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ÖNSÖZ 

Bu kitab ı  okuyanlar bir bak ı mdan tabiat ilimleri verilerine da-
yanan bir evrim teorisi, bir bak ı mdan ontolojik felsefe ile kar şı laş a-
caklard ı r. Asl ı nda, bu iki cepheyi tamamen ay ırmak kabil 
Natüralismi ve tarihi tetkiki parantez içine alarak fenomenleri öz'ler 
halinde görsek bile, bu fenomenlerin onlarla münasebetini hesaba 
katmadan geri kalamay ız. Öz olarak al ı nan her fenomen zaman 
ve mekan ş artlar ı  içinde görüldükce, ayn ı  zamanda empirik veri 
veya tarihi bir yaka olarak tetkik edilebilecektir. Fakat fenomenlerin 
öz olarak görülmedi ğ i, geçen yüzyı ldaki duruma dönülünce en ba-
sit verilere indirmeden ibaret natüralismin veya historismin buhran ına 
dü ş ülecektir. 

Bu eski ircac ı  görü ş  tamamen ortadan kalkm ış  değ ildir. Bugün 
de natüralism ve historism'in "ilmi izah" ad ına büyük bir ba ş ar ı  
olduğu zann ını  uyandıran gayretlere rastlan ıyor. Vakaa, mate-
matik münasebetlerin hangi tarihi ve sosyal ş artlar içinde do ğduğunu 
araman ı n faydas ız olduğu söylenemez. Fakat bu, onlar ı n zamanüstü 
geçerliğ ini cz olarak görmeye mani olmamal ı d ır. Natüralism ve 
historism'in en sert ş ekli olarak marxism'in aç ı klamalar ı  gösterile-
bilir. Halbuki hiç bir ciddi marxist ilim adam ı , üçgen kavram ı  hangi 
ş artlarda do ğmuş  olursa olsun, onu değ iş mez olarak görmeden vaz-
geçmez. Aksi halde, kendi ilmi çal ış mas ı nı  inkâr etme durumuna 
dü ş er. Bu yüzdendir ki, ihtilâlci felsefe dahi fenomenoloji ile kar şı -
laşmakta ve hesapla şmaktad ı r. 

Bu kitab ın baskı sı  tam bitmi ş di ki Etienne Souriau'nun L' Instau-
ration Philosophique'ini okuduk.' E. Souriau bu eserinde felsefe sistemle-
rinin sayı sız çat ış maları  üstünde ortak bir vasfın, bir Architektonik'in 
bulunduğu fikrini savunuyor. Öyle görünüyor ki o bu iddiay ı  Lambert'e 
borçludur. Hatta Kant' ın Architektonik fikrini Lambert'den ald ığı nı  
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söylüyor (sh. o9). Biz ise bu kitabta, ba şka yollardan geçmek üzere, 
bütün doktrin çat ış malarına rağmen felsefenin ilerleyen ortak bir teme-
le dayand ığı nı , bundan dolay ı  mant ıkta, ontolojide, axioloji'de insan 
dü şüncesinin bel kemiğ ini teşkil ettiğ ini ileri sürdük. Ancak, Souriau, 
derinliğ ine bak ınca felsefenin geli şmesinde yaln ız merhale de ğ il, te-
mel olan, Platon ve Kant' ı  bu Architektonik görü şü ile lüzumsuz ye-
re sarsmaya, felsefe ile sanat ı  birbirine kar ış t ırmaya çal ışı yor ki, bu 
noktada ona hak vermeye asla imkan yoktur (sh. 66 — 75). 

Günümüz felsefesinde çok sözü geçen Existence fikrinin farkl ı  
köklerden geldi ğ ini, bir yandan öz olarak fenomenlerin incelenme-
sine dayand ığı nı , bir yandan a şı r ı  bir sübjektivism içinde yaln ız tabii 
verilerin de ğ il , umumiyetle özlerin inkarma vard ığı nı  gözönüne 
alacak olursak, tek bir ,Existence felsefesi olam ıyaca ğı  anla şı lır. Onları  
birleş tiren nokta, olsa olsa, natüralisme ve tarihi görü ş e karşı  vazi-
yet almalar ı , bir insan felsefesinden hareket etmeleridir. Fakat feno-
menolojik metodu kullanan bir felsefe bu neticelerden baz ı ları na 
kat ı lsa bile, insan ı  merkez haline koyan (anthropocentrique) görü ş e 
düş meyebilir. Varl ı k dereceleri aras ındaki öz farklar ım ararken, 
bu aray ış ta ileri giderek yaln ız "insan için" bir felsefe yapmayabilir. 
Varl ı k derecelerine ait ara ş tı rmada sonsuzun dü ş ünülemezliğ i ve bi-
linemezliğ i önündeki kendi s ı mrlı lığı nı  hesaba katabilir. Bütün gay-
retlerimizin, bir farenin açt ığı  delik kadar s ı nı rlı  olduğunu bilerek 
sistem kurabilir. Maddeci veya ruhcu, herhangi bir felsefe, içinde 
bulunduğu bu durumu unutmad ı kca ayn ı  noktada birle ş ecektir. Son-
suz varl ığı n birliğ i bütün yollar ın birle ş tiğ i son nokta olacakt ır. 

Bu kitab ı n tamamlanmas ı nda beni daima te ş vik , eden e ş im - 
tabiiye öğ retmeni Hatice Ülken'e, düzeltmeler ve Endeks'in haz ı r-
lanmas ında yard ımını  esirgemiyen asista ıum Muhsin Balakbaba-
lar'a ve Ankara Üniversitesi Bas ı mevine te ş ekkürü borç bilirim. 

31 . Temmuz 1968 	 Hilmi Ziya ÜLKEN 
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Kİ TABIN TARIHI 

ve 

MAKSADI 

Her kitab ın bir yaz ı lış  tarihi vard ır. Bu kitab ınki oldukça uzun ol-
duğu için, bir kaç sat ırla ondan bahs etmek istiyoruz. İ lk planı  1933 de 
Berlin'de dü şünülmüş tü. Bu plan A şk Ahliik ı  ve İnsani Vatanperverlik 
deki fikirlerin geli ş tirilmesinden meydana gelmi ş ti. O zaman Spino-
za'cı  görü ş  planın temelini te şkil ediyordu. Fakat bu görü ş  plüralist 
bir âlem izah ında kullanı lıyordu. Hareket noktas ı  bilgi teorisi idi. 
Bilginin ve doğru'nun aç ıklanmasında "ihtiras" ı n yaratıcı  rolü üze-
rinde durulduğu için, psychologisme hakimdi ( ) . (Bu fikirlerin kökleri 
Umumi Ruhiyat'da -1928-, Cemiyet ve Marazi Ş uur'da -193o- ba şlamış -
tır.) Fakat ı  934 den sonra psychologisme'in felsefede yetmezli ğ i kanaati 
bizi bu plan ı  değ iş tirmeye götürdü. Fenomenoloji ve ihtimaliyetci 
felsefe ile temas (ki birincisi daha Insani vatanperverlik'te ba ş lamış tı ) 
yeni ufuklar açt ı . 

Temel fikirlerdeki de ğ iş iklik kitabın yanlışı m uzun zaman gecik-
tirmeye mecbur etti. ı  934 - 1935 de verdiğ imiz "Tarih Felsefesi derslerı" 
bu yeni istikamette ilk ad ı md ı . Onu henüz ne ş retmedik. On y ı l yazan 
felsefe d ışı nda dersler vermeye zorlayan kadro s ıkıntıları  ve bu on yıl 
içinde yaptığı mız başka konulardaki yayınlar bu kitab ı  ve onunla 
ilgili çalış maları  tamamlamayı  imkâns ı z hale koydu. 1946 - 5o aras ında 
Profesör Von Aster'in verdi ğ i imkânla İ stanbul Edebiyat Fakültesinde 
okuttuğumuz bilgi teorisi, de ğerler teorisi ve mant ık tarihi derslerinde 
çalış maları mı zı  tesbit 'ettik ve teksir notu ile yay ınladık. Bu yı llarda 
hegelci görü ş ten tamamen uzakla ş mış , Eflâtun'a dönniü ş  ve Schelling'e 
yakın bir hareket noktas ı  bulmuş  bulunuyorduk. ı  95o den sonra kendi-
mizi sosyoloji öğ retimine vermemiz bu derslerin yay ınlanmas ını  güçleş -
tirdi. Ancak 1956 dan sonra Ankara üniversitesinde tekrar bu konuyu 

1 Bilgi teorisi ve mant ıkta psikolojik aç ı klama eğ ilimine verilen umumi isim 
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ele alabildik. ı  948 Amsterdam Milletleraras ı  Felsefe kongresinde "Var-
Ula= iki yüzü" adl ı  tebliğ le ilk özetini verdik. r 957 - i 959 da Ankara 
ilâhiyat Fakültesinde Felsefeye Giriş  (2 cilt) adl ı  eserde öğ retim ihtiyac-
ları na göre umumi felsefe bilgisi içinde fikirlerimizi k ısmen ifade ettik. 
Bilgi ve De ğer adlı  kitapta (i 965) ontolojik görü ş e bağ lı  olarak ı  946 den 
beri verilmi ş  dersleri ne şr ettik. 

Bu kitabı  yazmaya 196o da ba ş ladığı mız halde, yaz ı lış  tarz ı nı  
elveri şli bulmadığı mız için 1962 de yar ı m bıraktık ve bu konuda yeni-
den çal ış maya girerek 1966 da kat'i ş eklini vermeye kalkt ık. Bu eserin 
bir parças ı  sayı labilecek olan E ğ itim Felsefesi nin 1967 de ne şri kitab ın 
ancak 1968 bahar ı nda tamamlanmas ına sebep oldu. 

X 

Bu kitapta bugünkü Fiziğ in hararetli çal ış malarında ula ş tığı  
ve devamlı  yenile şmelere ra ğmen, klasik Fiziğ i temelinden sarsmış  
olan tamamlayıcı lık fikri ba ş langı ç noktas ı  olarak alı nmış tır. 
L. de Broglie'nin dediğ i gibi (2) Fizik d ışı nda tehlikeli extrapolation'- 
lara doğ ru götürülmü ş  olan bu fikrin mantığı mızı  yıkacak bir karakteri 
olmadığı  , çeli ş enlerin değ il, yalnız farkl ılar ve kar şı tların tamam-
layı cı lığı  olabileceğ i noktas ı nda israr ederek, madde ilminin kendi 
konusunda oldu ğu gibi ba şka ilimlerde de, ilim ve felsefe aras ı nda ba-
ş arı lı  karşı laş tı rmalar yap ı laca ğı  sonucuna var ı lmış tır. Bu ba ş langı ç 
noktas ını  Eflâtun'un Dyade fikri ve onu devam ettiren görü ş lerle uzla ş -
tırmak, böylece Fikir tarihinin temel gelene ğ i ile ilmin bugünkü duru-
mu arası nda ortak noktalar ı  meydana ç ı karmak mümkün olmakta-
dı r. -üçüncü dayanak Husserl'in önderli ğ inde geli şen Fenomenoloji'-
nin süje - obje z ı t ve tamamlay ı cı  bütünlüğüdür ki, burada ontolojik 
Dyade fikrinin bilgi alan ı ndaki bir manzaras ı  olarak al ı nmış tı r. 

Fenomenoloji'den ontoloji'ye geçecek yerde ontoloji'den ba ş la-
mak ve bir varlık derecesi diye al ınan şuur Fenomenolojisine geçme-
nin daha elveri şli olduğu, ve Fenomenoloji ba ş langıç olarak al ı nı -
rsa süje - obje'nin içinden ç ıkılmaz bulanıklığı na, bizim tuttu ğumuz 
yolda, dü şülmeyeceğ i sonucuna vard ık. Bulan ı klık (ambiguiU) bir kı -
sı m varolu ş  filozoflarında olduğu gibi çözülmez bir şuur buhranı  
değ il, varlık derecelerinden her birinin (ve ş uur derecesinin) ba ş lan-
gıç hali, a şı lmak suretiyle varl ıklardan her birinde ritmleri meydana 
getiren ilk kriz hali olduğunu gördük. Bundan dolay ı  da ne Schelling'- 

2 Louis de Broglie, Nouvelles Perspectives en Microphysique, 1956, Albin Michel (P. 144: 

Une inte~ation nouvelle de la mdcanique ondulatoire est - elle possible?) 
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in ilk bütünlüğe dönü ş  demek olan İ dentit felsefesine, ne Hegel'in 
çeliş melerin sentezi ile Olu ş 'u bo ş lukta bırakan ve Varl ığı  ortadan kal-
dıran felsefesine kat ı ldı k. Zaten ontolojik görü ş te her iki aç ıklamanı n 
yeri yoktur. Varl ıklarda ilk bulan ıklık çözüldükçe ortaya ç ıkan ritm-
lerin gerçekler düzenini meydana getirdi ğ i kanaatine vard ık. Ş uur 
Fenomenolojisinde objele ş me ve süjele ş me ş eklindeki mukadder ayr ı -
lığı n asla birleşmeyeceğ i ve birbirini tamamlayan bu iki karşı t ritmin 
sentezini araman ın boş luğunu gösterdik. Bununla beraber de ğ er şuu-
runda insan ı n yarat ıcı  çabas ı nın varlıklara kat ılan yeni ve üstün bir 
düzeni, değerler sferini meydana getirdi ğ ini ve Diyalektiğ in varlık-
larda değ il, yalnız değer yarat ışı nda iş lediğ ini, her değer yarat ışı nın 
süje (ki şi) ile aşkın obje aras ı nda şuur muhtevas ı  yardı miyle bir sen-
tez olduğunu, öyle ise Diyalekti ğ in bilgide değil, değ erlerde rolü 
olduğunu, bu bakımdan diyalektikci filozoflar ın varlık sorusuna cevap 
vermedikleri halde, felsefelerine de ğer felsefesi gözüyle bak ı ldığı  za-
man anlam kazanaca ğı  sonucuna vard ık. 

Görüş ümüz sonlu âlemlerin kriz halinden ritmlerle kurtulmak 
üzere her birinin kendi olu şunda aç ı ldığı  ve sonlu varl ıkların sonsuz 
varlığ a aç ık evrimleri olduğu dü ş üncesine vard ı . A) Eğ er âlem tam 
bir düzen halinde olsayd ı  hiç bir değ iş me, iztırap olmazd ı . B) Alemde 
ideal bir düzene do ğ ru bütün halinde bir yöneli ş  olsaydı  çirkinlik, 
hastalık, iztirap yaln ız eksiklikten ibaret olurdu. Menfi de ğ erlerin ve 
değ erlerdeki çift kutupluluk önünde seçme iradesinin anlam ı  kalmazd ı . 
G) Alemde mutlak bir mekanism olsayd ı  hiç bir düzelme ve değ er-
lendirme olmamal ı , her yetkinle ş me "mutlu bir tesadüf" veya "kör 
irade" ile aç ı klanmal ıydı . D) Alemde z ı t kuvvetlerin çat ış mas ı  olsayd ı , 
bu çat ış madan doğ an neticelerin ş uur, hayat, hürriyet gibi üstün de-
receler olmas ı na imkân olmazd ı . Fatal olarak gerektirilmi ş  zı t kuv-
vetlerden doğan netice de gerektirilmi ş  olurdu. Bu alternativlerin 
imkâns ızlığı  önünde varl ıkları n çokluğuna, aralar ındaki akı ldışı  uçu-
rumların doldurulması  imkânsı zlığı na, her varl ığı n ayrı  oluşu ve ayrı  
evrimini gözönüne alma zaruretine, fakat sonlu varl ıklar aras ında 
organla ş ma, düzenleyici güc bak ı mından dereceler olduğu, bu derece-
lerin varlıklarda hiyerarş i aramaya ve böylece maddeden dü şünce ve 
inanca kadar varl ık derecelerinde düzenleyici gücün ve hürriyetin 

sonlu varl ıkların yalnız insan dü şüncesi ve hürlüğünde sonsuz 
varlığ a açık bir oluş  halinde bulunduğu kanaatine vard ık. 

ı . Mayı s 1968 

H. Z. Ülken 
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Bİ R I ŞARET 

Kitabı n yaz ı lışı nda bu günkü ilim türkcesinin içinde bulundu ğu 
güç durum gözönüne al ı narak bir kaç neslin anlayabilece ğ i ortalama 
bir ifade kullanı lmış tır. 1933 de matematik ve tabiat ilimlerine ait 
terimlerin, 1941 de felsefe terimlerinin kabulü, lise kitaplar ının bu 
esasa göre yaz ı lması  ve okutulmas ı ndan dolayı , 35 yı ldan beri yeti şen 
nesiller bu yeni ilim dilini kullan ıyorlar. Yalnız eski terimleri bilen 
daha yaş lı  nesille bunlar arası nda ayrı lığı n bir zaman süreceğ ini 
hesaba katarak bir çok yerde her iki terimi kullanmaya, mümkün ol-
duğu kadar yaş lı  ve orta yaş lı lar aras ında ortak bir dille yazmaya çal ış -
tı k. Ilim dilinde esaslı  olan kavram zenginliğ ini sağ lamaktır. Eski fel-
sefe terimleri ile bu yap ı lamadığı  gibi yenileri de yetmiyor ( ı ). Bu yüz-
den her fikre kar şı lı k ayrı  kelime kullanmak için türkçele ş miş  kelime-
lerle yenileri bir araya getirdik. Terim 'bulma Bat ı  medeniyetinin  eş i-
ğ indeki bir memleket için çok güç bir i ş tir ve kısa zamanda ba ş arı -
lamaz. Daha uzun bir süre terimler üzerinde çal ışı lacak, konanlardan 
oturmamış  olanları  değ iş tirilecek, dilin bünyesine ayk ı rı  olanları  
düzeltilecektir. Sözgeli şi, "istikra" yerine kullan ı lan tümevarı m'a 
tümevar ış  diyoruz. Eski "ta'lil" kelimesi causation demek oldu ğu için 
hiç elveri ş li olmadığı  gibi, 'bn Sina'n ın kullandığı  "istintac" karşı lığı  
sonuçlayış  diyoruz. "Türrıdengelim", türkçeye uygun olmamas ından 
başka, bu zihin iş lemini ifade edemiyece ğ i için kullanmıyoruz. Çünkü 
sonuçalyış  (d6duction) tümden tüme, tümden teke, tekten teke (in-
f&ence) olabilir. Öyle ise o yaln ızca ç ıkarış  veya sonuçlay ış tı r. Gökalp'- 
ın yabancı  dilden kelime al ınır, gramer al ı namaz sözüne uyarak hayal 
kelimesinden "muhayyele", "tahayyül"ü ç ıkarmıyor ve hayalgücü 
diyoruz. Olumlu, olumsuz, tümel ve tekel önerme yerine kaziyyei 
külliye, salibei cüz'iyye demek te bütün yeni nesilleri ş aşı rtacağı  gibi, 

, dilin bugünkü bünyesi içinde anla şı lmaz bir şekil olarak kalır. Mate- 
1 	ve tekemmül kelimelerinin anlamlar ı  çok ayrı  olduğu ve karışı klığ a sebep 

oldukları  için Emrullah Efendi birinciye mukabil "havelân" kelimesini bulmu ş tu. Concret 
ve personnifi6 de mitşahhas diye aynı  kelime ile ifade ediliyordu. 



matik ve Fizikte yeni terimler daha kolay kullan ı lıyor, çünkü onların 
gündelik hayat d ışı nda mekanik bünyeleri vard ır. Felsefe dilinin bu 
ilimlerle ilgili k ı smı  veya mant ı k terimleri için bu söylenebilirse de ş iir 
ve edebiyatla, gündelik hayatla ortak olan k ısmı  için söylenemez. 
Sözgelişi hafıza yerine "bellek", hayal yerine "imge" denemez. Bu 
da gösterir ki felsefe dili halka girmi ş  arap ve fars kökünden kelimelerin 
yan ı nda yeni kelimeleri, hatta, her ikisinde kar şı lığı  yoksa Bat ı  dille-
rinden al ınmış  kelimeleri kullanma zorundad ır. K ısaca felsefe dili 
ı  94o - 41 komisyonunda savunmu ş  olduğumuz gibi kavram zenginli-
ğ ini ve fikir farklar ı nı  gösterebilmek için eklektik olacakt ı r. 

