitsel olarak ananmesis (hatırlama) fiili –zamanın dışına kaçış, ölümsüz Varlığın
(Güzel, İyi) görülmesi– ve Lethe hatası –insanın cahilliği
ve hakikatleri unutması– arasındaki karşıtlığı temsil etmektedir.[28] İnsanın cehaletini ve hakikati unutmuş olmasını
Platon, Republic Book VII’de de “Mağara Alegorisi” ile anlatır.[29] Anlatım Book VI’da karşımıza çıkan bir ayrımın
alegorik anlatımıdır. Bu ayrım (a line divided) bize eikasia,
pistis, dianoia ve ayrımın en üst bölümünde bulunan noesis’i verir.[30] Eikaisa (imagination), zihinsel faaliyet ve
onun nesnesi olan imgeleri temsil ederken Pistis (belief),
inanma fiili ve inancı, Dianoia (thought), ilk aklı faaliyeti –ki bu faaliyet algı, beden tarafından belirlenmemiş bir
faaliyettir– verir. Noesis’in (understanding) karşısında ise
Eidos kendini gösterir.[31] Güzeli güzel yapan şey olarak
Eidos’un ne olduğundan ziyade ne olmadığını ifade etmek
mümkün; Doxa olmayan!

Aşk’ın Güzel’e Yönelişi ve Coşku:
Nietzsche, Symposium’da Sokrates’in Diotima ile olan
konuşmasını “Platon’un Symposium’unda Alkibiades’in
Konuşmasıyla Diğer Konuşmalar Arasındaki İlişki Üzerine”
başlıklı yazısında Diotima’nın bu üst bölümü kendinde
güzel olana duyulan sevgi olarak yorumlar.[32] Diotima,
Sokrates’le yaptığı diyaloğun son bölümünde şöyle der:
“Bir görebilse insan güzelliğin kendini; her şeyden arınmış, katışıksız, saf; insan bedenine, tenine ya da ölümlülükle
ilgili diğer saçma şeylere bulaşmış güzelliği değil, saf görü-

[18] Plato, Complete Works, Phaedrus, Alexander Nehamas and Paul
Woodruff, 523.
[19] Plato, Complete Works, Symposium, 488.
[20] Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, Çeviren: Onur
Atalay, Etkileşim Yayınları, 2006, 13.
[21] Kaan Atalay, “Platon ve Cehalet”, Ders Notları.
[22] Marcel Detienne, Arkaik Yunan’da Hakikat’in Efendileri, 43.
[23] Marcel Detienne, Arkaik Yunan’da Hakikat’in Efendileri, 47.
[24] Plato, Complete Works, Republic X, G.M.A. Grube, rev, C.D.C.
Reeve, 1223.
[25] Plato, Complete Works, Symposium, 491.
[26] Plato, Complete Works, Republic X, 1199.
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nusunu detaylıca işler. Pamphlialı Armenius’un oğlu cesur
savaşçı Er bir savaşta öldürülmüş ve ölümünden sonraki
dokuzuncu günde diğer cesetler çürümeye başlamışken,
onun cesedi bozulmamış bir halde bulunmuştur. Ceset evine
götürülmüş ve on ikinci günde düzenlenen cenaze merasimi sırasında tam yakılmak üzereyken Er dirilmiştir. Neler
olup bittiğini çevresinde bulunanlara anlatan Er psukhesinin vücudundan ayrıldıktan sonra diğer psukhelerle birlikte bir yolculuğa çıktığını anlatır. Bu yolculukta birtakım
sorgulamalar, seçimler ve kuralarla karşılaşan Er, cehalet
içinde olan psukhelerle saflığını koruyanlar arasında ne tür
ayrımlar olduğunu anlatır bize. Yolculuğun bir bölümünde
“Unutkanlık Ovası”na gelinir ve burada Lethe Nehri’nin
kenarında dinlenmeye çekilirler. Orada bulunan psukheler
nehrin suyundan içmeye başladıklarında her şeyi unuturlarken Er’in bu sudan içmesine izin verilmez ve Lethe ırmağını
güvenle geçer.[27]