H. Z. ü. 



GIRI Ş  

t. Felsefede İ lk Olgu Araş tırması  

İ limler dışı nda, fakat onlara dayanan veya ku ş atan bir alan ı  olan 
felsefe iki türlü anla şı labilir: 

ı  . Felsefeyi, ilimlerin s ı nırını  aş an problemleri hür bir dü ş ünce 
ile çözmeye çal ış an ara ş tı rma yolu diye anlamak. Müsbet ilimler gibi 
baz ı  temel kurallara göre i ş leyen bir dü ş üncede bu kurallar ın nas ı l 
temellendirildikleri sorusu meydana ç ıkar. Böylece felsefenin felsefesi, 
felsefenin felsefesi= felsefesini yapmak gerekir ve bu sonsuzca gider. 
Bu güçlükten kurtulmak için hür felsefl dü ş ünce görü ş ü veya felsefe 
Problematik'i ileri sürülebilir. 

2. Felsefeyi disiplinli bir dü ş ünce tarz ı  diye anlamak: Bu görü ş e 
göre bütün ilimler gibi felsefe de baz ı  kurallara bağ lıdır ve bu kural-
lara göre i ş ler. İ limler kendi kurallar ı nı n meş ruluğunu ondan al ırlar. 
Fakat felsefenin kurallar ı nı  daha önceki bir bilgi ile temellendirmeye 
kalkmak bir k ı sı r döngüye (cercle vicieux) varır. Öyle ise onlar zihnin 
apaç ık (ivident) ve ilk olarak doğ rudan doğ ruya kavrad ığı  kurallar 
olmalıdır. Felsefeyi ilim gibi görenlerin anlay ışı  budur. Düş ünce tari-
hinde birçok çığı rlar birincisine, ba ş lı caları  Aristo, Descartes ve 
Husserl olan bir k ı sı m filozofların görüş ü ikinicisine girer. Eskiden 
de bu gün de felsefe ile u ğ ra ş anlar bu iki çığı rdan birine bağ lanmadan 
başka ç ıkar yol bulamamaktad ırlar. Fakat bu iki yol sürüp gittikce 
onlardan birinin seçilmesi (choix) ya rastgele, ya tarihi-sosyal zorun-
luluğ un eseri, ya da hür bir seçme olacakt ır ki, bunlardan hangisini 
kabul edersek, iki yoldan birinin seçilmesi ikiliğ i ortadan kald ırmış  
olmayacakt ır : Çünkü bu durumlardan birine göre felsefî dü ş üncede 
temel ara ş tı rmas ı nı n ya hür veya zorunlu oldu ğunu söylemiş  olaca-
ğı z. 

Öyle ise bir ba ş langı ç noktas ı , bütün ara ş tırmalar ımız ı  ve bildi-
ğ imiz (ilim ş eklinde sistemli olsun veya olmas ı n) bütün bilgileri kendisi- 
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ne dayand ı racağı mız bir ilk nokta (Arche) bulmalı dı r. Bu ba ş langıç 
noktas ı  felsefi dü ş üncenin dayanaca ğı  ilk olgu (Fait primitif) olacakt ı r. 
Zaten felsefi dü ş üncenin en belirli vasfi bütün bildiklerimizi temellen-
direcek ilk ilkelere (Principe) do ğ ru çıkmak olduğuna göre, felsefeye 
bu anlamda ilk olgu ara ş tirmas ı  diyebiliriz. Husserl'in deyi ş i 
ile, eğer daha önce ba şka bir ilimce benimsenmiş  olmasaydı  belki 
Arche - logie terimi felsefe için elveri ş li olacakd ı . Felsefi dü şünce o 
derece ilk olgu pe ş indedir ki, her ula ş tığı  yerde onun arkas ında daha 
derin bir ilk olgu bulmak için yeniden haz ı rlanmaya giri ş ir. Çünkü 
ulaş tığı  nokta ona bütün bilgilerin en apaç ığı , en doğ rudan doğ rusu 
(immediat) gibi görünmekle birlikte, onun da temellendirilmesi 
tasasından kendini alamaz. Böylece pe ş inden ko şulan ilk olgu, sanki 
ulaşı ldıkça bizden uzakla ş an bir serap (mirage) halini alı r. Ş u farkla 
ki o aldatıcı  değ ildir: Bir teviye elde edilir, ve ele geçti ğ i anda onu da 
temellendirecek daha derin bir ilk olgu arama tasas ı  zihni yeniden 
harekete getirir. K ı saca, felsefi dü ş üncenin tarih boyunca bitmez 
tükenmez hareketlili ğ i her temellendirmeden sonra ard ında onu da 
temellendirecek yeni bir ilke'nin aranmas ı na çıkılması  onun en belirli 
karakteridir. Felsefe, Kant' ın mantık için söylediğ i "bir dçfa ve her 
zaman için olup bitmiş " olma hali ile tam kar şı tlık göstermektedir: 
O hiç bir zaman tamamlanmam ış tı r ve her an yap ı lma (construction) 
halindedir. Bu sürekli yeniden ba ş layış lar (recommencement) felse-
fenin eskileri inkâr ediyormuş  ve yap ıyı  yeniden kuruyormu ş  gibi 
görünmesine sebep olursa da asl ında ilk olgu ara ş tırması  peş indeki 
bu bitmez tükenmez çaba birbirini tamaml ıyarak büyüyen, sanki 
insanlık zihni mimari imiş  gibi her seferinde daha derin temel kazarak 
eskilerinin daha sa ğ lam yerleş mesini sağ lıyan bir dü ş ünce yap ı sı  mey-
dana getirmektedir. Felsefenin yeniden ba ş lamalar halindeki bu son-
suz çabas ına, Aristo'nun deyi ş i ile Bilme tutkusu (ihtiras) diyebiliriz (t). 
Onun sonsuzca derinle şen ara ş tırma gücü kendisi ile birlikte bütün 
felsefi disiplinlerde ve ilim dallar ı ndaki sonsuz ara ş tırma güclerini de 
harekete getirdi ğ i için, kurallarının kesinliğ ine ve değ iş mezlik vasfı -
na rağmen, insan bilgisinin neden hareketli oldu ğu anla şı lı r. 

İ nsan zihninin birinci adamda ortak duyu (Sens commun) yard ı mı  
ile bulduğu ilk olgu, kaba algı lann kavrad ığı  ve her ş eyin kendisinden 
çıktığı  sanı lan ilk unsur veya ilk unsurlard ır: Ate ş , hava, su gibi. 
Fakat bu Arche davran ışı  duyuların aldatıcı lığh ve ilk sanılan unsur-
ların birleş im eseri olduğu görülünce, hemen onun arkas ı ndan 
bu kaba unsurların parçalanmas ı , bu parçaların yeniden birle ş tiril- 

1 Aristote, ılMaphysique, A, 1, trad, de Tricot, yol. I. p. 2 



mesinden ibaret bir birle ş me ve ayrı lma fikri Arche ara ş tırmas ını n 
ikinci ad ı mı  olarak doğ duı : Her ş ey parçalar ı n birle ş ip dağı lması ndan 
doğar. Ancak ilk san ı lan bu yeni görü ş ten sonra zihin daha derin bir 
görüş  peş ine dü ş tü. Sonsuz küçük maddi unsurlara, atome'lara 
ayırış 'tan ibaret üçüncü arche davran ışı  belirdi, bu da yetmedi: birle ş -
meler ve çözülmeler biteviye birbirini koval ıyorsa, varl ıkta ne biri 
ne öteki temel olabilir; çünkü onlar sürekli bir de ğ iş me halindedirler. 
Öyle ise ilk olgu değ iş medir demek gerekir. Böylece daha felsefi 
düşüncenin beş iğ inde birbiri ard ından bütün zihin çabalar ının ilk 
olgu pe ş inde nas ı l derinliğ ine geliş tiğ ini görüyoruz. Sofistlerin ilk 
olgu için "ne duyulara ne zihne ait unsurdur o ancak türlü türlü 
yorumlamalar ı  yapan, birbiri ile çeli ş ik fikirlerin kayna ğı  olan, doğ -
runun da iğ rinin kendisinden çıktığı  insand ır" demelerini de bunlara 
katmal ı dı r. 

2. Varlığı n Çift Manzarası  

Derinliğ ine ilerliyen bû felseff ara ş tırmayı , ilk olgu ara ş tı rması nı  
bu güne kadar getirebiliriz. Bir öncekinin yetmezli ğ inden dolay ı  atı l-
mış  yeni bir ad ım gerçekte öncekileri de içine alarak devam ettirmek-
tedir. Bir unsurun ilk say ı lması  onun birle ş im eseri oldu ğu görülün-
ce yetmez. Birle ş menin ve dağı lmanın ilk sayılması  değ iş me eseri olduğu 
görülünce yetmez. Bütün bunlar ı n ilk sayı lmaları  insan zihninden 
doğdukları  görülünce yetmez.Nitekim insan zihninin de ğ iş mez ilke-
leri görülünce de insan ı n göreliğ ine (2) dayanmak yetmez. Fakat daha 
derin bir "ilk" e do ğ ru derinleş irken ondan önce bulduklar ımı zı  yı-
kacak yerde onlara daha sa ğ lam bir temel bulmaya çal ışı yoruz. Ön-
cekiler son bulduğumuzun üzerinde art ık ilk olgu olarak değ il, bilgi-
mizin katlar ından biri olarak değerini sakl ıyor. Ne Thales' ı n 
"su" ilkesinden ne Empedokles'in birle şme ve çözülmesinden, ne 
Demokrit'in atomundan veya atom parçalanmas ından, ne sop-
histe'lerin " İ nsan" ından, ne Sokrat' ın insan zihninde buldu ğu 
"değ iş mez" den vaz geçiyoruz. Fakat her biri derinli ğ ine bilgi ara ş -
tırmasında ilerledikçe kendi yerlerini alarak bilginin tabakalar ı  (pa-
her) haline geliyorlar. Bunun için, böyle anla şı lan felsefe ara ş tırmas ına 
derinliğ ine felsefe (Philosophie en profondeur) diyoruz. Bu terimi ilkin 
psikolojide, sonra sosyoloji'de kulland ı lar (3). Biz burada onu daha et- 

2 "göreli" relatif (izafi), "görelilik" relativit (izafiyet) kar şı lığı  
3 Psikolojide bu terimi Freud ve onun ç ığı rından giden A. Adler, Jung kulland ı lar. 

Sosyolojide Gurvitch kaba mikyasdan ba ş layarak Mikrososyolojiye doğ ru inmek üzere 
"Derinlik sosyolojisi" terimini kulland ı . 



rafl ı  olarak, insan zihninin varlığ a nüfuz için arteziyen kuyusu gibi bilgi 
verilerinin üst üste yerle ş miş  katlar ı nı  deldiğ ini, daima daha derin ve-
rilere ve daha alttaki ilkelere sokulmaya çal ış tığı m göstermek istiyo-
ruz. 

İ lk felsefe ihtiyac ı  Aristo'da ve daha öncekilerde görülüyor(4). 
Bu ihtiyaç bütün insan bilgisinin temellendirilmesini istemekten geli-
yor. Felsefe insan bilgilerine temel ve me ş ruluk aramakt ır. Dal 
budak salan ve bir çok uzmanl ı klara ayr ı lan bilgiler daima bu köke 
bağ lanacaktır. Eskiden felsefenin çat ış ma konusu değ il birleş tirici 
dü şünce sayı lmas ı  bundand ı . Bu görevini iki b_n yı l az çok ba ş arı  ile 
yapt ı . Halbuki bu gün bir temel felsefe de ğ il, "felsefeler" var, ve bu 
gittikçe çoğ alarak herkesin kendi felsefesi halini al ıyor(5). Dilthey felse-
felerin bir tipolojisini yapmaya çal ış tı . Bu bir felsefe mi, yoksa felse-
felerin karakterolojisi midir? Jarspers de ayni ş eyi deniyor(6). Bu de-
nemeler felsefeden vaz geçmek gibi görünüyor. Zaman ı= dü ş ünürleri-
ni ye'se dü ş ürüyor. Bunun için bilgi sosyolojisi (7), felsefe tipolojisi(8), 
felsefe psikolojisi as ı l felsefenin yerini almaya sava şı yor. Unutuyoruz 
ki onlardan herbiri z ımnen (implicitement) hakikat problernini gerek-
tiriyor. Fakat hiç biri bunu çözemiyor. Bu ara ş tırmalar doğ ru ise bir 
"hakikat" problemi vard ı r. Yanlış  olduğunu kan ı tlayabilirsek yine 
bir hakikat problemi var demektir. 

Hakikat nedir? Buna mant ıkla, bilgi teorisi ile, ontoloji ile 
cevap verebiliriz. İ lk felsefe aray ışı nın en kaba ş ekli mitolojilerde 
görülüyor. Ondan sonra ilim ışığı nda bu ara ş tı rma ince ölçmeler kul-
lanmaya ba ş ladı , felsefe problem şuuru olarak doğdu. Derinliğ ine fel-
sefe bu problem ş uurunun sonsuzca sürüp gitti ğ ini gösterir. 

r) Ak ı lcı  dogmatism problem ş uurunu mant ıkla çözmek isti-
yordu, fakat kurallar ı nı  varlığ a tatbik ettiğ i, zihnin sabit ş ekillerini 

4 Aristote, 11/I6taphysique, A, 2. Insanı  felsefe yapmaya sevk eden hayret duygusudur 

diyor. Aristo'ya göre ilk filozoflar ilke veya sebep ararlarken bunu maddi-sebep'te buldular. 

(A. 3, p. 25 - 36) 

5 W. James bunu Introduction i3 la philosophie adl ı  kitabında söylüyor. 

6 Karl Jaspers, Introduction iz la philosophie, trad. J. Hersch. Plon, 1959.- Ot' est ce que la 

philosophie 
7 M. Scheler felsefe d ışı nda Erkenntnis und Arbeit gibi kitaplar ı nda bilgi sosyolojisi 

yap ıyor. Fakat Mannheim, Horowitz gibi düşünürler bunu felsefe yerine koymaya ça-

lışı yorlar. (living Louis Horowitz, Philosophy, science and the sociology of Knowledge, pub. 

Ch. Thomas, 1961) 

8 Polin gibi dü şünürler Dilthey'in ç ı g'ırından giderek felsefe tipolojisi yapmak istediler 

(Polin, la comprehension des valeurs, P.U.F.) Dilthey, Les Theorie des conceptions du 

monde P.U.F. 
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varlığı n kanunlar ı  haline getirdiğ i için, felsefi dü şüncenin hareket-
liliğ ini durdurdu, felsefenin ölümüne sebep oldu. Ş üphecilik bu donup 
kalmaya karşı  problem şuurunun uyanması nın ifadesi idi. Ilim felse-
fesi problem şuurunu yeniden ele ald ı  fakat son derece daraltt ı . 

2) İ lk defa Kant'la problem ş uuru şüpheciliğ in yıkı cı lığı ndan 
kurtulmak üzere canland ı . O hem problemlere verilen cevaplar ara-
sındaki yeni çatış maların baş langı cını , hem de derinliğ ine felsefenin 
doğması m hazı rlamış tır. O daima "mümkün müdür?" diye soruyor. 
Böylece bütün çözüm yollar ı na s ı nı r çiziyor. Akl ın hudutlar ını  gös-
teriyor, problemleri s ıral ıyor : 

a— Akı lla çözülebilen problemler; 

b— Akı lla çözülemiyen, fakat pratik ak ıla (ahlâka) ait prob-
lemler, 

c— Pratik akı l alanı nı  aş an, varlığ a ait problemler; 

d— Çözülemiyen problemler. Böylece İ rrationnel saha 
(spUre) için zemin haz ı rlıyordu. 

Fakat o sahaya girmedi. İ lk defa çat ış maları n (Antinomi) çözüle-
miyeceğ i fikrini getirdi. 

Kendi ruhi hayatı mıza bakal ım: Orada evrensel ayd ın fikirler 
ve otomatizm'ler buluruz. Ruhumuz bunlardan m ı  örülmü ş tür? Hal-
buki bunlar birbirine z ı ttır. Fikirler alan ı nda tam mânevilik (spiritudit0 
otomatizmlerde maddilik, hiç de ğ ilse mekaniklik (m&anisme) hakim-
dir. Bu manzaralar aras ındaki z ı tlıkların çözülmesi şu tarzlarda olabilir : 

I) Fikirleri doğuran otomatizmlerdir, nitekim Hume böyle dü şün-
mü ş tür(g), o zamandan beri bu dü şüncenin bir çok tarafl ı ları  oldu : çağ -
rışı mcı  psikoloji, bu gün bir kı sı m behavioristler v. b. Bu çözüm ş ekli 
yetmiyor. Çünkü madde veya mekanizm ruhu nas ı l aç ıklar? Karanlık 
otomatismlerden ş uur nas ıl doğdu? Nitekim Schopenhauer bu ç ık-
maz ın tamamen fark ında idi. 2) Otomatizmleri do ğuran ş uurdur. 
Ş uur aslında ruhi çabad ır. Ruhi dinamizm, tekrarlar ı  ile maddeye 
yaklaş tıkça otomatizm halini alm ış tır. Alış kanlık ve otomatizm ruhun 
sonsuz küçüğü, maddeye en yak ı n halidir. Boutroux, Maine de Biran, 
en sonra Bergson bu fikri geli ş tirdiler. Fakat bu da güçlü ğü ortadan 
kaldırmad ı  : Madde nas ı l meydana geldi? Madde ruhun kabu ğumu-
dur ?(I o). Buna evet ! demek fantaziye kap ı lmaktır, bu görü ş te şuurdan 

9 David Hume, Trait6 de Pentendement humain 
10 Maine de Biran, Les fondements de la Psychologie, Publie par Tisserand, Felix Alcan, 

Bu fikrin kökü Plotinus'a kadar ç ıkar. Ona göre de madde varl ığı n en aş ağı  ve yokluğ a yakı n 
derecesidir. 
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otomatismlerin do ğması  için ilk şuurun en ayd ın olması  gerekir; 
halbuki "çocuk şuuru" bununla çeli ş iktir, ayr ıca dışş uurla çeli ş ik-
tir, çünkü o ne otomatismdir, ne ayd ın şuurdur. 

Her iki çözüm ş ekli yetmeyince, yeniden verilerimize bakal ı m: 
ne otomatizmler şuuru, ne ş uur otomatizmleri aç ıklıyabilir. Her iki-
sinin doğ u ş unun kökünü yeti kazanmada, melekede (habitude) arama-
lıdır. Muzik öğ renme, lisan öğ renme, zihin i ş lemlerini kazanma (ma-
tematik eksersizi), spor veya oyun ekserisizi türlü ş ekillerde, fakat ayni 
mahiyettedir. Bunlarda tekrar ın rolü dikkati detaydan bütüne çevir-
mektir. fakat bu rol ikinci derecededir. "Tekrar" melekeyi (yeti kazan-
mayı ) yapmaz, haz ırlar. Bazen yalnızca iki tekrar bir melekeyi do ğurur. 
Bazen pek çok tekrar ayni melekeyi veremez. As ı l önemli nokta dikka-
tin bütün üzerine çevrilmesinde, detayin (teferruat ın) otomatizme, 
dışş uura atılmas ındad ır. Meleke, müphem ve toplu (global) ş uurda 
bütüne ait ayd ı n ş uurla detaya ait otomatizmin ayr ı lmas ı  demektir. 
Zihin, irade ve duygu yetileri ayni sürece, ayni yetikazanma (meleke) 
kanununa bağ lıdır. Zihinde dikkat soyut fikirleri meydana ç ıkard ıkça 
zihin otomatizmleri de onunla birlikte yarat ır. Irade fiili ayd ı nlaş -
tıkça çaba otomatikle şir. Tam irade aydın düş ünceli fiille otomatizm-
leri ayıran fiildir. O suretle ki ikinciler daima birincilerin gerçekle ş -
mesini kolaylaş tırırlar. Duygu alan ı nda meleke, müphem duygulardan 
evrensel hisler ve Passion'lar ı  ç ı karı rken ayni zamanda onlar ın teme-
linde yard ımcı ları  olan refleksleri ve iptidai e ğ ilimleri besler. 

Ayni tahlili ba şka iki konu üzerinde yapal ım: 

) hadi' fiilin ba ş lıca eseri kararda görülür. Karar (cMcision) 
hayatı n önemli dönüm noktalar ı na ait seçme ve ba ş lama fiilidir. Orada 
biz daima bir alternativ kar şı sı ndayız Amiller (mobile) çokluğu ile 
kuş atı ldığı mız zaman karar zay ıflar. Türlü amiller ayr ı  yönlerden bizi 
çeker: tereddüde, şüpheye, hatta kuruntuya götürür ; karars ızlaş tırır. 
Bu durumda biz bir obsession içindeyiz. Buna Pierre Janet'nin bir ifa-
desi ile " ş uur alan ı nın aşı rı  geniş lemesi" diyoruz(' ı ). Bir de bunun tam 
karşı tı  bir hali görüyoruz : bu, insan ın sabit bir fikre saplanmas ı , onu 
yapamamazl ık edememesidir. Burada, tam tersine, dü şünce darlığı , 
icra sinirliliğ i var: Janet'ye göre " şuur alan ı  aşı rı  daralmış "tır ( ı 2). 
Asıl iradi fiil bu iki a şı rı  kutbun tam ortas ında, düşünce ile fil aras ında 
birlik ve ahengin bulunduğu yerdedir. Fakat bu birlik nas ı l doğuyor? 

11 Pierre Janet, Obsessions et Psychasthhie, 1919 F. Akan 

12 Pierre Janet. Hyst&ie et les idies-,fixes. (Bu karşı laş tırmayı  P. Janet'nin ara ş tırmaları na 

dayanarak Paul Deschamps yap ıyor: P. Deschamps, Les maladies de l'esprit, F&ix Alcan) 
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Ö bir sentez midir? Böyle olsa aslında ayrı  olmalar ı  gerekirdi. Ö zaman 
onlar nas ı l birle ş ir? diye sorulabilir. Halbuki ş uurun verilesi ilk hat ı r-
ladığı mız anda bize fiil ile tasavvurun asli birliğ ini gösteriyor. Öyle 
ise tasavvur ile fiilin bu birbirine ko ş mas ı  neden? -Bunun sebebi asiî 
birliğ in sonradan bozulmas ı , onu yeniden kurmak için tasavvur fiil 
sentezinin aranmas ıdır (i 3). 

Bu ayr ı lmaya biz durdurma (rpression) (i 4), ket vurma (inhibi-
tion) ( ı  5) diyoruz. Hayat ı mızda, durdurma, ket vurma, frenleme, 
itilme ( ı  6), mahrum olma (frustration) (i 7) gibi bir çok fiillerle kar şı -
laşı yoruz. Bu fiiller bizim hangi ça ğda ve kültür ş eklinde olursa olsun, 
bütün insanlar ın bir "emirler ve yasaklar sistemi" içinde ya şamamız-
dan, böyle bir sistemi devam ettirecek antropolojik vas ıflara (yani 
kendimizi durdurma gücüne) sahip olmam ızdan ileri gelir( ı 8).Bufiiller 
bizim daima çift kutuplu (bipolaire) bir hayat, sonradan de ğ erler 
düzeni diyeceğ imiz bir çift kutupluluk sistemi içinde bulunmam ızın 
neticesidir. Bütün de ğerler bizi hep böyle alternativ kar şı sı nda bı rakı -
kıyor : ya biri ya öteki kutuplardan birini seçme durumunday ız. 
Seçme zorunlulu ğunda kaldığı mız böyle bir alternativ bizi kar şı t 
kutuplar (dichotomie) önünde b ı rak ır. Bu kar şı t kutuplar bizi müp-
hem şuurdan aydı n emiler ve yasaklara göre "ya o ya öteki" kutuplar-
dan birini seçmeye zorlar. Her seçme fiili kar şı t kutuplu bir ayr ı lış  
alan ı nda "karar" ın yeni bir senteze girmesi demektir ( 9). 

2) Tutkular (passion) ruhi hayat ımızı n duygu cinsinden derin-
liklerini meydana getirir. Bu olgularda haz ve elemlerden ba ş lıyarak 
bütün duygu hallerinin bir düzene girdiğ i, derinleş tiğ i ve yaratıcı lığı n 
arttığı nı  görüyoruz. Tutkular ı  ayırd eden en önemli karakter yarat ıcı  

13 Hilmi Ziya (Ülken), Cemiyet ve marazi şuur (Felsefe Y ı llığı , c. I. 193-1) 
14 Sollier, La r ipression mentale, 1921, Felix Alcan 

15 Hilmi Ziya, Teheyyiiciyel (Felsefe ve içtimaiyat Dergisi. 1927) 

16 S. Freud, Introduction iı  la Psychanalyse, trad. franç. Jank&evitch, Payot, 1925 

17 Frustration kavram ını  behaviorist psikoloji, dinamik psikoloji (Kurt Lewin) ve sos-

yoloji kullanıyor. Sosyolojide "mahrum - olma" deniyorsa da davran ış  psikolojisinde "itilip-

kalmış " demek daha elveri ş lidir. "Bunalma" diyenler varsa da insana benzetme sak ınca-

smdan dolay ı  davranış  psikolojisinde kullanı lamaz 

18 Max Scheler "İnsanın kiiinatta yeri" adlı  kitab ında bu tarifi veriyor. Onun insan an-

layışı  ve sosyolojik görü ş  birbirini tamaml ıyor. Bunun için bu insan anlay ışı na dayanarak 

sosyolojiye karşı  vaziyet almak saçmad ır. (H.Z. Heyecan ve Teheyyüciyet, Felsefe ve Ictim. 

Derg. 1927) 

19 JankeUvitch, L' Alternative, P. U. F. 
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ve aktif olu ş ları dı r. Psikologlar ve bir k ı sı m filozoflar ın (20) bu ruh 
halleri önündeki olumsuz davran ışı na ra ğmen onlarda yarat ı cı lık, 
bütünlük, müspetlik görüyoruz. Bu eski olumsuz davran ışı n baş lı ca 
sebepleri ş unlard ır: 

a) Din devleti (Teokrasi) dü ş üncesi tutkular ı  kendi düzenine 
rakip görüyordu : Tutkular sonsuzu istedikleri için onlara göre ş ey-
tani değerdirler, k ırı lmalıdırlar. 

b) Laik siyasi düzen de tutkular ı  mertebeli bir toplum için teh-
likeli buluyordu. Çünkü insan ın kendi içinde bulunduğu mertebeyi ve 
"haddini" a ş masına sebep olabilir. Eski ahlâklar ak ı lla tutkular aras ın-
da bu yüzden z ı tlık görmü ş ler ve hep tutkuya kar şı  akı l lehine hüküm 
vermiş lerdir. Akı l tutkulardan vaz geçmeyi, hiç de ğ ilse başkalaş tı r-
mayı  öğ retin 

Psikolojinin yanlış  görü şü de tutkular ı  benzer bir tak ı m feno-
menlerle karış tırmas ından ileri geliyordu. 

I— Tutkular alış kanlığ a benzer: onlar gibi devaml ı  ve sürekli-
dir. Fakat al ış kanlık fiili, zihni iken bunlar duygulara aittir. 

II— Tutkular heyacana benzer. Fakat heyecan kesintili, süreksiz, 
ilcalı  (imsulsif) iken bunlar ı n z ı t vas ıfları  vard ır. 

III— Tutkular dü şkünlüklere (manie) benzer. Fakat dü şkünlük-
ler marazi hallerdir. Ruhun güçsüzlü ğünü temsil ederler. Ruhun bir 
konuya saplanmas ı  bakı mından, yanl ış  olarak tutkuya benzetilmi ş -
lerdir. Halbuki tutkularda ruh körü körüne saplanmam ış , dikkati 
bir hedefe çevrilmi ş  ve kudreti artm ış tı r. 

IV— Tutku sabit fikre benzetilmi ş tir. Halbuki orada ş uur alan ı  
daralmam ış , dikkat gücünü kaybetmemi ş , yaln ı z duygu hayat ı  yara-
tı cı lık kazanmış tır. Aslında tutkular bir çok da ğı nık eğ ilim aras ı ndan 
birinin üstünlük kazanarak ötekileri gölgede b ı rakmas ı ndan doğ arlar. 
UzVi eğ ilimler organik hedeflere çevrilir ve tatmin edilince sona eren-
ler. Arzular ve idealler toplum de ğerlerine çevrilirler ve araçl ı  
olarak gayelidirler. Birinciler biyolojik, ikinciler sosyolojiktir. Halbuki 
tutkunun gayesi kendi içinde (autotaique) (2 ı ) dir . O, kendi ba şı na 

20 İ lk çağda arzu ile akı l arasındaki çat ış mada ahlaki hayat akl ın arzuyu yenmesi 

şeklinde anla şı lıyordu. Sonradan felsefede de Kant, Passion'lara kar şı . mücadele fikrini de-

vam ettirdi. Yaln ız Spinoza passion'lar ın birbirini a şmasından üstün ahlaki fiillerin doğ du-

ğunu söylüyordu. 

21 Gaye (Teki) kelimesinden (T a 6logie) gayeler bilgisi demektir. Kant'a göre tabiat 

ve san'atta iç gayelilik interne) vard ı r. Fakat ayr ıca sanatç ı n ın tam faaliyeti "San-

at için sanat" olduğuna göre onun gayesi kendi içinde (autotdique) dir. 
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(en soi) vard ı r. Var olmak için ba şka bir ruhi veya fiziki saike muhtaç 
değ ildir. Bundan dolayı  da o mutlak de ğ er (valeur absolue) d ı r. Burada 
tutkuyu fayda gütmez, gayesi kendinde ve sonsuz arzu diye tamm-
layabiliriz(22). Has ı lı , tutkuda ruhi hayat ın müphem şuurdan ayd ın 
ş uuru ve otomatizmleri (dichotomique vas ıfları  ile) meydana ç ı kar-
dığı m görüyoruz (23). 

Melekeler, fren vurmalar ve kararlar, tutkular ruhi hayat ı mızın 
üstün dereceden dikotomik karakterini belirtiyorlar. Bütün bunlarda 
biz müphem şuurdan ayd ı n ş uura, müphem ruhi - hayati hallerden 
açık, ayrılmış  karşı t terimlere do ğ ru yükseliyoruz. En üst dereceden zeka 
ile maddenin, irade ile alt ş uur'un, tutku ile iptidai e ğ ilimlerin karşı  
karşı ya geldiğ ini söyliyebiliriz. Fakat bu kar şı t kutuplara yüksel-
mek için şuurun ve hayat ı n bütün evrimini yapmas ı  gerekir. Yüksek 
ş uur hallerimizden ilkel eğ ilimlere, reflekslere do ğ ru inerken gördü ğü-
müz bu dikotomik vasfı  hayatın aş ağı  derecelerinde takip edelim. 

Hayat nedir? Baz ı lar ı  bunu maddenin üstün bir fonksiyonu say ı -
yorlar. Mekanism veya diyalektik materyalism'de (birbirinden ne 
kadar farkl ı  olursa olsun) bu görü ş  hayata ait esas karakterleri aç ık-
lıyamıyor (24). Baz ı ları  da, tam aksine, hayat ı  maddeye irca edilemez 
bir öz fenomen say ıyorlar; hatta baz ı ları  maddeyi hayat ın kaybolduğ u 
bir hal gibi görüyorlar. Bergson veya Edouard Leroy'ya göre mad-
de hayat ın çekildiğ i bir kabuktan ibarettir. Onlara göre al ış kanlıklar 
ve otomatizmler nas ı l ruhun, ş iddet derecesi azalm ış  bir seviyesi ise, 
madde de hayat ı n ş iddet derecesi azalm ış  son halidir. Bu görü ş  
Ravaisson ve Emile Boutroux 'dan beri haz ı rlanmış  bulunuyordu (25). 
Biyolojide de ş imdi baz ı  taraftarlar bulmaya ba ş ladı(26). Hayatla madde 
aras ı ndaki münasebete ait bu iki görü ş  bize ayn ı  derecede esas konu-
dan uzaklaş mış  görünüyor. Konumuz soyut varl ıklardan (mant ık 

22 Tutkuya felsefede verilen bu poiitif de ğer Renouvier'nin ki ş iciliğ i ve Nietzsche'nin 

Kudret Isteğ i felsefesi ile ba ş l ıyor. Buradaki tan ım ı  ilk defa biz verdik (H. Ziya. Umund 
Ruhiyat, eski harfle, ta ş  basma Darulfünun. 1927 - 28) 

23 H. Z. Ülken, Bilgi ve Değer, 1965, Ankara, Sabri Aytemiz, yay ınevi 
24 Mekanik görüş  için Bk. J. Loeb, La conception m6canique de la vie. (Bir kısım çev.: 

M. Karasan. M. V. yay.) Diyaleklik görü ş  için Bk. Marcel Prenant, Biologie et marxisme. 
sociales, 1935. 

25 Ed. Leroy , Les origines humaines et l' kolution de l' intelligence, edit. de Boivin, 

Bergson Felsefesinin önderleri olan bu iki filozofdan birincisi De l'habitude adl ı  kitabında, ikin-

cisi Contingence des lois de la nature de (Türk. çev. H. Z. Ülken, 1947) bu görü şü aç ıklı-
yorlar. 

26 Bunlardan ba ş l ıca yeni vitalist Hans Driesch ve O. Becker zikredilebilir. (H. 

Driesch, Philosophie des Organischen) 
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ve matematik) sonra madde, bitki, hayvan ve insand ır. Bu varlık 
derecelerinde ne hayat ı  madde ile ne de maddeyi hayat ile aç ıklamak 
kabildir. Fakat bu iki dikotomik gerçek bu günkü aç ık ve gergin 
karşı tlıklannı  kazanmadan önce, her ikisinin içinden ç ı ktıkları  müp-
hem bir halden ba ş lamış  olmaları  çok akla yakın görünüyor. Pekalâ 
tasarl ıyabiliriz ki bizim bütün ruhi geli ş memizde olduğu gibi canlı  
varl ıkta da geli ş me müphemden ayd ına, belirsizden belirliye, karma-
dan (mixte) karşı t kutuplara doğ rudur. Bu ilk ve müphem hal (ambi-
guit) artık ne madde ne hayatt ır, O Yuhanda hylozoiste'lerin 
dü şündüklerine yak ı n bir kar ışı m (maange) halidir ki, bu z ı t ve tamam-
layı cı  vasıfları  kendinde birle ş tiren ilk varl ık belki de evrenin (univers) 
bir çok yerinde henüz ayd ınlığı nı  kazanmam ış , dikotomileri meydana 
ç ıkmamış  olarak bulunmaktad ı r. 