[27] Plato, Complete Works, Republic X, 1218, 1223.
[28] Marcel Detienne, Arkaik Yunan’da Hakikat’in Efendileri, 199.
[29] Plato, Complete Works, Republic VII, 1132.
[30] Plato, Complete Works, Republic VI, 1130.
[31] Plato, Complete Works, Republic VI, 1131.
[32] F. W. Nietzsche, Alkibiades’in Konuşmasıyla Diğer Konuşmalar
Arasındaki İlişki Üzerine, Çevirenler: Sadık Erol Er, Birdal Akar,
Yaşayan Platon, Çizgi Kitap Evi Yayınları, 2017, 13.
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nüşüyle Güzel’i görebilse!”[33]
Güzelliğin yoksunluğu olarak kendini gösteren Aşk ölüme bir meydan okuma olarak Psukhe’den ayrı olmayan ve
dolayısıyla Psukhe’yi kendinde olan harekete sevk eden
şeydir. Güzelliğin yoksunluğundan kaynaklı onsuz yapamama hali insanı kaçınılmaz olarak önce doxalojik olanın
içinde bir arayışa sürükler. “Güzel nerede?” diye başlayan
bu arayış insanı önce nesnelere yöneltecektir. Nesnelerde
aradığı güzelliği bulamayan kişi Güzel olana elbette hızlıca
yükselemez ve nesnelerden sonra bedenine ya da bedenlere yönelir. [34] Aradığı Güzel’in eğer burada da olmadığını görebilirse insan gerçek anlamda Aşk’ı bu aşamada yaşamaya başlayacaktır, zira Aşk’ın bir nesnesi olmadığını,
arzu içermediğini deneyimde fark etmiş olacak ve güzelliğin bilgisinin arayışı olarak felsefe de tam da bu noktada
başlayacaktır.[35]
Platon, Phaedrus diyaloğunda oldukça dikkat çekici bir
biçimde Aşk’ın rasyonel değil irrasyonel olduğunu anlatmaya çalışır ve Phaedrus’a şunları söyler:
“Âşık delirmiş, âşık olmayansa aklı başında olduğu
için iyiliği âşıktan çok âşık olmayana göstermek gerektiğini söyleyenlerin sözleri doğru değildir… Bize armağan olarak verilenler arasında en büyük iyilikler delilikle
gelenlerdir.”[36]
Phaedrus’ta Platon delilikten bahsederken “manik” duruma, coşkuya gönderme yapmaktadır. Güzel’in bilgisine
yönelen bu coşku Psukhe’nin bileşenleri arasında yer alan
insanın kendine rağmen, ölüme rağmen yapmasını ya da
yapmamasını sağlayan bir coşku halidir. Platon dörde ayırdığı delilik için şöyle der:
“Apollon’un esinlemesiyle gelen kehanet, Dionysos’tan
gelen esriklik; Mousalardan gelen şairlik ve bunların en iyisi olduğunu söylediğimiz Aphrodite ve Eros’tan gelen Aşk
deliliği…”[37]
Bu cümleleri etmeden hemen önce Platon deliliğin iki
türüne dikkat çeker; biri insanın hastalıklarından kaynaklı
delilik, diğeri ise her zamanki alışkanlıklarımızı tanrısal bir
şekilde değiştiren delilik.[38] İnsanın bir hastalığı olarak
‘insanlığı’ ve bu tanım üzerine kurduğu kendilik ve total
olarak bu kendiliğin çelişik bir yansıması olarak dünyada
bilgi yoktur, der Platon. Başka bir imkânın varlığına dikkat
çekerken de Aşk’a oldukça önem verir.