3. Derinliğ ine Felsefe 

Alemde bu ayr ı lma eğ ilimi nedendir? Insanda bu ayr ı lma eğ ili-
mi nedendir? Kendimize ait derin bir refleksiyonun (içdü ş ünmenin) 
verdiğ i doğ rudan doğ ruya verilerle filmin (ba ş lıca biyoloji ve fiziğ in) 
verdiğ i hükümler aras ındaki tutarl ık bu ayrı lma eğ iliminin kaçını l-
maz bir olgu olaca ğı nı  gösteriyor. Neden insan çocuktan ergine, vah-
şiden medeniye, anormalden normale, eski ça ğ lardan bu güne do ğ ru 
bu karma ve kar ışı mlı  varlığı  gittikçe ayı rmaya, ruhla bedeni iki ayr ı  
cevhermi ş  gibi koymaya doğ ru gidiyor? Neden âlem bu asil ikilik-
birlik içindeki müphem hadleri ayırıyor ve gittikçe daha l belirli 
ş ekilleri meydana ç ı karıyor? ( İ nsan'da irade ve tutku olgular ı na ait 
bir tahlil de bizi ayni sonuçlara götürmü ş tü) (27). Bunun sebebi ne olsa 
gerektir? -Insanda, ba şka canl ı larda, hatta daha önceki asil varl ıklarda 
bu z ı t ve tamamlay ı cı  vasıfların bir arada bulunmas ı  ancak ondan 
bütün varl ıklar aras ında aldıkları  yere göredir. Bu varl ıklardan hiç 
biri kendi ba şı na hem z ı t hem tamamlay ı cı  paradoksal mahiyeti 
ile devam edemez : (28) "a" daki z ı t vas ıflardan bir had "b" deki ba şka 
bir hadle tamamlan ı r. Bütün varl ıklar birbirine dayanarak devam 
edebilirler. 

Fakat varl ıklar ayni zamanda hareket halindedirler. Öyle ise, 
içinde bulunduklar ı  denge iğ retidir. Her hareket dengenin bozulmas ı - 

27 "Bilgi ve değer" adlı  kitapta (Bas ı lış  - 1965. Ilahiyat Fakültesi 1965 - 67 ders y ı l-
larında okutulmuş tur. ) Bunu izah ettik. 

28 "Bilgi ve değer" de şuurun tahlili k ısmında bu noktay ı  izah etti ğ imiz gibi bu kitapta 

da insan ontolojisi ve ş uur fenomenolojisi k ısımlarında bu konuya dönüyoruz. 
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na ve yeni bir denge aranmas ına sebep olur. Bu iki hal aras ında, yeni 
denge kuruluncaya kadar z ı t vas ıflardan biri meydana ç ıkmak, öteki 
vasfi gölgede b ırakmak üzere gerçekle şmelidir. Her hareket potansiyel 
vasıflardan birinin meydana ç ıkması , ötekinin gizlenmesi (latent 
kalmas ı ) demektir. Alemde ve insanda bu ayr ı lma eğ ilimi, demek ki, 
yalnızca iğ reti dengelerin gizledi ğ i potansiyelleri yeniden meydana 
çıkarma eğ iliminden doğuyor. D ış  vas ıflara ait bu gerçekle ş meler nö-
betle ş e (alma şı k) olarak iki haddin iki kutup halini almas ı  ile sona 
erecektir. Hayatla maddenin ortak karakterine sahip ilk varl ıklarda 
hayat ve maddenin meydana ç ıkmas ı , bu vasıflardan her ikisinin kendi 
baş ları na devam edecek tarzda bir dengeden ba şka bir dengeye at-
lamalarından, istikrars ız (instable) sürekli s ıçramalarla yeniden mey-
dana ç ı kmaları ndan ileri gelmektedir. İ nsan için de ayni ş eyi söyle-
meliyiz. 

Alemde ve insanda gördü ğümüz bu çift vas ıfların gittikçe daha 
belirleşmesi ve ayrı lması  evrimin hakim karakteridir. Buna, özel bir 
anlamda, çatalla şma diyebiliriz. Ayr ı lmanı n bariz olarak göründü ğü 
bütün fenomenlerde ortak karakter, ş uurun bir bünye veya ş ekli 
üzerinde kutupla şmasıdır. Bu kutupla ş ma ş uurun gerginlik hali-
dir. Fakat ayni hal ba ş langı ç derecelerinde enerjide, maddede ve 
canl ı  varlıkta göründüğü için buna varl ığı n gerginliğ i diyeceğ iz. 
Canl ı  ve şuurlu varl ıkta doğ rudan doğ ruya kavrad ığı mız bu ger-
ginlik, canlını n devam etmek için sabit ş ekillere (Gestalt) bağ lanması  
zorunluluğundan doğuyor. Bunun en keskin ş ekli dikkattir. Meleke 
(veya yetikazanma) bu gerginli ğ in ekserisidir. Ket vurma (inhibition) 
onun fiillerimizi ,  frenlemesidir. Tutku, bütün da ğı mk duygu halleri-
nin derin ve gergin bir güc olmas ıdır. Bir kelime ile "varl ığı n gergin-
liğ i" bizde irade ş eklinde görünmekte ve bütün ışı k ve karanl ık diko-
tomilerini meydana getirmektedir. Bununla birlikte, bizde iradenin 
yanında bir güc daha var: bu da telkin'dir ki ş imdiye kadar ondan 
bahsetmedik. Telkin, ş uurumuzun bir bünye veya Gestalt üzerine 
çevrilerek gerginle ş ecek yerde, bütün hayat güclerimizi kaplamas ı  ve 
yayı lmas ı  demektir.. O genginliğ in tam z ı ttı , gevş eme halidir. Orada 
ş uur kendi kökleri olan hayat fonksiyonlar ı na bağ lanır, bedene yay ı lır. 
Telkin kuvveti ş uur alt ından bütün uzviyete yayg ındır. Iradenin gücü 
şuurdadı r ve üst tabakada kal ı r. Irade z ı tları  meydana ç ıkarı r ve z ı tta 
karşı  koyar. Direnme (mukavemet), çat ış ma, yap ıcı lık gücü olarak 
görünür. Bütün teknik dü şünce ve zeUn ın icaplar ı  oradan ç ıkar. 
Telkin ise zı tları  kuş atı r. İ lk varlığı n müphem çift karakterliğ ine 
kadar iner. Direnmeleri, çat ış maları  kaldı rı r. Yap ı cı  değ il, yaş a- 
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yı c ı  ve anlay ı c ı dı r. Varlığı n gerginliğ i ile varlığı n gevş emesi (d6tente) 
irade ve telkinde kar şı  karşı ya gelir. Bu iki gücün uzvi âlemde 
iki temeli vard ır: kaslar ve sinirler. Ba ş langı ç organizmalarda 
bunlar henüz ayr ı lmamış tır. Fakat gerilme ve gev ş eme fonksi-
yonları  vard ır. As ıl madde dediğ imiz müphem (ambivalent) ilk 
varlığ a indiğ imiz zaman da bu fonksiyonlar ı  görebiliriz. E ğ er 
telkinin ş uur alt ı  yayı lışı  ve nüfuzu olmasayd ı , irade z ı tlıkları  artt ı -
rarak hayat ı  dayanılmaz bir hale getirirdi. Böyle bir hayat gerginli-
ğ inin son noktas ı  hayatın patlama (explosion) suretile yok olu ş u olacak-
tı . Halbuki telkin bu gerilmeyi daima geni ş leme ve gev ş emesile ba ş -
kalaş tı rıyor. Bunun yard ı mı  ile hayat med ve cezirli helezon kavisleri 
ile büyümektedir. Bat ı  medeniyeti iradenin a şı rı  gerilmesi ve kötüye 
kullanı lmas ı , Doğu medeniyetleri telkinin a şı rı  gevş emesi ş eklindeki 
kötüye kullanmalar ında , dengeyi kaybetmiş lerdir. Fakat her iki mede-
niyetin de bu iki kutup aras ında dengeyi bulan anlar ı  vardır. Bat ı -
nı n bu gün ba ş lı ca derdi irade ve tekni ğ in ba ş ka güclerin zarar ı na a şı -
rı  büyümesidir. Doğunun eski derdi de içe kapanma ve alt şuurun 
hakimliğ i idi. İ ki medeniyet kar şı lıklı  eksiklerini görür ve birbirini 
anlarsa dünya dengesini bulabilir* 

Varlığı n bütün derecelerinde, de ğ erlerin bütün çe ş itlerinde, bil-
ginini her safhas ında rastladığı mız z ı tlıklar ve kar şı tlıklar, irade 
gerginliğ inin meydana ç ıkardığı  dikotomilerden ileri gelmektedir. 
Bunlar varl ığı n as ı l karakterleridir, bizim icad ı mız değ ildir. Yalnız, 
biz onları  barizle ş tiriyoruz. Ş imdi bir çok felsefelerin bu soru kar şı sında 
görüş lerini aç ıklayal ı m: 

A) Dilthey, devirlerin anlam ı nı  (mânâs ı nı ) bu z ı t fikirlerin bir-
birini tamamlamas ında buluyordu; fakat bu fikirlerin hiç birisi onca 
tek ba şı na hakikat de ğ ildir. Çünkü hepsinde devrin anlam ı nın bir man-
zaras ı  vard ı r. Bu görü ş  hakikat aramaktan vaz geçiyor ve bir sonuca 
varmıyor. Halbuki fikirler estetik bütünler de ğ ildir. Biz felsefelerin 
mimarisi veya esteti ğ i ile uğ ra ş mıyoruz, doğ ruyu ar ıyoruz. Bu aray ış  
fikirler aras ındaki sava ş mada bir çoğunun harab olmas ına sebep olsa 
dahi zaruridir. E ğ er doğ ru, bir sentezde bile olsa ona Dilthey' ın dedi-
ğ i yoldan gidilemez. 

B) Felsefe tarihi fikirlerin çe ş itliliğ i içinden bir fikrin evrimini 
çıkarabilir. Bu bazen bir gelene ğ in devamı  olabilir. Fakat ba şka gele-
nekler varsa onlar aras ı nda çat ış ma aç ıklanamaz. Felsefe tarihinde 

* Doğu ve Bat ı  fark ı n ın sömürme, kapital ve sefalet fark ı  olduğunu söyleyenler ayn ı  
olgunun ekonomik manzaras ı n ı  ifade ediyorlar. 
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fikirlerin çoklu ğu bizi bir nevi şüpheciliğ e veya olas ıcı lığ a (ihtimalciliğ e) 
götürebilir. Öyle ise yap ı c ı  ve yarat ı cı  olan bir felsefe tarihi kültürü ile 
yıkı cı  olan bir felsefe tarihi kültürü aras ındaki fark ı  bulmak hayli 
güçtür. Biz yaln ız "derinliğ ine felsefe"nin kadar ı nı  (palier) bulmak 
üzere felsefe tarihinden faydalanabiliriz. 

C) Felsefeleri birle ş tirme eğ ilimleri bu gayretin en önemli gö-
rünüşüdür. Bu eğ ilime ecl&tisme ve e ğer parçalar ı  ayrı cinsten 
olarak kal ırsa syncr&isme diyoruz. Tarihte bir çok dönüm noktalar ında 
düş üncenin bu karakteri ald ığı  görülür. Eflatun ve Aristo'dan beri 
onun türlü denemeleri yap ı lmış tı r. Çağdaş  felsefede Leibniz, Victor 
Cousin, Whitehead v. b. da devam etmektedir. Farklar ı  devirlerin ve 
bilginin farkından, problemlerin geni ş lemesinden ileri geliyor. Ş u 
kadar var ki bütün bu sentez denemeleri "asli birlik"in görülmesine 
engel olabilir. 

D) Bu tecrübeler gösteriyor ki antinomileri ortadan kald ırmak 
mümkün değ ildir. Eski mantı kçı  metafiziğ in (29) te ş ebbüsleri gibi, bu 
günkü Lojistik ve axiomatik'in te ş ebbüsleri de ayni suretle neticesiz 
kalmaktad ır. As ı l antinomilerin kendileri felsefi problemlerin kayna-
ğı dırlar. İ lk felsefe onlardan ç ı kıyor. Problemleri çözmek için ileri sü-
rülen teklifler antinomiyi çözmek, ortadan kald ırmak istedikçe daima 
zı t kutuplara doğ ru gitme zorunda kalacakt ır. Madde mi - ruh mu? 
birmi - çokmu? tecrübe mi - ak ı l mı ? dogma m ı  - ş üphe mi? mekanizm 
mi - gayelilik mi? mantık mı  - sezgi mi? zaruretmi - hürriyet mi? 
v. b. Bu zı t kutuplar ı  çoğaltmak kabildir. Bütün felsefi kriz onlar ın 
bu tarzda konulmalar ı ndan doğuyor. O zaman "Problematik felsefe" 
sonsuzca çözülemiyecek, kö şe baş ları  olarak kalacakt ır. Felsefeden 
ye'se dü ş enlerin ve felsefeyi inkar edenlerin gülünç durumu bu proble-
matik görü ş ten doğmaktad ı r. Doktrinler de "Problematik"in sonucu 
olan kapal ı  çığı rlard ı r ki, felsefeyi inanç mezhepleri haline getirmek 
tedir. 

E) Halbuki felsefenin konusu her şeyden önce " İ lk felsefe"dir 
ve İ lk felsefe (Philosophia prima) ilimler ve doktrinlerde ortakt ı r (3o). 
İ limlerin teorilerinde de baz ı  fikir ayrı lıkları  doğabilir, ilk felsefede 
doğ amaz. Çünkü, aksi halde dü ş ünmek ve ortak metodlara göre ilim-
leri kurmak mümkün olmazd ı . İ lk felsefe dü şünce tarihi boyunca insan 

29 İ lk defa Aristo felsefesine bu ad verilebilir. Sonra Ortaça ğ 'daki meşş al filozoflar ı , 
çağda ş  felsefede Spinoza'n ın sistemi böyledir. 

30 W. Jank6kvitch, La Philosophie premikre adl ı  kitab ında böyle bir ara ş tı rmay ı  
konu olarak alm ış tır. (Philosophie Premikre, Introduetion â une philosophie du presque, 

1953. P. U. F.) Fakat onun vard ığı  sonuçlar bizimkinden çok farkl ı d ır. 
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kafası nı n temeli olmuş tur. Onun vakit vakit unutulmas ı  problemler ve 
doktrinler ç ıkmaz ına girilmesine, ortak ve üniversel felsefe yerine ferdi 
"felsefeler"in konmas ı na sebep olmaktad ı r. 

Dichotomie'ler varl ığı n temelidirler. Bunlardan zihnin çözemedi ğ i 
antinomiler doğ ar. İ nsan zihni antinomiler karşı sı nda türlü tavirler 
alabilir : 

a) Onları  hayretle seyreder: Bu mistik görü ş tür. 

b) Onları  mantıkla çözmeğe çal ışı r: Bu dogmatik metafizi ğ in 
yoludur. 

c) Onları  zihnin paralojizm'leri sayar: Bu lojistik'in yoludur. 

d) Onlardan bir haddi (terimi) hür olarak seçer. Bu pragmatis-
min yoludur. Bu yollardan hiç biri ile varl ığ a nüfuz edilemez. Çünkü 
bunlardan herhangi biri ile onun mahiyeti bozulmakta.d ır. Biz dic-
hotomie'leri ancak, bütün ak ı ldışı lıkları  (irrationalit6) ile kabul eder-
sek, varlık bize açılmaya baş lar. 

Irademiz ve telkinimizle ona iki türlü nüfuz edebiliriz : irade ile 
onun müphem çift karakterini son haddine götürerek ayd ın ve seçik 
z ı tlıklar halinde kavrar ız. Telkinle onun ilk müphem ve asli birli ğ ine 
nüfuz edebiliriz. Birincisi ile zekâm ız bu z ı t karakterleri kavrar ve 
onlardan birine veya ötekine mant ığı  uygular. İ kincisi ile varlığı n asil 
birliğ ine nüfuz eder ve orada varl ı kla bile ş ir. 

4. Dyade ve Dyadologie 

Derinliğ ine felsefe öyle ise radikal bir görü ş  noktas ı  bulmaya ça-
lış maktad ı r. 

I. Yüzde kalan görü ş te Demokrit'le Heraklit veya Fisagor'la Elea 
ekolü karşı  karşı ya gelir. Onları  uzlaş tı rmak imkâns ızdır. Çünkü 
herbiri varl ığı  yalnız bir manzaras ı  ile görmektedir. Bununla birlikte 
onlar yine de bütün z ı tlari ku ş atan ilk varl ığı  aramaya ba ş lamış lardır. 
Çünkü daha İ onio'lar ın safdil felsefesinde dahi Anaximandros "her 
ş eyin aslı  belirsizliktir" (Apeiron) derken bu fikrin temelini kuruyordu. 

II. Sokrat "Bütün bildiğ im hiçbir ş ey bilmediğ imdir" diyor. 
Bu bilinmeyen ş ey mutlak sahas ı dı r. Burada Sofistlerin bilgi kar şı sı n-
daki aczini a ş an ilk metafizik hamle görülüyor. "insani" olan her şeyi 
biliyoruz. Fakat as ı l varlık çözülemez olarak kal ıyor. Buradan, meta-
fizik tasa, insan ı  aş ma te ş ebbüsleri ba ş lıyor. 
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III. Eflâtun ortaya ş  diyaloglarmda s ı rf akılcı  görünmesine ra ğ -
men ilk felsefeyi bulmuş tur. Ya ş lı lı k diyaloğ larında Dyade'dan bah-
sederken ilk varl ık ve ilk felsefenin konusunu gösterdi: her şey Dyade'- 
larla ba ş lar, sonradan z ı tlar (karşı tlar) meydana ç ıkarlar. Duyular 
alemi ve ak ıl alemi ayrı lır. Bununla birlikte Eflâtun bu dyade fikrini 
geliş tiremedi. Aristo hocas ına hücum etti ve dyade'leri mant ıkla 
reddetti. Aporie dedi ğ i çeliş meleri mantıkla çözmeye çal ış tı . Böylece 
kurduğu dogmatik metafizik yirmi yüzy ı l otoritesini sağ ladı . Çünkü • 
a) Zihin ihtiyaçlar ı mıza uygundu; b) Varl ığı  anlaşı lır hale getiriyor-
du; c) Siyasi düzene uygundu, d) ortaça ğ  bu "cevherci" felsefeyi 
dinle uzlaş tırmadan çok kazand ı . 

IV. Halbuki üniversel dinler derin varl ığı n akıl - dışı  mahiyetini 
daha iyi gösterdiler. Hiristiyanlik ve İ slamlıktaki akl ı  taşan varlıktan 
başka Budizm de de iradeden ibaret olan varl ık (ve ıztırap), varl ığı n 
inkarı  ilk temel antinomidir. Hiristiyanl ık Augustin'le, İ slâmiyet 
Gazali ile inanç halindeki bu görü şü felsefeleş tirdi. "Kalbin gözü" 
haline getirdi. 

V. Yeni felsefede Nicolas de Cusa, Sokrat' ın görüşüne döndü 
(De Docte İgnorantia). Mutlak varlığı n akı l - dışı  karakterinden hareket 
etti. Bilgiyi buna dayand ı rdı  ve sonsuza ait bilgimizin göreliliğ i (re-
lativit6) sonuncuna vard ı . Giordano Bruno ayni yolda devam etti. 

VI. Ilim felsefesi (Descartes) şüpheciliğ i araç diye kullanarak 
akı l yolundan müsbet (positif) bir temel bulduğuna kanidir. Fakat 
bu temel yetecek halde de ğ ildir. Çünkü z ı tlığı  son haddine götürmü ş -
tür, bu da mekanism - şuur z ı tlığı dır. Spinoza'da onlar ın tek ve son-
suz cevhere ait iki s ıfat gibi birle şmesi z ı tların asil varlıkla iliş ikleri 
içinde görülmeye ba ş ladığı m ifade ediyor. Leibniz'de bu mümkün 
olmadı  ve ilim felsefesi isimcilik (nominalism) ç ıkmaz ına girdi. 

VII. Kant, derinliğ ine felsefede en önemli kata indi. Teorik akla 
ait problemlerle pratik akla ait problemleri, hatta tabiat ve sanata ait 
problemleri ay ırarak varlığ a derinliğ ine nüfuz imkânını  gösterdi. Her 
bakış  tarz ı  ötekinden daha derin bir varl ık kavray ışı  verecektir: Teorik 
akı l göreli bilgide ve ilimde kal ıyor. Pratik ak ı l ahlâkm mutlak em-
rine ula şı yor, fakat hüküm gücünün tenkidi tabiat ve sanattaki iç-
ten gayeliliğ i (yani sistemin içine ait olan gayeliliğ i) ve bütüncü kav-
rayışı  gösteriyordu. Kant' ın ardından gidenler antinomi fikrini. ge-
liş tirdiler. Bilginin göreliliğ ini isbat eden bu bilgi sınırım aşmak için 
türlü sentez denemeleri yapt ı lar. Schelling tabiat ve ruh sentezi ile 
zı tlığı  çözmek istedi ki, bu onca ilk ve asil birli ğe dönü ş  olacaktı . 
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Fakat felsefi kavray ışı n (Anschauung) bütün varl ık katlarında iş le-
memesi i ş i güçle ş tirdi. Schelling bir "Estetik filozofu" olarak kald ı . 
Hegel, teorik ak ı lla pratik akl ı  birle ş tirerek Kant' ın çığıı rı nı  son had-
dine götürdü. Sentez mant ığı  ile antinomileri a ş mak istedi. Hareketli 
değ işme halindeki z ı tları  birle ş tirerek ilerleyen "Diyalektik", olu ş  
halindeki varl ığı n mantığı  olacakt ı . Artı k Aristo'nun s ı nıflar ve sabit 
cevherler mant ığı  yerine Hegel bütün sabitlikleri, cevherleri ortadan 
kaldıran sürekli olu ş  mantığı n koyuyordu. Hegel'in te ş ebbüsü akı lc ı  
metafiziğ in ve Panlojizm'in son zaferi idi. Aristo'ya hücum ederken 
dogmatism'in ta içine dü ş tü. 

VIII. Schopenhauer "ilk felsefe" kavram ını  daha iyi anlad ı . 
Orada derinliğ ine görü ş ü kulland ı  : 

a) Birinci merhalede duyular ve zihinle kavranan âlem; 

b) İ kinci merhalede irade ve yarad ış tan ibaret olan âlem; 

c) Üçüncü merhalede sanatla ve ahlâkla iradenin ve ı ztırabın 
aşı lmas ı , "huzur" aranmas ı .- Schopenhauer'in görü şü bütün Prob-
lematik felsefeleri a şı yordu. Orada tecrübecilik - ak ı lc ı lı k, realism-
idealism z ı tl ı kları  kayboluyor; bunlar felsefi hakikat ı n merhaleleri veya 
manzaralar ı  gibi görünüyordu. Schopenhauer' ı n görü şünü Nietzsche 
tamamlad ı . 

IX. Son yüzy ı lda Bergson derinlik felsefesinde yeni ve büyük bir 
hamledir 

a) Zekâ ile kavray ış  (ki bu faydac ıdı r) ; 

b) İ ç güdüden ibaret âleme nüfuz (ki en yetkin ş eklini mafsal-
lı 	böceklerde görüyor) ; 

c) Insanda her iki kavray ışı  aş an sezgi ile varl ığ a nüfuz edilmesi. 
Bu merhaleler birbirleri ile çeli ş ik değ ildirler; varlığ a nüfuzun katlar ı  
(kademeleri) d ır. Yine bu yüzy ı lda Husserl özler (Wesen) görü şü ile 

derinliğ ine felsefede yeni bir ad ı m attı . Vakı a o da Descartes gibi apa-
çık ve aydın özler ar ıyordu. Fakat onun ard ı ndan gidenler bu özler 
bilgisi içinde akıl - d ışı  (irrationnel) özleri buldular. Max Scheler sevgi 
ve sempatide en hakim görünü ş ünü bulduğu duygu özlerinden bah-
setti. Heidegger ayr ı  bir çığı rdan gelmekle birlikte "ak ıl - dışı "na 
nüfuzda daha ileri gitti. Onlar derinli ğ ine felsefe için haz ı rlık sayı l-
malıdır. 

Bu günkü ilim Dyade görü ş ünü canlad ıracak durumdad ır. 
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A) Matematik antinomi'ler (transfini kavram ı ndan doğan an-
tinomiler), onlar ı n mantıkla çözülme te ş ebbüsleri (B. Russell'in te-
ş ebbüsü), neticesizliğ i, matematik ilimler alan ı nda yeni bir ufuk açt ı . 

B) Tabiat ilimlerinde dichotomie'ler gittikçe belirtmektedir. 
Fizikte dalga - cisimcik çat ış ması  madde - enerji çat ış mas ı , mekân-
zaman çat ış mas ı  bu günkü fizik bilgimizin temelini meydana geti-
riyor.- 

C) Biyolojide mekanism- dinamism çat ış mas ı  ayni mahiyette-
dir. Bu iki aç ıklama yolu daima ayn ı  dichotomique ilkeden hareket 
ediyorlar. Yine biyolojide madde - hayat, evrim - sabitlik çat ış maları  
böyledir.- 

D) İ nsan ilimlerinde çat ış malar daha barizdir. En ba ş ta fert-top-
lum çatış ması  görülüyor ki, psikoloji ile sosyolojinin ortak bir konu 
üzerinde sava ş malar ı na zemin olmu ş tur. Ondan sonra hürlük - zo-
runluluk çat ış ması , yahut adillik - e ş itlik, hak - kuvvet çat ış maları  gibi. 
İ lmin türlü dallar ı nda bu çat ış malar yeniden yeniye meydana ç ık-
maktad ır: Dichotomie'ler eski problematik görü ş le çözülememektedir. 

tek görü ş lü kaldıkça doktrin kavgalar ı  müspet ara ş t ı rman ın ta 
içine girerek onu tedirgin etmekte ve aya ğı na çelme takmaktad ır. Fa-
kat ş ükür ki ilim bu doktrin tart ış maları ndan bağı msız olan ilk dic-
hotomie'lerden sonra, ihtiyaca göre seçilmi ş  iğ reti hipotez'lerle ve so-
nuçlayı cı  (dedüktif) bir yoldan geli ş mektedir. Bu hal ilim filozofunun 
ş üpheciliğ e saplanmas ı na sebep olmazsa (ki fictionisme, itibarcı lı k, 
commodisme v. b. böyledir) Ilim filozofu gerçe ğ in temeline ait derin 
görü ş lere dayanarak çal ış makta ve laboratuvardaki ilim adam ına 
yardı m etmektedir. Meyerson, Alexender (bir dereceye kadar White-
head) bu derin görü ş e - yani akl ı n eri ş mediğ i "ak ı l-dışı " bir temel 
üzerine mant ı ld dü şünceyi kurmaya çal ış an ilim filozofland ır. Onlar 
pozitivismin darl ığı ndan, yüzüstü kal ışı ndan, şüpheciliğe kap ı  aç ı -
sı ndan ilmi kurtar ıyorlar. 

Bundan dolay ı  biz İ lk felsefeye Dyadologie diyebiliriz. İ lmin açı k-
lamalar ını  ve mant ıld düşüncelerin i ş lemlerini ona dayand ı rı rı z. 
Felsefenin klâsik kadrosu da onun üzerine kurulabilir. Bu kadro ba ş -
lı ca şunlard ı r: 

ı . Varl ık ve varl ık sferleri; 

2. Gerçek nevileri ve mant ık; 

3. Bilginin doğuş u ve tahlili; 

4. Değ erlerin yarad ı lışı  ve ki ş i - 
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Bunları n hepsine felsefenin cevap verip vermiyece ğ i sorusu henüz 
kesin olarak çözülemez. Felsefi dü ş ünce bu temel problemlerin çözül-
mesi yolundad ır. Yirmibe ş  yüzyı llık çalış madan sonra onlardan büyük 
bir kısmını  çözmüş tür. Artı k bu çözülmü ş  konulardaki eski çatış malar 
tarihe kar ış mış tır. Bir k ı smını  henüz çözmekte bulunuyor: onlarda 
çatış maları n bir kısmı  ortadan kalkm ış tı r, bir kı smı  devam etmektedir. 
Bir kı smına ise as ı l kendi konuları  gibi yakla ş mamış t ı r. Meselâ bilgi 
süreci, gerçek nevileri ve mant ı k birincilerdendir. Varl ı k sferleri de 
ayni zümreye girer. De ğerlerin yarat ı lışı  ve kiş i ikincilerdendir: 
Onlar bu günkü çal ış ma konusunu te şkil ediyor. Alem ve sonsuzluk 
üçüncülerdendir. Ruhun mahiyeti, âlemin ötesi sorular ını  felsefe ne 
reddediyor, ne de çözece ğ ini vaad ediyor. Zira bunlar bu günkü fel-
sefe ara ş tırma yolumuzun s ını rı nda bulunmaktad ır. Felsefe insanda 
"aşkı nlık" (transcendance) problemini koyuyor*, fakat bir limit- durum 
olarak orada duruyor. Problemlerin ilerde asla çözülemiyece ğ i de 
söylenemez. Çünkü biz onlara art ık dogmatik metafizikçilerin görü ş  
açı sından bakmıyoruz. Bundan dolay ı  Kant' ın bu problemlere ait 
menfi davran ışı  fazla serttir. Ş üphecilerin ye'sine dü ş meye de mahal 
yoktur. Bizim için ruhun mahiyeti probleminin güçlü ğü maddenin 
mahiyeti probleminin güçlü ğü kadard ı r. Ancak bu son problemleri çöz-
meye giriş mek için verilerimiz henüz çok yetmez bir durumdad ı r 
diyebiliriz. 

Radikal görü ş  tarz ı  ile felsefede ak ı l - d ışı  varlığı n ( 'âre irrationnel) 
mantığ a imal veya ona kar şı  göz yumulmas ı  imkânsızd ır. Buradan 
yola ç ıktıktan sonra bütün ak ı llaş tırmalar (radionalisation), sistemle ş -
tirmeler, ak ı l ve mantığı n felsefe ve ilimdeki rolü, normlar ı n rolü, 
normla ş t ı rmalar, idealle ş tirmeler anlam kazanacakt ı r. 

A.— "Akı l - dışı "nm irca imkâns ı zlığı : Felsefe tarihi, ilim tarihi, 
bu günkü ilim ve bu günkü felsefe ç ığı rlannın bir çoğu, gündelik hayat, 
refleksiyon (iç - dü şünme), orijinal ilk yerinin kavranmas ı . v. b. yol-
larından ayni sonuca varmaktay ız. 

B.— "Akıl - dışı "mn doğ rudan doğ ruya ilk verileri şuurdad ır. 
Bu yolu açan XIX. ncu. yüzy ı l sonları nda baş lamak üzere - az çok 
zamanda ş  olarak - Bergson, James ve Husserl'dir. Fakat Bergson ş uur 
ve hayatın üst kademelerindeki z ı tlıkları  (nitelik - nicelik, içgüdü-zekâ, 
pragmatik akı l - sezgi) görüyor; alt kademelere inerek z ı tlıkların iç içe 
geçtiğ i karma (mixte) varl ıklara, dya,de'lara. bakm ıyor. Halbuki bun-
lar bütün varl ığ a ait olmadan önce şuura aittir. Bu noktada Freud, 

* Felsefede transcendance'l limit - durum haline koyan Jaspers'dir. 
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bir bakı mdan Bergson'u a şı yor. (Burada bu iki büyük dü ş ünür aram-
sında ilk devirleri bak ımı ndan yakla ş tı rma yap ı lırsa, alt ş uur, dış -
şuur'daki müphem çift de ğ erlilik ve çat ış may ı  gören Freud'un k ıymeti 
anlaşı lır). 

C.— "Akıl - dışı "nın ikinci verileri hayat alamndad ır. O, insan-
lığı n varlığı , hayvan ın ve bitkinin varl ıkları nda ayrı  ayrı  görünür; 
Insanda hayat verileri bizim daha a ş ağı  varl ı k derecelerinde geriye 
doğ ru gitmemizi, daha karanl ık hayat ş ekillerini ayd ınlatmam ı zı  
Sağ lar. Bu geriye do ğ ru (r6gressif) bakış  tarz ı  bize ışı ktan karanlığ a, 
aydın z ı tlardan müpheme ve ar ı nmış  olandan kalmaya do ğ ru inen 
derinliğ ine bir görü ş  imkanı  veriyor. 

D.— "Akı l - dışı " nı n üçüncü verileri hayatla maddenin birbirine 
karış tırğı  ilk ş ekillere, hatta oradan maddenin enerji ile kar ış tığı  varl ı -
ğı n ilk olu ş larına aittir. Buna s ırf madde 'alemi diyebilirmiyiz? Fizik 
ilmi bu imkanı  günden güne ortadan kald ı rıyor. 

E.— "Akı l-dışı "n ın dördüncü verileri zihin kurulu ş larına, mate-
matiklere aittir. Böylece biz gerçek derecelerini kavramaya elveri ş li 
türlü aletler elde ediyoruz. Fakat bunlar formel mant ığ a irca edile-
miyorlar. 

Yeni mantığı n rolü nedir? Mant ık ideal bir ilim olarak kal ıyor. 
Nitekim bütün norm ilimlerimiz böyledir. Estetik, ahlak, hatta hukuk 
gerçeğ i belirli bir derecede ifadeye yararlar; fakat as ı l gerçek değ il-
dirler. Onlar olmas ı  gereken'i ararlar; olan' ı  değ il. Burada "ak ı l-dışı " 
ile mantığı n münasebeti sorusu meydana ç ı kıyor. "Akıl - dışı " man-
tığı  her yandan a şmaktad ı r. Bununla birlikte onu biz mantığı mızla 
sistemle ş tirilmiş  bir halde ifadeden vazgeçemeyiz. Bu bak ı mdan, 
mantığı n "akı l - dışı "na nüfuz için yaptığı  ba ş lıca te ş ebbüslerini göz-
den geçirelim: 

İ — Apophantique mant ık, "akıl - dışı "nı  (veya Aristo'nun tabiri 
ile aporie'leri) çözerek varl ığı  akli bir hale koymak ister. Aristo, 
Eflâtun'u böyle tenkit ediyor ve dogmatik metafizi ğ i mantık üzerine 
kurmak istiyordu. (Metafizik, apori'ler, 2 nci kitap(3 ı ). Eski metafiziğ in 
sistem olarak büyüklüğü, kendine güveni, tekli ğ i, fakat gerçekten uzak-
lığı , her te ş ebbüsünde gerçe ğ in temelindeki akıl - d ışı na çarpma yü-
zünden devamlı  baş arı sızlığı , içe katlanışı , skplastiğ i doğuruşu ve yı -
kı lışı  bundand ı . (Bu y ıkı lış  daha İ lk - çağda ba ş lamış tı ). 

31 Aristote, Wtaphysique, Liv B, 1: Enonce des apories, trad. de Tricot vol. 1. pp. 

119 - 169 
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2- Logistique, gerçe ğe nüfuzdan vazgeçer. Varl ığ a ait sistemli 
aç ıklamalar ı  bir yana b ırakır. Kendi kurallar ı nın tıpkı  matematik gibi 
tautologique, sırf ş ekle ait bir tutarl ık olduğu esas ı ndan hareket etti ğ i 
için muhtevas ı zdır. Böyle bir tahlil sonunda, bilgimiz son derece dara-
lır (Wittgenstein ve B. Russell tart ış ması ). Felsefenin temel problem-
lerinden bir ço ğundan vaz geçmek gerekir. Bu görü ş  klasik felsefenin 
problemlerini "anlamdan mahrum" sayarak d ış arda b ı rakmak 
suretile felsefeyi son derece fakirle ş tiriyor. 

3— Dialectique mant ık. "akli" olan mutlak varl ığı n hareketinde 
içten bir dinamik mantığı n hakim olduğunu zannetmeden ileri gel-
miş tir. Bu görü ş  varl ı kla olu ş u birle ş tirme, ba ş ka deyi ş le varlığı  oluş a 
irca etmeden, olu ş a ait bir mant ı k kurmadan doğmu ş  yeni bir dog-
matimdir. Halbuki olu ş  varlığı n bir tavr ı  (modalit6) dı r; varlığı n 
yerini alamaz. Varl ık olmadan olu ş tan bahsedilemez. Hegel'in büyük 
iddiasına rağmen, bu görü ş  bir çok bak ı mlardan çökmü ş tür. 

a) Aklı n statik veya dinamik her iki ş eklinde bütün insani var-
lığı  kuşatmamas ı  (Schopenhaure, Nietzche); 

b) Mutlak ruh ve akl ı n değ il, fert veya nevi olan insan ın ası l 
gerçek varl ık olmas ı  (Stirner, felsefi antropoloji) ; 

c) İ nsani varlıktan hareket etmek zorunlulu ğu (existentialisme, 
fenemenoloji) yüzünden Hegel'in mutlakç ı  felsefesi savunulamaz bir 
duruma gelmi ş tir. 

İ htimaliyat (olas ı lık = probabilite) mantığı . Bu te ş ebbüs 
birkaç de ğerli mant ık (logique plurivalante) te ş ebbüslerinin son haddi-
elin Birkaç değ erli mant ıklar iki değ erli mant ığı n (veya klasik mantı -
ğı n) dayand ığı  temel ilkelerden bir k ısm ı nı n inkarı  ile baş lamış tır. 
En sonra ihtimaller skalas ı nı  bir mantık haline koymağ a varm ış tı r. 
İ htimaller mantığı  aslında mantık değ il fiziktir; ve fizi ğ e ait tecrü-
belerin axiom'la ş tırı lmış  ş eklidir. Üçüncü terimin bulunmay ışı  (ter-
tium non datur) ilkesinden vazgeçilemez. Çünkü do ğ ru-yanlış  çift 
terimi yerine sonsuz ihtimaller skalas ını  koysak bile, yine en a ş ağı  
dereceden "muhtemel" ile "muhtemel de ğ il" aras ında (yani kurdu-
ğumuz ihtimaller kadrosu ile kadro d ışı  aras ında) çiftterim ve bundan 
dolayı  da üçüncü terimin bulunmay ışı  ilkesi devam eder. Has ı lı , ih-
timaller mantığı  mümkün değ ildir. Yalnız daima bir "ihtimaller kad-
rosu" kurulabilir ki, o z ı mnen bir çift değerli mantığ a dayanmak-
tad ı r. 