sunluğa dönüştüğünde artık bambaşka bir önem arz eder.
Yapabildiklerini yapmaya başladıkça kendini var eden bir
güç olarak Psuke, Aşk’la hareket etmektedir.
Platon için Aşk’ı övmek, yalnızca gerçeği söylemektir.
Aslında Platon’un Sokrates üzerinden genel olarak yaptığı
şey yalnızca gerçeği söylemektir. Platon, Doxa’da var olan
çelişkinin nasıl varlık kazandığına, çelişkide bilginin mümkün olamayacağına, her insanın kendi cehenneminde bulunduğuna, cehennemden kendi faaliyeti ile çıkabileceğine,
yaşamanın faaliyet olduğuna, faaliyetle yaratılacak bir İyi
olduğuna dikkat çekerken retoriğe başvurmaz.
Yalnızca bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin bilgisine sahip olmadığımızı gösterir ve Güzel’in bilgisine Aşk’la yöneldiğimizde felsefenin olanaklı olduğu gerçeğini söyler.
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Korona’nın Sopası
Mustafa Alagöz

D

oğa kuvveti kuvvet olarak durağan bir enerji
deposu değildir. Onun kuvvetini enerji akışları
olarak gözlemler ve deneyimleriz. Enerji akışları
kaotik değil, kendince ritmik ve yasalıdır. Mekanik düzeyde
etki-tepki bağlamında formlar, doğal oluşumlar gerçekleşir.
Sonunda organik aşamaya geçerek çeşitli yaşam formları
ortaya çıkar ve çıkmaya devam eder. Etki-tepki aslında bir
peş peşe sıralanma değil, eşzamanlıdır. Her etkiyi, varlığına
gerçeklik kazandıran, neredeyse kendinden kendini doğuruyor olarak beliren tepkiden anlarız. Tepki aynı zamanda
etkidir de. Bu durum doğal kuvvetlerin enerji akışında bir
ritim oluşturur, başka bir ifadeyle oluş-bozuluş, karmaşa-düzen, celal-cemal diyalektiğinin hükmüyle süreç akıp gider.
Bu karşıtlığın doğurduğu sonsuz akış kendi içinde zorunlu
bağlantılar, belirli bir uyum, orantılı ilişkiler olarak yasalılığı
yaratır. Yasalılık doğanın kuvvetleri ve enerji akışları dönüşümlerinin seyri süresince görünmez bir kudret olarak hükmünü şaşmazcasına sürdürür. Bu durum onların bilinebilmesine, onları aklımızda “yasa” olarak kavramamıza yol açar.
“Doğa zorluk çıkarabilir, ancak kalleşlik yapmaz”
(Einstein). Doğa sırlarını hemencecik açık etmez; onun derinlerine dalmak, içsel işleyişine nüfuz etmek zorlu ve sabır-
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lı çabalar gerektirir. Bu anlamıyla doğa kıskançtır. Sırlarını
ele verme konusunda gereken emeği talep etmesi ölçüsünde
de zorludur. Kutsal metinlerin mitolojik içerikli “Tanrı kıskançtır, öfkelidir, intikam alıcıdır...” gibi söylemleri varoluşun mutlak gücünü, işleyişindeki zorunlu ilişki, bağlantı ve
işleyişin kudretini işaret eder.
Kalleşlik yapmaz, çünkü kendindeki yasalılık ne ise hep
ona uygun olarak hareket eder. Bu yasalılığa uyup uymama konusunda biz insanların hoyratlığına, kibrine, hırsına
tolerans göstermez, fakat onun yasalarına uydukça tam bir
hizmetkâr gibi davranır.
“Hâkimiyetimiz mahkûmiyetimizdendir.” İki kelimeden
oluşan bu özlü söz doğa-insan ilişkisinin içeriğini, ereğini
ve kaynağını ifade ediyor. Mahkûmiyetten kasıt, varoluşun
zorunluluklarına uymak, genel anlamda bilimsel ilke ve ölçülerle ilişki kurmaktır.
Hâkimiyet ise doğaya ve genel olarak yaşamı bizzat