5— Alma şı k (nöbetle ş e) mant ık. Bu ancak formel - ideal mant ı -
ğı n akı l dışı  varl ı kların z ı t ve tamamlayı cı  karakterlerinden her birine 
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nöbetle ş e olarak uygulanmas ından ibarettir. Burada bir seçme durumu 
meydana ç ıkar. Z ı t ve tamamlay ıcı  vas ıfları  olan varlı kda mantıkla 
aç ıklanacak olan terim hangisidir ?(32). Bu ya A veya B dir. A ve B 
den birinin seçilmesi rastgele (eventuel) midir? Pratik ihtiyaçardan m ı  
doğ ar? Yoksa objenin mahiyetinden mi ileri gelir? A ve B nin seçil-
meleri rastgele de ğ ildir; çünkü ilim tarihinde ahenkli bir yürüyü ş  
görülüyor. Pratik ihtiyaçlar söz konusu olmakla beraber, her iki 
manzara da ayni derecede pratik ihtiyaca cevap verebilir. Objenin 
baş ka objelerle ba ğı mlı  veya bağı msız olması  haline göre, manzara-
lardan biri aktüelle ş me meylini gösterir. Obje ba şka objelere bağ lı  
ise, yani objeler aras ında statik iğ reti bir düzen varsa hiç bir manzara 
aktüelle ş emez (veya fiile ç ıkamaz). O vakit objeler sistemi kaba mik-
yasta kavran ır: kristalle ş melerde olduğu gibi. Objeler aras ında sta-
tik düzen bozulunca, objelerin ba ğı msızlığı  kendi potansiyellerini mey-
dana ç ı karı r. Burada obje ba ğı msızlığı n görünü ş üne göre manzara-
ları ndan birini aktüelle ş tirir (fiile ç ıkarır) ve bizi kabule zorlar. Varl ık-
lar aras ında bir özel sfer gibi ele alaca ğı m ı z bilgi sürecinde süje- 
obje z ı t ve tamamlay ı c ı  kutuplar ı ndan birinin aktüelle ş mesi de, ayn ı  
suretle rastgele de ğ ildir. Her hareket ş uur gerginliğ i ve "objele ş me" 
ile baş lar ve onun ard ı ndan ş uur geni ş lemesi (extension) ve "süjele ş me" 
gelir. Bu iki hareket, nöbetle ş e bilgi sürecini do ğurur. 

Derinliğ ine felsefe görü ş ü Aristo'dan Husserl'e kadar ortak va-
sinan birleş tirir ve onlar ı  aynı  yap ı nın katlar ı  haline getirir. Felsefe 
tipolojilerinin böyle bir görü ş te değ eri yoktur. Çünkü onlar psikolo-
jinin, sosyolojinin karakterolojik veya axiomatik bir aç ıdan felsefeleri 
yetilere ay ırmas ı  yüzünden doğ ru bir felsefe bulma imkân ımı zı  ortadan 
kald ı rı rlar. Tipoloji görü şü ş üpheciliğ in, dar ilimciliğ in, ircac ı lığı n 
(r6ductivisme) son te ş ebbüsüdür. Ba ş arı lı  olması  imkânsı zd ır. Bununla 
birlikte yine de baz ı  filozof tipleri vard ı r. Bunlar as ı l felsefenin d ışı n-
da, filozoflar ı n içinde ya ş adıkları  devrin ifadesi olmalar ı , toplum ş art-
ları nı n tesiri altı nda kalmaları , mizaç ve karakterlerinin etkisine ba ğ lı  
bulunmalar ı  dolayısile gösterdikleri özelliklerdir. Fakat bu özellikleri 
ası l felsefe ile kar ış tırmamal ı dır. Nitekim ilim adamlar ının toplum 
ş artlar ına ve ferdi karakterlerine bak ı labilir. Ancak bu onlar ın kur-
dukları  ilim yapı sını n objektif olarak görülmesine engel olamaz. Bir 

32 Z ıt ve tamamlay ıcı  vas ıflar ara ş t ırı cının önüne bir alternatif koyar. Fizikte dalga ve 
cisimcik vas ıflar ından birini meydana ç ıkarmak üzere ötekini o an için karanl ıkta bırakmak 
lazım gelir ve matematikte ya sürekli ya süreksiz vas ıflardan birini karanl ıkta bırakınca 
geometri veya aritmetik aç ı klama gereçkleş ir. Insanda ya fert ya 'toplum' vasf ı nı  açıklayınca 
psikolojik veya sosyolojik aç ıklama meydana gelir. 
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ilim, bir bilgiler tipolojisi yap ı labilir. Fakat bu as ı l ilmi ortadan kald ı ra-
ramaz ve onun yerini tutamaz. Türlü aç ı lardan tipolojiler yap ı labilir. 
Bunlardan her biri bir bak ı mdan faydal ı dır. Felsefe tarihine fikirlerin 
devirler içindeki geli ş mesi gibi bakmam ı z ı  kolayla ş tı rı r. Nitekim 
derinliğ ine felsefede yard ı mc ı  olan bu tipolojileri kullanabiliriz. Ş u 
kadar var k ı , bu kullaru ş ta art ık Dilthey, Sorokin veya Jaspers'in 
onlara verdikleri anlamlar ı  bir yana b ı ramak gerekir. 

5. Felsefede Doktrin ve Problemler 

İ lk felsefe gerek derinli ğ ine felsefe, gerek radikal görü ş  (yani ilk 
olgu) aranmas ı , gerekse tipolojik s ınıflama olarak daima bir ilim gibi 
görülmelidir. Felsefe bir dünya görü ş ü (Weltanschauung), bir hayat an-
layışı , bir görü ş  tarz ı  (Point of View), problemin filan veya falan aç ıdan 
görülmesinden do ğan bir "doktrin" değ ildir. Felsefe, kendisinden as ı l 
problemlerin doğduğu, fakat onlar ı  daima ilk ve asil kökde birle ş -
tiren kesin ilk ilimdir. Bu bak ımdan felsefe anlay ışı  eskiden beri far-
kedilmiş tir. 

) Aristo felsefeyi bütün ilimleri b'rle ş tiren üniversel ilim diye 
tarif ediyordu. İ lk felsefeye de "varl ı k olmak bakı mı ndan varlığı n 
ilmi" diyordu (33). Orta çağ  bu görü şü devam ettirdi. 

2) Descartes'da birincisinden farkl ı  olmakla birlikte, felsefeyi 
kendisinden bütün ilimlerin do ğduğu üniversel ilim sayıyor, ve felse-
feden ibaret olan bir a ğ acı n köküne göre ilimlere bu a ğ acı n dalları  
diyordu. 

3) Kant'a göre felsefe bütün ilimlerin transandantal ş artlarını n, 
bilginin a priori 'erinin ilmidir. 

4) Hegel'e göre felsefe ansiklopedik ilimdir. Bütün ilimler bu 
temel bilgiden ve onun kurdu ğu diyalektik mant ı ktan doğmaktad ı r. 

5) Husserl'e göre felsefe kesin ilim (Strenge Wissenschaft) dı r. 
Konusu üniversel ise de irca (Epoche) metodu ile empirik ve tarihi 
verilen "parantez içine" ald ı ktan sonra geri kalan özleri (Wesen) 
incelediğ i için kendisine mahsus bir alanı  ve bir konusu vard ır. 

6) Modern ilim felsefesine (B. Russell) veya Viyana ekolüne 
(Wiener Kreis) göre de felsefe bir ilimdir. (Ancak bu görü ş  ötekilerden 

33 Aristote, Metaphysique, Liv. F, 1: La metaphysique, science de Petre en tant qu'- 

etre. yol. 1, pp. 171 - 196 - Bu tariften sonra metafizi ğ i "cevher'in, Bir ve Ço ğun ve ondan 

ç ıkan z ı tlar ın ilmi" diye de tarif ediyor (pp. 175). 
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problemleri taramas ı  ve anlams ız saydığı  problemleri bir yana b ıra- 
karak felsefenin alan ını  son derece daraltmas ı  bakı mından ayrı lı r.) 

7) Bergson'a göre felsefe (Metafizik) madde ilimlerinden ayr ı  
sahası  ve ayrı  metodu olan ba ğı msız bir ilimdir. Ş üphesiz bu görü ş -
lerin içine girdikçe bir birinden çok farkl ı  ş eyler söyledikleri anla şı -
lır. Fakat aralar ı nda ortak vas ıf felsefenin ilim gibi görülmesidir. 
Bu bakı mdan aralanndaki farklar ne olursa olsun hayat görü şü ve 
doktrin olarak anla şı lan "felsefeler" den ayr ı lır. Biz de bu görü ş lerin 
ortak vasfina kat ı lıyor ve felsefeyi bir ilim gibi görüyoruz. 

Ş u kadar var ki derinli ğ ine felsefe ve radikal görü ş  ara ş tı rması  
ile, bu kesin il ınin alanını  geniş lemede de ğ il, derinliğ ine nüfuzda görü-
yoruz. Hatta psikolojik zaman dahi felsefenin konusu de ğ ildir. Ya ş an-
mış  zaman olarak de ğ il, dü ş ünülmü ş  ve in ş a edilmi ş  zaman olarak 
alı nca, o derinliğ ine felsefenin konusuna girer. Ya ş anmakta ve ya ş an-
mış  olan zaman ise, psikolojinin veya değ erlerin (Sanat, ahlak v. b.) 
konusuna girer*. Felsefe ne tabiat ve insan ilimlerinden birine veya 
bütününe, ne de de ğerlerden birine (Sanat, ahlak, din, bilgi, v. b.) 
irca edilebilir. Onlar ın ayr ı  ayrı  konuları  ve alanlar ı  vard ır. Felsefe 
kendi alanı nı , onlar ı n konular ı  üzerindeki derinliğ ine bakış  ile kurar. 
Onlardan hiç biri "filozof" olmamakla beraber, yine hiç birinin 
"felsefesiz" olamamalar ı  bundand ır. Filozof gören, tahlil eden, 
yaş ayan değ il; görülen, tahlil edilen, ya ş anan üzerinde dü şünen, 
derinle ş en ve bunlar ı n ilk köklerine nüfuz eden kimsedir. Bunun için 
felsefe, matematik cinsindendir. Ancak matematik s ı rf nitelik kate-
gorisine göre dü şünceyi derinle ş tirdiğ i halde, felsefe bütün kategori-
lere (nitelik, münasebet, zaman ve mekan) 'göre dü ş ünceyi derinle ş -
leş tirir ve ilk olguyu kategorilerin bütününe temel olacak bir radikal-
likte arar. 

Felsefe, böyle olmakla birlikte, doktrinler halini almakdan ve her 
doktrin içinde ötekilerden ba ğı msı z sistemle şmekden kendini alama-
mış tı r. Bu sı nırla ş ma ve cephe alma halinden, konular ı nı n tam objek-
tifliğ ine rağmen, ilimler de kurtulamamaktad ırlar. Bütün ça ğ lar, ve in-
sanlarda ortak vas ıfları  olduğu halde, teori ş eklini aldı kları  zaman 
sınırlanmada ve doktrinler gibi cepheler yapmaktad ı rlar. Bundan do-
layı  böyle anla şı lan felsefeye problemler ve doktrinler alan ıdır 
demek gerekir. Ilim adam ı  gibi filozof da sorularla i ş e baş lar : Fikirleri-
mizin kökü nedir? fikirlerimizle ş eyler aras ında uyarl ık varm ıdır? 

* Fakat filmlerin konusu olarak de ğ il, şuur fenomenolojisi olarak ele al ınan süjeleş me 

sürecinde yaş anmış  zaman felsefe konusudur. 
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Bilgimiz fikirden mi ibarettir? Varl ık tek bir köke indirilebilirmi? 
Birbirinden ayr ı  bir çok varl ı klarmı  vard ır? Bunlar konulu ş unda pek 
az değ iş en , felsefenin temel problemleridir. Yunan'da oldu ğu kadar 
Uzak Doğuda da insan zihnini u ğ ra ş tırmış tı r (34)• 

Derinliğ ine felsefe, bizim doktrinler aras ı ndaki çatış mayı  ve fel-
sefe tarihinde birbirini kovalayan fikir ak ı mları na yeni bir aç ı dan 
bakmamızı  sağ lar. Burada, söyledi ğ imiz gibi, ilk olgu filozofun belli 
baş lı  tasas ıdır. Önceden edinilmi ş  bütün san ı lar, eski filozoflar ı n otori-
teleri, büyük ekollerin gelenek bask ı ları  bu ilk olgu ara ş tı rmas ı nda bir 
yana b ı rak ı lacaktır. Filozof ortak duyu verilerini, hatta filmin tahlilden 
ve eleş tirmeden geçmi ş  hükümlerini de bir yana b ı rakacakt ır. Çünkü 
zaten hedefi öyle bir temel bulmakt ı r ki bütün edinilmi ş  bilgileri 
bunun üzerine daha sa ğ lam bir tarzda oturtmak mümkün olsun. Yu-
nanl ı lar her ş eyin aslı  su'dur veya cevherdir derken böyle bir temeli 
bulduklarını  sanıyorlard ı . Derinliğ ine felsefe görü şü bu bakımdan 
eski tecrübeleri yenileri ile yanyana koyarak insan zihninin ilk olguyu 
bulmak için ne kadar derinlere indi ğ ini bize gösterecektir. Sistemler 
ve doktrinlerin detay ı na girmeksizin insan zihninin böyle bir çabada 
deldiğ i tabakalar şunlard ı r: 

ı  ) Ionia'l ı ları n veya hylozoiste'lerin canl ı  gibi dü ş ündükleri ilk 
madde görü ş ü ki, orada madde, hayat ve ruh ayr ı lmamış t ı r. 

2) İ lk olguyu insanda aramak, dü ş üncenin derinliğ ine attığı  ikin-
ci ad ı mı dı r. 

3) Aydı n ve seçik ilk sezgileri aramak ça ğdaş  felsefede üçüncü 
esasl ı  adı m olmuş tur (Descartes). 

4) Fakat ilimlerin temeli olan bu ilk sezgiler tecrübenin a priori 
ş artlar ı d ır. Eğer böyle ise ilk olgu diye daha derin bir perspektiv'- 
den bakmış  oluyoruz (Kant). 

5) İ lk olgu ne tabiat ı n ne tarihin içinde aranabilir. Fakat 
onlara da temel olan ve bütün empirik ve tarihi verilerden s ıy-
rı ldıktan sonra de ğ iş mez özler halinde görülen "fenomen"lerdedir 
(Husserl). Felsefi ara ş tırma daima daha derin tabakalara do ğ ru iniyor. 
Fakat Kant ilk olgu deyince tecrübenin görünü ş leri ile a priori ş artlar ı n 
sentezini anlad ığı  halde, bu son hareket bütün empirik verileri "pa-
rantez içine al ıyor". Felsefe burada da Descartes'de oldu ğu gibi basit, 
apaç ık ve ayd ın sezgiler üzerinda duruyor. 

34 Masson — Oursel, La Philosophie compark, Felix - Alcan; E. V. Zenker. Histoire de la 
Philosophie chinoise, 1934, Payot 
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6) Halbuki ara ş tırma derinle ş tikçe bu ilk olgunun vasfı  kar-
maşı klık ve müphemlik (ambiguit) olarak görülmektedir. (Merleau-
Ponty ve ba ş ta yeni fizik olmak üzere) bu ara ş tırma Eflâtun'un son 
diyaloglanndaki Dyade fikrini desteklemektedir. Öyle ise ça ğdaş  
felsefe ve ilim ile İ lkçağı n büyük filozofu aras ı nda bağ lantı  kurabiliriz. 
İ lk olgu'da ayd ın ve seçiğ i değ il, müphem ve karmay ı  buluyoruz. 
İ nsan zihninin çabalar ı  oradan ayd ı nlanmışı  ve seçiklenmiş i çıkarıyor. 
Yani ayd ı n ve seçik ilk sezgiler de ğ il, zihnin "inş a"ları dı r. 

Problemler dü şünce tarihinde pek seyrek olarak de ğ iş miş  ve yeni 
problemler pek seyrek olarak do ğ muş tur. Tarih boyunca baz ı  prob-
lemlerin eski önemini kaybetti ğ i, bazı  yeni problemlerin ç ıktığı  ol-
muşsa da, bu onlar ı n görünü ş de sars ılmaz ve değ iş mez gibi say ı lma-
ları na engel olmayacak kadar azd ır. Mesela son yüzy ı lda pratik ile 
teorinin münasebeti veya insan ı n alemde yeri problemleri üstün de ğer 
almaya baş ladı . Demek ki problemler ezdi gibi görünmelerine ra ğ -
men yine de devirler içinde de ğ iş ikliğe uğ rarlar. Problemler yaln ız 
soruları n konulmas ıdı r, çözüm ş ekilleri değ ildir. Filozoflar bu prob-
lemler üzerinde her ça ğda kendi ortak duyular ı na, ilim verilerine daya-
narak ayr ı  seviyeden çözüm ş ekilleri ileri sürmü ş lerdir. Bu çözüm 
ş ekilleri sistemle ş tiğ i zaman doktrinler ad ı nı  alır. Doktrinler cevaplard ı r. 
Onlar da türlü derecede ba ş arı lı  olabilir ve insanl ığı n fikir tarihinde 
türlü dereceden not alabilirler. Baz ı  cevaplar insanlar ın uzun bir süre 
ortak duyu ve ilim ihtiyaçlar ı nı  doyurmuş  ve yüzyı llarca ya ş amış tır. 
Baz ı  cevaplar k ısa ömürlü olmu ş  ve yaln ı z geçiş  devirlerinde iğ reti bir 
rol oynamış lard ır. Demek ki problemlerin de ğ iş mez görünmesine kar şı  
cevaplar ın baş lı ca özelliğ i tarihi oluş ları dı r. Doktrinler tarih boyunca 
belirli devirlerde rol oynam ış lard ır. Bir çağ  kapanı nca baz ı  doktrinler de 
kapanmış tır. Ancak bu, onlar ı n zaman zaman yeni şekillerde can-
lanmalar ı na engel olmamış tır. Yeni tarihi ş artlar ayn ı  problemlere 
yeni bir cevap haz ı rlamış , yahut eski cevaplardan baz ı ları  yeni ş artlara 
uymu ş  ve yeniden meydana ç ı kmış tır. 