onun kendi güçleri ve olanakları ile inşa etmek, ona boyun
eğerek hizmete koşmaktır. Zorunlu olana uyum sağlamak ve
bu yolla onun çıkaracağı zorlukları kolaya çevirmek mümkün. Bu gerçeğin kavranması insan(lık)ın yaşamını umutla,
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güvenle, huzur, uyum ve barış içinde sürdürmenin güvenli
zeminini oluşturur.
Zorunluluğa bağlı olarak devinen doğal alanda keyfi
davranma ölçüsüzlüğünü, özgür irade sahibi biz insanlar
sergiliyoruz. İrademizin özgür olması keyfi olması anlamına gelmez. Zorunluluk-özgürlük diyalektiği tinsel alanın
dinamizmini oluşturur. Bu kutupsallığın özgürlük yanında
sorumluluk var. Sorumluluk ise sadece bilinçli varlık olan
insana özgü bir yetidir. Bilinçli bir özne olmak, sorumluluk
taşıdığını fark eden ve bunu taşıma iradesi gösterendir. İnsanı özgür kılan bu sorumluluk bilincidir; o halde özgürlük
sorumlulukla sınırlanan keyfilik diyebiliriz.
İrade özgürdür ancak keyfi değildir, çünkü irade öncelikle istemek, seçmek ve bunu edimsel kılmanın yolculuğudur:
Anlamak, planlamak, seçmek ve gerçekleştirmek “özgür”
olarak belirlediğimiz iradenin bileşenleridir. İradenin temel
özelliği seçim yapma “keyfiliğidir”. Burada “keyfilik” kavramını kullanmak gerekir, çükü seçim yapmak eğer özgür
değilse, yani doğal olarak belirlenmiş ise burada ancak doğadan söz edebiliriz, insandan değil. Özgürlük zorunlu olana uymama iradesinin de kullanılabilir olması demektir. Bu
durum yanlış, akıl dışı, haksız ve kötü olanı da, genel olarak
olumsuz olanı da seçebilme olanağına sahip olmak anlamına gelir.
Her seçim öznel bir tutumdur, yani içgüdülerin, alışkanlıkların, kültürel kodların, kişisel hırsların, bencilliklerin ve
akıl dışı saçmalıkların da belirleyebileceği kişisel bir karardır.
Evet! “Özgür irade” yetisi deyim yerindeyse “cehennemin de cennetin de” kapısına götürecek yolu seçebilen bir
güçtür. Seçim özgürce yapılır, ama seçimlerimiz kaderimiz
olur. Seçme hakkı özgürlüğün, onun kader olması ise zorunluluğun birlikte var olmasının, birbirini var edişlerinin, bütünlüklerinin bileşenleri olur. Seçim yapıyor olmamız, yürüdüğümüz yolun önümüze çıkaracağı koşullara katlanmak zorunda oluşumuzu daha başta kabul etmemiz anlamına gelir.
Doğanın içinde ama bizi doğaya aşkın kılan bir şansa
sahibiz; şansa sahip olmak şansı değiştirmenin, onu kabul
veya ret etme imkânımızın olduğu anlamına gelir. Kısaca
insandır ki sadece “kaderden kadere geçebilir”. Krizler, yıkımlar, travmalar her ne kadar acıtıcı, mutsuzluk verici olsa
da deneyim kazanma anlamında fırsatlardır da.
Bir özdeyiş vardır; “Bir musibet bin nasihatten iyidir”.
Toplumların ve insanların başı derde girdikçe derman arayışı da hızlanır, daha doğrusu dert kendi devasını aratıyor.
Dertlere derman bulunması deneyim kazanmaktır ve deneyim kazanma alanında sadece kazanç vardır. Deneyimin
kendisi başlı başına bir kazançtır.
Kazanılan deneyimden ilkesel düşünceler, pratik kurallar, araçlar üretilip kurumlar oluşturularak tedbirler alınır.
Ancak bu durum yeni problemlerin çıkmayacağını güvence
altına alamaz. Çünkü doğanın sonsuz gücüne, varoluşun kesintisiz akışına karşı koymaya güç yetirilemez, ama bu akışa
uyum sağlanabilir. Bilim, deneyim, ortak akıl yoluyla doğanın güçleriyle barışık yaşamak mümkün. Ancak umarsız
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davranmakla, insanın saçma olanı, olumsuz olanı da seçebilmesi, doyumsuz hırslarının, kibirli tutumlarının, bencillik ve keyfilikte sınır tanımayan şehvetinin yıkıcı sonuçları
dönüp insana haddini bildiriyor.
Haddini bilmek kendini bilmektir, kendini bilmek ise var
olan her şeyin de hak olduğunu, bilip anlamaktır.
Şimdi tüm dünyayı titreten, herkesi evine hapseden mini
minnacık, canlı mı, cansız mı olduğuna bile kesin karar verilemeyen bir virüs karşısında hizaya girdik. Onun karşısında tüm bilimsel birikim, teknolojik güç, dünyayı yüzlerce
kez yok edecek nükleer silahlar çaresiz kalıyor.
Hiç şüphe yok insanlık bunu da aşacaktır. Onun da sırları
çözülecek ve üstesinden gelinecektir. Burası bilimin alanına
ait, ama virüsün saldırısının bize gösterdiği nedir?
Öncelikle günümüz modern yaşamın geldiği aşamada
hiçbir sorun bölgesel sınırlarda kalmıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki sağlık, ekonomik, politik... vd. sorunlara yabancı kalamıyoruz. Salgın hastalık, ekonomik bunalım, göç
sorunu, yoksulluk, adaletsizlik tüm dünyayı sarıp evrensel
boyut kazanıyor.
Nüfus artışı, doğal yaşam ortamlarının hoyratça tahrip
edilmesi, hayvan türlerinin soylarının tükenme tehlikesi,
küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi sorunlardan etkilenmeyen bir bölge kaldı mı? Hayır.
Bunlar kimsenin bilmediği gerçekler değil, elbette. Öte
yandan söz konusu sorunların kaynağı ve çözüm yolları da
bilinmiyor değil. Aynı sorundan rahatsız olmakla, bunun elbirliği ile çözülebileceği söylenegelmesine rağmen yeterli
adımlar atılamıyor. İşte bir virüs musibeti havada uçuşan
boş lafları yerle bir etti ve insana haddini bildirdi.
Haksızlık, zulüm, adaletsizlik bu evrensel sorunlar altında dünyanın geri kalmış bölgelerinde daha ağır biçimde
yaşanıyor. Terör, kitlesel göç, açlık, suç oranı artışı gün geçtikçe artıyor. Dünyanın bir bölgesinde “obezite” toplumsal
sorun olurken başka bölgelerinde çöp artıklarından beslenen
milyonlar var. Her sorun çözüm koşullarını beraberinde getirir. Sorun kendiliğinden ortaya çıkıyor ama çözüm keşfe
ve iradeye bağlı eylemlerle gelecek; bilimsel yollardan giderek, kazanılmış deneyimlerden yararlanarak ve ortak aklın gücünü harekete geçirerek...
Korona bilinen-haberdar olunan, ancak önemsenmeyen
pek çok evrensel değeri bize hatırlattı. Bilimin gücünü, doğaya saygının önemini, ortak akılla davranmanın önemini ortaya koydu. Bir yandan da dayanışmanın, insan sıcaklığının,
başkasının derdiyle dertlenmenin, güven verici, sevgi ve paylaşım hallerinin uyanmasına hizmet etti. Öte yandan otoriterliğin, güç hevesinin, ayrıcalıklı şımarıklığın, kibirli kofluğun
ne denli boş ve anlamsız olduğunu da gözler önüne serdi.
Korona ilginçtir bitkiye, hayvana değil de sadece insana
zarar veriyor. Sanki şöyle der gibi: “Kâinatın sahibi değilsin, yerini bil. Sen haksın, ama varolan her şey de hak.”
Hakları çiğneme, sınırını aşma, sınırı aşanlar bedelini öder
ve sevilmezler.