Doktrinlerin önemli karakterlerinden biri de dichotomique oluş ları -
dı r. Her doktrin kendisinin kar şı tı  olan bir doktrini gerektirir. Hiç 
bir tânhi dönemde tek bir doktrin kendi ba şı na var olmamış , ancak 
karşı tı  olan doktrinle birlikte o devre hakim olmu ş tur. Sanki onlar 
karşı t olmakla birlikte birbirlerinden do ğmu ş  gibidirler. Doktrinlerin 
bu dichotomique vasfina dilemma da diyebiliriz. Çünkü her problem, 
özü gereğ ince, ayni zamanda türlü cevaplar verilmesine imkân verir. 
Diyelim ki: Alem duyulardan m ı  ibarettir? Sorusuna en azdan iki 
türlü cevap vermek mümkündür : 
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a) Alem duyu verilerinden ibarettir ve bu verilerin d ışı nda ba ş -
ka bir Mem yoktur. 

b) Alem duyu verilerini a ş ar. As ı l varlik duyu verilerinin ötesin-
dedir. Bütün problemler bu yolda cevaplan ınca, bu cevaplardan her 
birinin kendi mantı ld tutarl ığı na, akı lyürütmesine, kendi kan ı tlarına 
göre sistemle ş tirilmesinden birbirine kar şı  en az iki doktrin meydana 
gelecektir. Ne kadar problem varsa, bundan anla şı lı r ki, o kadar da 
dichotomique karşı t doktrin vard ır (35). 

Doktrinlerin kar şı t (veya çeli ş ik) durumlar ı  için, burada en belirli 
örnek olarak süje ve obje problemini ele alal ı m. Filozoflar ba ş lı ca bilgi 
tahlilinde bu iki kar şı t görüşü ileri sürmektedirler. 

6. Yaşama ve Bilme 

Süjeye kar şı  objenin konmas ı ndan, ya süje ya objeden birinin 
baş langı ç noktas ı  diye al ı nmas ından iki çeliş ik doktrin doğmaktad ı r. 
Süjeye ait olanlardan sübjektif, objeye ait olanlardan objektif alan ı  
ve bunlara kar şı lık yine bir birine z ı t sübjektivism ve objektivism gö-
rü ş leri meydana ç ıkar. Eski felsefede bu kelimelerin yeri yoktur. 
İ lkin ı 3o8 de Duns Scot subjectivum ve objectivum kelimelerini kullan ı -
yor. Fakat bu tecrübeci filozofun onlardan kasdetti ğ i bizimkinden çok 
farkl ı dır. O subjektivum derken bir önermenin konusuna ait ş eyi anlıyor. 
XVII nci yüzyı lda Wolff bu kelimeleri bizimkine yak ın bir ş ekilde 
kullanmaya ba ş ladı . Bu anlam Kant'ta tam aç ıklaş tı . O sübjektifi 
tek insan ruhuna ait şuura, objektifi de "transandantal" ş uura malet-
ti. Fakat her ikisi de şuur alan ı nı  araları nda böldükleri için, yine ye-
teri kadar aç ıklık kazan ı lmamış tı . Sanki sübjektiflik içselliğ in, objek-
tiflik dış sallığı n karşı lığı  oluyor. Sübjektif olan her ş ey içe ait, objektif 
olan her ş ey dış a ait sayı lıyor. Psikolojik tahlilde ilk ad ı mı  duyumlar 
te şkil ettiğ ine göre koku, renk, sertlik gibi duyumlar d ış  âlemle ş uur 
arası nda s ını rı  meydana getirirler. Bu s ı nı rı n bir iç yanı  bir dış  yanı  
vardı r. Duyumlar tam anlam ı  ile ne içtirler ve ne de d ış tırlar. Koku 
olmaları  bakı mı ndan d ış a aittirler. kokuyu duyan kimse olmalar ı  ba-
kı mından içtirler. Ancak ele ald ığı mı z duyumun bütünlüğünde henüz 
bir ayrı lma yoktur. Alemi onlarla alg ı ladığı mız gibi, yine onlarla kendi 
varlığı mı z ı  fark ediyoruz (*). Bundan dolay ı  ilk duyu ın kavran ışı nda 

35 Felsefeyi bu tarzda ele alanlar Aristo Metafizi ğ inden beri büyük bir yekûn tutar. 

Son zamanlarda Renouvier, R. Eucken, James, JankeMwitch böyle dikotomi cetvelleri gör-
mektedirler. 

* Rudolph Eucken, Les Grands courants de la Pens& contemporaine, trad. de l'all. par 
Buriot et Luçuet, 1911. Fd.ix Alcan 
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iç ve dış  ayrı lığı  yoktur demek yanl ış  olmaz. Çünkü orada d ış  âlemle 
algı layan varl ık iki kutup halini almamış tır. Fakat böyle bir ay ırışı n 
dü ş ünülmesinden önce, ortak duyumun bize verdi ğ i konuların özüne 
(essence) ve d ış  vas ıflar ı na (propriW) ait olmak üzere bir ayr ırış  yapı l-
makta idi. Buna extrins 4 ıı e ve intrins4ue ayrı lışı  diyoruz. Bir sahne 
eserinin extrinsbque özelli ğ i (vasfı ) onun perde bölümleri, rollerin iyi 
ba ş anlması , dekorlar ı , v. b. dı r. İ ntrinseque özellikleri dram yazar ının 
esas fikrini kuvvetle ifade etmesi, bunun orada ya ş anmas ı dır ki, bun-
lar esere göre iç vas ıfları dır deriz. Bu iki türlü vasfı  bitkide, hayvanda, 
ve değerlerde ele alabiliriz. Ancak burada söz konumuz olan ay ırış  
iki zı t görü ş e ve bunlardan do ğ an iki doktrine kar şı lık değ ildir. Çünkü 
iç vas ıfları  objeye ait olabilir. Ş u kadar var ki, sübjektif olan ş eylerde 
iç vas ıfların bulunmas ı , objektif olan ş eylerde d ış  vasıfların olması  
mümkündür. 

Duyumlar bu z ı t iki kutba ait olan şeylerin ortak kayna ğı dır. 
Duyumlar bulan ık ve müphemdir. Onlar şuurun çabalar ı  ve çevrenin 
dirençleri ile içe katlan ır veya d ış a çevrilirler : böylece insanla alemi 
meydana getiren duyular ın ilk tesbitinde varlığı  müphem (ambigü) 
olarak kavrar ız. Tecrübe alan ı mız geni ş ledikçe bu müphemlik dağı lı r, 
her ş eyi daha ayd ın ve seçik görmeye al ışı rı z. Sonunda bizden ayr ı , 
bize direnen bir âlem vard ı r deriz. 

Aynı  aç ıklama s ıras ı nda önce müphem olarak bir iç varl ık duyu-
muna (coenesth 6sie) sahip iken, gittikçe bu duyumu ayd ı nlaş tı rırız. 
Sonunda âlemden ayr ı  bir ş uur (veya iç dünya) tasavvuruna ula şı rız. 
Bu iki iş lemden birincisi d ış a çevrilme (ext 6riorisation), ikincisi içe çev-
rilme (int &iorisation) süreçleridir. 

Halbuki filozoflardan ço ğu insan ve alemi, iç varl ıkla dış  varlığı  
bir birine irca edilmez ilk veriler diye ileri sürüyorlar (36). Biz burada 
büsbütün aksi yoldan hareket ederek, Eflâlun'un devri gelene ğ ine 
göre içle d ışı n henüz ayr ı lmadığı  ve kendisinden bu iki bünyenin doğ a-
cağı  ilk müphem ve karma olgudan hareket ediyoruz (37). Zaman ı - 

36 Zaman ımızda Maine de Biran'dan beri Frans ız spiritüalism'i baş lıca Bergson felse-

feyi iç ve dış  ayrı lığı n ı  nitelik ve nicelikle ifade etmekte ve her ikisini ilk veri saymaktad ı r. Bu 

görü ş  Descartes'in iki cevher fikrine, Kant' ı n Nownene ve ph‘nomb ıe ayırışı na kadar inen sarih 

bir ikici (dualiste) anlayış a bağ lanabilir. 

37 Platon ihtiyarl ık diyaloglar ında mixteler,  , md/ange'lerdan bahsediyor. Aristo'nun 

deyiş i ile Platon sözlü derslerinde bunlara dyade'lar diyordu. Aristo bu dyade görü ş ünü meta-

fizik'in ikinci kitab ında tenkit etti ğ i halde kendisi De Anima adl ı  kitab ında ak ı l, akı llı  ve akı l 
edilenin birliğ i fikrini ileri sürerken ba şka bir ş ekilde, ayn ı  tezi savunuyordu. Yani belirli 

bir derecede ak ı l eden ile ak ı l edilen birle ş iyorlar. 
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mızdaki bir k ı sı m varolu ş  ((existence) felsefeleri de bu eski ikicili ğ i yeni 
bir tarzda canland ırıyor. Jean - Paul Sartre'a göre insan kendisi için 
(pour soi) varlıktır, e şya kendisinde (en soi) varlıktır. Kendisi için var 
olan, varlığı nı  kendi kendisinden haberi olmasına (kendi şuuruna) 
borçludur. Buna varl ık (etre) dan ziyade, "varlığ a çıkış " (ek - sistence) 
demelidir. Oysa ki kendisinde (en soi) var olan ı n hep ayni kalacak bir 
özü (essence) vardır: şu kalemin, ş u dağı n varlığı  gibi. Varoluş , öyle ise 
varlık veya özgen büsbütün ayr ıdır. Sartre'a göre varolu ş  özden 
önce gelir (38). Burada bu yeni görü şün tartış ması nı  yapacak değ iliz. 
Yeni terimler içinde (ki Hegel'den al ı nmış tı r) ikiciliğ in devam ettiğ ini 
göstermek istiyoruz. Yaln ı z şu noktayı  belirtelim: Eski felsefede iç 
âlem fikri Sokrat'ta oldu ğu gibi "ahlaki", Augustin'de oldu ğu gibi 
"mistik", Descartes'de oldu ğu gibi ilmi - dedüktif, Kant'da olduğu 
gibi transandantal (Ideal); Fichte'de oldu ğu aktif - yarat ıcı , en sonra 
Heidegger' ve Sartre'de oldu ğu gibi "yok olma ş uuru" halinde görül-
mektedir. Aralar ındaki derin farklar ı  bir yana b ırakarak, ş imdilik 
onların bir noktada birle ş tiklerini söyleyelim: Hep empirik âlemden 
ayrı  bir iç alem, "sübjektif" görmektedirler. 

Bir de aynı  konuyu ele alan ilimleri gözden geçirelim: Sosyoloji 
insanı  toplumun bir unsuru ve fonksiyonu gibi almaktad ır. Onun iç 
vasıflannı  toplum evriminin sonucu olarak incelemektedir (39). 
Psikoloji de (türlü şekillerinde) insan ı  ruhi fenomenler determinismi 
ile aç ıklamaya çal ış maktad ı r. Nitekim biyoloji insanı  yalnız beden ya-
pı sına ve zoolojik vas ıflar ı na göre tetkik etmektedir. Bu aç ıklamalar 
arası nda bir çok farklar ve z ı tlıklar olsa da, onlar ın birleşik vasfi in-
sanı  (onun iç vas ıflanm) sosyolojik, psikolojik ve biyolojik gerektirme 
(de<thınination) lerle, yani dış  sebeplerle aç ıklamaları dır. Bu bakımdan 
her üç yol, yukarda zikretti ğ imiz felsefi "iç alem" görü ş lerinden mahi-
yetçe ayr ı lır. Bu felsefi görü ş lerle insan ilimleri sahas ı ndaki bu aç ık-
lama tarzlar ı  aras ında apaç ık zı tlık, felsefedeki sübjektif - objektif 
çatış ması  dışı nda yeni bir çat ış ma olarak görünüyor. Bu da, "süjele ş -
me"nin ilim açıklamalar ını  aş an bir alan mı , yoksa bütün tabiat oh 
guları  gibi tabii gerektirmelere irca edilen ve onlara tâbi (subordonn6) 
olan bir alan m ı  olduğu sorusunu meydana ç ıkarıyor. 

Felsefenin konusunu tabiat ilimlerine indirmek onun bilgiye bir 
temel bulma görevini ortadan kald ırma demektir. Çünkü tabiat ilim- 

38 Jean - Paul Sartre, Existentialisme est un humanisme (Türkçeye çevrilmi ş tir.) 
39 Durkheim sosyoloji çığı rında C. Bougle'nin "değerlerin evrimi" (Evolution des 

valeurs), Fauconnet'nin "sorumluluk" (Responsabilit‘) gibi eserleri bu mahiyettedir. 
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lerinin ilkelerini (determinismi, kanunlulu ğu, çeliş mezliğ i) temel-
lendirmek görev'i felsefeye dü ş mekte idi. Böyle bir dü ş ünce felsefeyi 
ilme ve ilmi felsefeye temel yapmadan ibaret bir k ı sı r döngü (cercle 
vicieux) dür, fikrin yürümesine yarayamaz. 

Öyle ise ilk olgu (fait primitif) ara ş tı rmasından yaz geçemeyiz. 
Bu da bize dikotomik karakteri ile birbirinden ayr ı lmadan önce, du-
yumlar, refleksler, e ğ ilimler , alg ı  ve daha bir çok ruhi olguda görünen 
bilgi problemindeki süje - obje bütünlüğü diyebileceğ imiz ş eydir. Bu 
ruhi olgular bilgiyi gerçekle ş tiren araçlard ır ; yoksa bilginin kendisi 
değ ildir. Bir ş ey algı  ile, tasavvur ile, akı lyürütme ile, hatırlama ile bilinir. 
Fakat o ş ey bu alg ı dan, tasavvurdan, ak ı lyürütme veya hat ırlamadan 
ayrı  olarak kal ı r. Bunun için pskolojik bilgi aç ıklamalarının düş tüğ ü 
yanlış lıktan korunarak bilme fiilinde araç olan ruhi olgular ı  bu fiille 
karış tırmaya kalkmamalı dır. As ı l bilme fiiline gelince, empirik ruhi 
olgulardan ay ırarak bakt ığı mı z zaman o, Husserl'in dediğ i gibi bir 
"Öz"dür. Bunun öz olu şu kendisinin gerçekle ş mesine yarayan empirik 
ruhi verilerden ba ğı msı z dü ş ünülebilmesindendir. Böyle al ını nca bil-
me fiili empirik verilerden ba ğı msız olduğu kadar zaman - d ışı  (ext-
ra - temporel) dı r da! Çünkü : " şu ş eyi biliyorum" dediğ imiz zaman, 
onu "ş urada gördüğüm şu hali içinde tesbit ediyorum"u kasdetmeyiz. 
Böyle bir tesbit hayal fantezisi, vehim, kuruntu, yahut onlarla kar ışı k 
gerçek olabilir. Halbuki biliyorum dediğ im zaman mutlaka bütün 
bu hayal unsurlar ı ndan s ıyrı lmış  olarak objenin kendisini kavrad ığı mı  
kastediyorum. Eğ er ilk gördü ğüm ve gerçek sand ığı m için hakkında «bi-
liyorum»dediğ im ş eyin kontroldan sonra gerçekd ışı  unsurlarla karışı k ol-
duğunu anlarsam, o zaman bu ikinci bilgi bir yandan objenin kendisine, 
bir yandan daha önce obj e sand ığı m fakat hayal fantezisi olan unsura çev-
rilecek, yani birincinin gerçek oldu ğunu, ikincinin fantezi veya vehim ol-
duğunu bilme ş eklini alacakt ı r. "Bu ş eyi biliyorum"un zamand ışı  olu şuna 
gelince: o benim falan anda içinde bulundu ğum biyolojik ve psikolojik 
şartlar ın zaman ı ndan bağı msı z olarak bilinmiş  olduğunu gösterir. 
Üçgenin üç aç ı lı  olduğunu, bir daire çevresinin ız R2 olduğunu, suyun 
yüz derecede kaynad ığı nı  biliyorum derken onu daima bu biyolojik 
ve psikolojik ş artlardan ba ğı msı z olarak kavrad ığı mı  kasdesiyorum. 
Nitekim tarihi bir vak'ay ı , onu bize tan ı tan vesikalar yard ı mı  ile bili-
yorum dediğ im zaman yine böyle biyo-psikolojik zaman ş artları ndan 
bağı msız bulunuyorum. Yani bu bir M ı sır piramidi veya Keldan zigu-
ratı  olabilir. Onu bilmemi sağ lıyan arkeolojik kaz ı  zahmetlerinden, 
benim onu öğ renmek için ay ı rdığı m zamandan ba ğı msız olarak, o 
sankı  herkes için ayn ı  piramid veya zigurat olacak tarzda bilinmi ş  
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olur. Halbuki bu, her zaman için ayni kalacak gibi bildi ğ im "tarihi 
yaka" ile benim içinde bulundu ğum an aras ı nda 350o yı llık bir zaman 
aralığı nın bulunduğunu biliyorum. Bu ikinci bilgi birincinin zaman-
dışı  olması na mani değ ildir. Ona kat ı lmış tır. "Zaman d ışı " olarak bil-
diğ im bir vesikayı  ası l yerinde, bir müzede veya tarihi bir filmde, 
bir kitapta görerek bilmi ş  olabilirim. Bütün bu durumlarda benim bu 
vesika hakkı ndaki "bilgi"m değ iş mez. Bunun için o "zamand ışı "dır. 
Ondan sonra elde ettiğ im baş ka tarihi bilgiler de ayni tarzda kurulur. 
Vakalann birbiri ard ı ndan kronolojik bir s ıra meydana getirdi ğ i hak-
kındaki bilgim de buradan doğ ar. Demek ki bu ikinci bilgi, yani filan 
tarihi vakan ın kronolojik sıraya göre benim ş imdi bulunduğum andan 
350o yı l önceye ait oldu ğ u „hakkı ndaki bilgi birinciye sonradan kat ı l-
mış tır. Fakat mahiyetçe ondan farkl ı  değ ildir. Çünkü bu ikinci bilgi 
birinci cinsinden bilgilerin birikmesinden ve ardarda gelmesinden do ğ -
muş tur. Eğ er insanların bir yaş ama istikametleri oldu ğunu ve bunun 
gençlikten ya şhlığ a ve ölüme doğ ru gittiğ ini ve bu istikametin tersine 
çevrilemediğ ini kendi tecrübelerimle bilmi ş  olmasayd ı m vesikaları n 
bana gösterdiğ i "yaş amış  insanlar" ın hayat sırası nı  kuramaz ve oradan 
kronolojiyi ç ıkaramazd ım. Öyle ise tarihi bir vesikan ın 
yani zaman istikametine ba ğ lı  olduğu hakkı ndaki bilgim birinci cins 
bilgiye kat ı lmış  olan ve onu tamamlayan bir bilgidir. Ba şka deyiş le 
ikinci cins bilgi birinciden mahiyetçe farkl ı  bir bilgi değ ildir. Tarihi 
vakaları  içine yerle ş tirdiğ im kronolojik zaman kadrosu hakkındaki 
bilgim de t ıpkı  matematik münasebet, tabiat olgusu ve filan tarihi 
vakalar hakk ındaki bilgilerim gibi zamandışı  der. Daha aç ık söyleyelim: 
zaman hakk ı ndaki bilgim zamand ışı dır. Vakalar ın ardarda geli ş inin 
kadrosu olan kronolojik zaman hakk ındaki bilgim eğer zamani olsayd ı , 
yani benim biyo-psikolojik ve de ğ iş en ş artlar ıma bağ lı  bulunsaydı , 
ortak ve sabit hiç bir kronolojik zaman kadrosu kuramazd ı m. Benim 
biyo-psikolojik ş artlar ımdan ba ğı msız bir üçgen veya sebeplik bilgim 
olduğu gibi, yine ayni ş artlardan ba ğı msı z bir tarihi zaman bilgisi de 
vardır. Çünkü ben bu zamana kendi d ışı mda ve hatta zaman d ışı nda 
gibi bakabiliyorum. Nitekim her birimiz kendi ya ş ama sürecimiz 
hakkındaki bilgimizi de böyle zaman-d ışı  kurabiliriz. 