Aylık Düşünüyorum Bülteni

İdeolojinin Hayali Düzeninde

“İşçilik”
Fadıl Aslan

İ

deolojiler, hayatın her alanı şekillendirdiği gibi, insanların çalışma ortamını ve durumunu da şekillendirmeye çalışıyor. İdeolojik çalışma sisteminde, bütün yapılar ve kuruluşlar çalışanlarına yeni bir kimlik verir.
Bu bir bilgisayar üreticisinin bilgisayarına kendi ideolojisi
bünyesinde program yüklemesi gibidir. Bunun için bütün
yapı ve kuruluşlar kendine ait robotik beyinlerin oluşmasını
ve sorgulamayan bir düşünce tarzı içerisinde bireylerin çalışmasını ister. Bu çalışma sürecinde bireyin yeni kimliğine
alışması gerekir. Eğer birey bunu başaramazsa içinde bulunduğu çalışma grubuna ayak uyduramaz ve işinden olabilir.
Çalışan birey, aile yaşam tarzına yabancı kalarak işteki
sıkıntı ve stresiyle, kurduğu ailenin temelinde sarsıcı davranışlar içerisinde bulunabilir. Bu, ideolojinin, kişiyi kendi
sistemine alıştırırken ailesinden kopması ya da kendi hayatına yabancı kalmasını istediği içindir.
İdeolojiler bireyin yeni kimliğinde yeni bir hayali dünya
yaratır. Birey kendi hayallerinden kopartılarak sistemin dayattığı yaşama bağlı bırakılır. Birey ne kadar kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışırsa bunda pek fazla başarılı olamaz.
Sistem bunun farkında olarak bireyi kendisine daha da bağımlı bırakır, bireyin yaşamında gittikçe yeni çatlaklar oluşturur.
Böylelikle gerçek yaşamına yabancılaşan birey hayali
dünyaya ayak uydurur. Örnek verecek olursak bunu din ideolojisinde görebiliriz: “Gerçek yaşamının bütün haz ve duygularını reddeden birey, dinlerin hayali dünyasında verilecek
haz ve duyguları yaşamak için gerçek yaşamından vazgeçer.”
Dolayısıyla din, bireyi hayali bir dünyaya yönlendirir. Gerçek
yaşamda bulunan acının, dinin kurduğu dünyada olmayacağını enjekte ederek kişi kendi gerçek dünyasına yabancılaştırılır. Dinlerin ideolojik sisteminde insanlar, doğuştan ölene
kadar öteki dünya ile şekillendirilir. Bu şekillenme, kişinin
hayat tarzını ve kişisel duygularını etkiler. Kişi robotik bir duruş sergileyerek otokontrollü bir hal alır.

Anadolu Aydınlanma Vakfı

22

Böylelikle sistem tarafından çalışmaya odaklı bireyler
yaratılır. Çalışamayan birey aç bırakılır. Aç bırakılan birey
ailesini geçindirmeyerek aile temellerinin sarsılmasına neden olur. Bu döngüde aile dağılmaya kadar gider. İdeoloji,
kişiyi hayali düzenine bağımlı bırakarak gerçekliğini yeniden üretir. Dolayısıyla kâr elde etmek için insan hayatını
önemsiz hale getirmesi, ideolojik sistemler için önemli bir
durum değildir.
Gelişen ve sürekli değişen teknolojik dünyada, ideolojiler de sürekli değişir. Bu nedenle ideolojiler gelişen teknolojiye ayak uydurarak yeni iş ortamlarında bir üst insan
modelini tasarlamaya çalışır. Üst modern insan bütün duygulardan arındırılmıştır. Aile kavramı sadece yeni modern
köle beyinler üretmek için vardır. Bu teknolojik ve ideolojik
dünyada üretilen gerçeklik, mutlu bir insan şeması çizerek
kişiye dinin sunacağı bir yaşam tarzını verir. Bireyin cenneti bu dünyada yaşamasını gerekli görerek üretim için daha
üretken olacağı düşünülür. Teknoloji insanlara rengârenk bir
hayat sunarken aslında kişinin düşüncelerini bunaltmaya çalışır. Yedi boyutlu bir dünyada insanlara sahte bir mutluluk
enjekte eder. Bu mutluluk o kadar gerçektir ki kişi, kendi
hayal dünyasını bu mutlulukla şekillendirir.
İdeoloji, kendi gerçekliğini kitle iletişim araçları üzerinden tekrar inşa eder. Bu inşa sürecinde toplumda bir ayna
görevi üstlenir. Topluma kendi gerçeğinin aynada yansıtılan
gerçeklik olduğunu vurgular. Birey ve toplum böyle şekillendirilmeye çalışılır. Toplum içinde bireyin çalışma sınırları, aynada gördüğü gerçeklik duvarlarını aşmaz. Bu sınır
çerçevesinde, birey toplum içinde kaynaştırılır ve buharlaşması sağlanarak yeni bir biçim almasını sağlanır. Birey
sınırların dışına çıkmadan yazılan kadere razı olur. Daha
iyi bir üretici olmasıyla aslında üretimden çok tüketmeye
alıştırılmıştır.
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“Öznellik problemine ayırdığımız bu uzun tartışmanın sonunda nöro-biyolojik (nöro-bilimsel), nörolojik ve psikiyatrik olgu durumlarına dayanarak şunu söylemiş oluyoruz:
Naif gerçekçi tutumumuzda diş ağrımızı, şu masanın üstündeki kırmızı domatesi, bilincimizi, bedenimizi, uzayı, uzak
yıldızları, başka insanları, ağaçları ‘ben’’duygumuzu ve daha
pek çok şeyi içeren bu dünya, beyinde onu kuran nöral faaliyetlerle
ontolojik olarak özdeş fenomenal
bir dünyadır. Beyin bir özne değil
de biyolojik bir organ olduğundan
kurucu öznesi olmayan ve fiziksel
gerçekliği kendi sunum biçiminde
temsil eden bu fenomenal dünya özdeş olduğu nöral faaliyetler
üzerine hiçbir fiziksel-nedensel
etkiye sahip olmadığı için epifenomenaldir.” -Saffet Murat Tura(Tanıtım Bülteninden)’

Histerik Bilinç

Psikanalizden türeyen psikoterapiler, insanlığın umutsuzluk
ve kaygıyla mücadelesinde
önemli bir aşamayı temsil eder.
Diğer yandan yirminci yüzyıl
boyunca psikoterapi tekniklerinde büyük bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bu konudaki
Türkçe kaynakların sınırlılığını
göz önüne alan psikiyatr Saffet
Murat Tura, özellikle sınır durumlar ve narsisizm konuları
çerçevesinde geçen başlıca tartışmaları özetleyerek temel ve
güvenilir bir bilgi aktarmayı amaçlıyor. Analitik psikoterapi
kuramları arasındaki çatışmaların sanıldığı kadar uzlaşmaz
olmadığını savunan yazar, kuramsal tartışmaların çoğunun,
psikoterapi tekniklerinin oluşturduğu farklı deney ortamlarında farklı tepkiler gözlenmesinden kaynaklandığını öne
sürüyor. İşte bu nedenle “Günümüzde Psikoterapi”, değişik
teknikler ve bu tekniklerle bağlantılı kuramları bir arada ve
karşılaştırmalı olarak okumanın, bütün bu perspektiflerin
üstünde bir geometrale; bütünsel ve merkezsiz bir kavrayışa
ulaşmayı kolaylaştıracağı inancıyla yazılmıştır.

Saffet Murat Tura

(Tanıtım Bülteninden)

Yayınevi: Metis Yayıncılık
240 sayfa
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Daha çok psikiyatr olarak tanıdığımız Saffet Murat Tura bir doğa
olayı olarak insan bilincinin nasıl
mümkün olduğu sorusunun peşine
düşüyor bu kitabında. Bilinç araştırmaları alanına Türkçeden yapılan son derece özgün bir katkı olan
Histerik Bilinç’in temel sorusu şu:
Hepimiz atomlardan oluşmuş maddi cisimler olduğumuz halde neden
bir iç dünyamız, iç yaşantılarımız,
bir fenomenal bilincimiz var? Psikiyatriden fizyolojiye,
nörolojiden kuantum fiziğine uzanan geniş bir alanda düşünme cesaretini gösteren bu deneysel felsefe kitabındaki
heyecanın okurlara da bulaşacağını düşünüyoruz.
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