Bu, benim yaşadığı m halin dışı na çıkmam, bu hali bir ya ş anışı n 
düş üncesi haline getirmem demektir. Kendi ya şanmış  halime, yani 
bu yaş anışı n biyo-psikolojik ( şuurlu veya dışş uurlu) bütün şartlar ı na 
bağ lı  kaldıkça onu "bildiğ imden" söz edemem. Çünkü ya ş adığı m an da, 
bilgi objesi olmas ı  gereken ş ey benim bütün hayati ve ruhi çevre ş art-
ları mla ku ş atı lmış  bulunmaktad ır. Bu eğ er bir gıda ise o beni doyuru- 
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yor; ağı zı m lezzetini al ıyor; burnum kokusu ile doluyor , haz ı m ciha-
zım onunla dolmu ş  olmadan memnunluk duyuyor; fakat ayni zamanda 
onu çiğnemek ve hazmedebilmek için yoruluyorum. Hatta sonradan 
doğ acak bir haz ı msızhk yüzünden bu zahmet bir ac ı  halini alabiliyor. 
Demek gıda objesini ya ş adığı m, onunla benim yaşamı m aras ında bir-
lik kurduğum zaman bir yığı n biyolojik ve psikolojik olgu i şin içine 
karışı yor ve bunlar as ıl objeniu kendisini değ il, onun bende do ğurduğu 
duygu hallerini bu obje ile kar ışı k olarak kavramama sebep oluyor. 
Kısaca : Ya ş anmış  olan bir hal bilinmi ş  değ ildir, bilinmiş  olabilmesi 
için orada objenin ya ş andığı  sırada iş e karış an bütün biyo-psikolojik 
şartlardan slynlm ış  olmas ı  gerekir. Ya ş anmış  bir objenin bir bilgi objesi 
haline getirilmesi demek, onun empirik verilerden s ıyrı lmas ı , sırf öz 
haline konması  demektir. Matematik bir münasebeti zaten empirik 
verilerden s ıyrı lmış  bir halde buluyoruz. Bir tabiat sebeplili ğini ona 
göre daha güç bu hale koyuyoruz. Fakat bu e ğ er doğ rudan doğ ruya 
yaş anmış  hallerime (mahrem hayat ı ma, değ erler hakk ı ndaki tecrübe-
lerime) ait ise o zaman onu empirik verilerden s ıyı rmak büsbütün 
güçleş iyor. Bunun için, böyle bir durumda bir , ş eyi ayn ı  zamanda hem 
tatmak, duymak, hem bilmek mümkün olmuyor. İ nsan ın iç dünyas ı na 
ve değ erlere ait ş eyler söz konusu olunca matematik ve tabiattan çok 
ağı r ve zahmetli bir i ş  karşı sında bulunuyoruz: Böyle bir objeyi ya ş a-
maktan vaz geçersek o bizim için bilgi konusu da olamayacakt ı r. Ayrı -
ca onu yaş amaya devam edersek, empirik verilerden s ıyıramadığı mız, 
yani objeyi bir öz haline koyamad ığı mız için bilmiş  olam ıyacağı z. 
Öyle ise ne yapmal ıyız? 

Buradaki durumumuz bir tarihi yaka önündeki clurumumuza 
benzetilebilir. Tarihi vakay ı  nası l öz haline koyduğumuz, ona zaman-
dışı  gibi baktığı mı z zaman bilmiş  oluyorsak kendi ya ş ayışı mı zı  da bir 
öz haline koyduğumuz, ona zaman - d ışı  gibi baktığı mız zaman bil-
miş  olacağı z. Bu ise ya ş anmışı n, yani zamani olan ın zaman - d ışı  gibi 
görülmesi demektir. Bir yandan g ı da bizi doyuran; lezzet veren veya 
sancı  yapan şey olmaktan ç ıkarak sadece "yenecek bir şey" diye 
görülmü ştür; öte yandan bu g ı dan ın yenmesinden doğan zevk, 
zahmet veya ac ıların bütünü yani g ıda kar şı sı ndaki halimiz de belirli 
bir zaman süresindeki bize ait biyo - psikolojik süreç de ğ il, yille ötekiler 
gibi zaman- d ışı  bir öz haline getirilmi ş tir. Her ikisinde de ya ş anmış  
halin zamana bağ lı  empirik verilerini özler gibi görmü ş  oluyoruz. 
Ş üphe yok ki matematik özleri veya tabiat sebepliklerine ait özleri de-
ğer kavram ı  ile karşı laş tırırsak, buna güç ula ş acağı mız anlaşı lı r. Fazla 
olarak, burada ilk içinde bulundu ğ umuz durum pek karma ve bulan ık 
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bir durumdur; bir tabloyu seyrederken, bir müzi ğ i dinlerken, bir se-
falet sahnesi önünde ac ı  duyarken bunlar ı  hem yaşı yoruz, hem ya ş a-
ş adığı mı zı  biliyoruz. Ş u kadar var ki ya şayışı mı z bilgimizi bulandı rı -
yor, fakat bilmeğe çalış tıkça ya ş ayışı mız kararıyor. Aynı  anda ayd ın 
seçik olarak hem ya ş amaya, hem bilmeye imkân yoktur. Öyl ise onları  
yaş adıktan sonra bu manzaras ını  karanl ıkta b ırakmaya raz ı  olmalıyız 
ki zaman - dışı  bir öz haline koyabilelim; yani bilelim. E ğ er bilmek is-
tiyorsak o anda ya şanmış  olanı  unutmu ş  gibi olacağı z; ya ş amak veya 
yaş amada devam etmek istiyorsak bildi ğ imizi unutmu ş  gibi olacağı z. 
Bu gayretimiz ilk olgunun karma ve müphemli ğ ini aydı nlığ a çıkarmak 
içindir: ya şadığı mız sırada bildiğ imizi unutup yaş aman ın tam ve as-
lı na uygun (authentique) olmasını  sağ lar. Bildiğ imiz sı rada yaş adığı -
mızı  unutmak ta bilmenin taml ığı nı  ve aydı n bir öz gibi görülmesini 
sağ lar. İ nsan ilimleri bu suretle kurulabilir. Onlar ı n matematikten ve 
tabiat ilimlerinden çok sonra ve çok güç kurulmu ş  olmaları  bundan 
ileri gelir. Bu gecikme insan ilimlerine ait olgular ı n ötekilerden daha 
karmaşı k (comp/exe) olmas ından değ il, bu olguların bünyesindeki 
aslî müphemlik (ambiguiM ve çift kutuplulukdan gelmektedir. Onlar-
da tabiat olgular ında olduğu gibi yalnız karmaşı klığı  ilk unsurlar ına 
ayırarak dü ğümü çözemeyiz. Çünkü bu olgular asil müphemliklerinden 
dolayı  asla unsurlara çözülemezler ve ayn ı  zamanda hem ya şanmış  
hem bilinmiş  olmanın krizi içindedirler. Insan bu olgular ı  yaş adıkça 
daima iki kutuptan birine do ğ ru gitmek üzere onlar ı n çözülmez müp-
hemliğ i içinde mekik dokuyacakt ır. Bu müphem çift kutupluluğa bütün 
vahşilerin dini inançlar ında, dışş uura ait karma olgularda, schizoph-
nein dünya tasavvurunda oldu ğu kadar çocu ğun yeni uyanan dünya 
tasavvurunda, rüya hayallerinde, sanatç ın ın sanat eserini yaratan 
dünyasında rastlan ıyor. Bu müphem çift kutupluluk Platon'un 
tabirini kullanacak olursak belki de insanl ığı n Dyade' ı dı r. İ nsan bu ilk 
ve asil krizin hem daima içindedir, hem ondan ç ıkmak için çabalamak 
ve bu kutuplardan biri veya öteki yönünde ayd ı nlık ve seçiklik aramak 
zorundad ır. I ş te insan ı n bütün manzaralar ı  ile içinde bulundu ğu dra-
matik durum ve onu çözmek için sarf etti ğ i gayretin büyüklüğü, 
eğ itim ve kültürün rolleri, bu gayretin yaratt ığı  tek bir manzaray ı  ay-
dınlığ a kavu ş turma gücü buradan do ğar. "Ya ş ama" nı n aydı nlanışı  
veya "bilgi"nin aydınlanışı  buradan gelir. 

7. İki ayrı  Ilim Görüşü Doğrumudur? 
(Anlama ve Açıklama) 

"Manevi ilimler" diye tanınan (4o) bir felsefe ç ığı rı  "yaş ama"ile 
"bilme"yi sanki bir birinden ayr ı  imiş  gibi karşı  karşı ya koyuyor. 

40 Geisteswissenschaft, Dilthey'in Naturwissenschaft'a kar şı  koyduğu ilim çeş ididir. 
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Birincisini çözmek için kullan ı lan metoda "anlama" (Verstehen) ikin-
cisi için kullan ı lan metoda "aç ı klama" ((Erkliiren) diyordu. Ona göre 
yaş adığı mız ş eyi ya ş adığı mı z anda içten kavrayarak anlar ı z ; olgulara 
bu tarzda nüfuz edince manevi ilimler (veya insan ilimleri) do ğ ar. 
Dış tan bildiğ imiz ş eyleri ise, kendilerine kar şı  yaş ama bakı mı ndan 
ilgisiz olduğumuz için yaln ı z unsurları na ayırır, münasebetler kurar 
ve "açı klarız" . Olgular ın bu tarzda kavran ışı ndan da tabiat ilimleri 
doğar. Birinciler metodlar ı nı  içe bakış  psikolojisinden, ikinciler mate-
matikten al ırlar. "Manevi ilim" anlayışı , vakı a, esasl ı  bir ayrı lığ a do-
kunmuş tur. Eğer gerçekten ya ş anan ş eylerle bilinenler böyle kesin 
olarak ayr ı  iseler bu iki ayr ı  alanla iki ilim zümresinin ve iki kar şı t 
metodun uğ ra ş mas ı  kadar doğ ru bir ş ey olamaz. Fakat, matematik-
münasebetlerde ve tabii sebeplikte ya ş ama ile bilmenin bir dereceye 
kadar ayr ı lığı ndan söz edilebilir. İ nsan alan ı nda bu söylenemez. 
Matematik münasebetleri bile biz konkre olgular aras ından çıkarı -
rıyoruz (4 ı  ). Onları  karşı mızda haz ı r olarak bulmuyoruz. Sürekli 
veya süreksiz nicelik mutlaka ya ş adığı mı z baz ı  olguları n nicelikleridir. 
Onları  "muhteva"lar ından ayırı ncaya kadar bu nicelikleri olgularla 
birlikte yaş arız. Çocuklar aras ında yap ı lan payla ş malarda "az" ve 
"çok", bir yol tahmininde "uzak" ve "yak ı n" yaln ız nicelik değ il ayni 
zamanda niteliktirler ve onlar ı  söylediğ imiz anda ya şı yoruz. Ş u kadar 
var ki "ya ş adığı mı z" ş eyler çoğu kere bizim iç hayat ı mı za ait olmad ığı  
veya aramızda ortak (commun) bulunduğ u için, onlarda ya ş ama ve 
bilmenin z ı t ve zamanda ş  karakterinden daha kolay kurtuluyoruz ; 
çocuklar aralar ı nda yarış ma veya kıskanma konusu olan "az" ve "çok" 
u s ırf bu niceliklerin ortakl ığı  ve kendi dış larında olu şu yard ımı  ile 
ayı rabilirler ve bir bilgi konusu haline getirebilirler. Tabii sebeplik te 
asl ı nda ya ş anmış  hallerin içindedir ;  ate ş le suyun kaynamas ı  aras ında 
münasebet aramadan önce çocuk "kaynayan ş ey"in beklediğ i bir gı da 
yahut elini yakacak bir şey (çünkü bir defa tecrübe etmi ş ti) olması  ile 
ilgilenir. Bu ise çocuğun veya vah şinin tabiat olguların her ş eyden 
önce ya ş adığı nı  gösterir. Ilim zihniyetindeki kimseler bile çevreleri ile 
temaslar ı nda olguları  fayda, güzellik, zevk, hakl ı lık, kutsallık gibi türlü 
değerlere göre ya ş amaktad ırlar. Ancak hemen ş unu katal ı m: bu ya-
ş ayış  onları n bu olguları  aynı  zamanda bilmelerine engel olmaz. Çünkü 
onları  ya ş adıkları  sı rada kendi dış ları nda imi ş  gibi görebilirler. Insan ı  
başka varl ı klardan ay ı ran bu önemli vas ıf, olguları  ve kendisini obje-
leş tirme vasfı  hem ya ş ama hem bilme halinde olmalar ı na sebep olur. 
Öyle ise insan ın ya ş ama ve bilme müphem çift kutupluluğu yaln ı z ken- 

41 F. Gonseth, Les mathk ıatiques et la R6alitd, P. U. F. 
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di iç tecrübesinin olgular ı na ait de ğ ildir. Kendi d ışı ndaki olgularda 
da görülür. Çünkü bu olgularda kendisinin de rolü vard ır. Hatta bun-
lar "kendi" ile en az ilgili gibi görünen uzak y ı ldızlara ait olgular bile 
olsa! Onlara kar şı  kutsallık, uğurluluk, hayret, merak, sonsuza kar şı  ilgi 
v.b. ş ekillerinde ya ş ama halinde bulundu ğu sı rada bilmektedir. E ğ er 
insan ı n karakteri olan olgular ı  ve kendisini objele ş tirme gücü olmasayd ı  
bütün bu olgular ı  yalnız ya ş ayacak, bilmeyecekti. Onlar ın içinde 
kendini kaybedecek (Ekstase) ve çevrenin basit bir uyar ı  olacaktı . Hal-
buki insan çevreye kar şı  koyuyor; arzular ı nı  durduruyor ; onun d ışı n-
da imiş  gibi davran ıyor; hatta kendi d ışı nda imiş  gibi kendine bakıyor. 
Onun bu gücü yine de çevre içinde kendini kaybetmesine, ona kendini 
bırakarak (fizik veya sosyal) çevreyi birlikte ya ş amas ına engel ola-
mıyor. Bu iki hal insan için ayn ı  derecede asil hal olunca onun dav-
ranış larında neden bulan ık (karma) bir çift-kutupluluk oldu ğu anla şı -
lır. 

Yukarda matematik münasebetlerle tabii sebeplikte bilmenin ya ş a-
madan ayrı  olduğunu, insana ait olgularda ise onlar ı n tam bir bulan ı k-
lık ve karmal ık (mixture) içinde bulunduğunu söylemi ş tik. Burada söy-
lediklerimiz gösterir ki, bu ay ırış  görünü ş tedir. Matematik münasebet-
ler ve tabii sebeplik de insan ın sonradan elde etti ğ i ayd ı nlamalard ı r. 
Aslı nda, insan onlar ı  da ya ş adığı  hallerin içinde ve onlarla karma halin-
de kavrar. Bu olgularda kendisinin yaln ı z bir gözlemci olarak kalmas ı , 
hatta aktör olsa bile rolünün yaln ızca "dünya" dedi ğ imiz sahneye 
göre küçüklüğü, aynı  zamanda bu olgular ın toplum hayat ı ndaki or-
taklığı  onlarda objele ş tirme gücünü daha kolay kullanmas ı nı  Sağ lar; 
değ erler dünyas ı  ile ku ş atı lmış  olsa bile bunları  kendisi gibi bir çoklar ı  
gördükleri için ortak "sembol"lerle ifade kolayla şı r. Hele tabiata 
ait olanlar kar şı sında daha kolay "seyirci" rolünü alabilir. Bu, kendi 
kendisine kar şı  "seyirci" rolünü almaktan çok kolayd ı r. Bundan dolayı  
dini inançlar sistemi ile ku ş atı lmış  olmas ı na rağmen astronomik olay-
lara kar şı  yaş ama ve bilme halinde bilmeyi ayd ınlığ a çı karması , se-
yirci durumuna girmesi öteki olgulardan daha erken ba ş lamış tır. "Ken-
di" iradesinin i ş e karış tığı  fizik olgular ı nda ise bunlar ı  değ iş tirebilme 
(yani ruhi hayat ı  ile fiziki çevrenin birbirine kar ış ması ) kanaati bu 
olgularda ya ş ama ve bilmenin ayr ı lmas ını  güçle ş tirmiş tir. Bu yüzden 
fizik, kimya ve ba şka yakın çevredeki tabiat olgular ına ait bilmenin 
aydınlığ a çı kışı  gecikmiş tir. Her halde, insan ın gözlemci veya tecrübeci 
bir rolü olan bütün olgulara ait davran ışı mızda ya ş ama ile bilme 
zı t ve tamamlay ıcı  olarak bulan ık çift- kutup halinde yer al ırlar. 
İ nsan onlarda da, s ırf kendisine ait olanlarda oldu ğu gibi, bu iki 
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kutup aras ı nda devamlı  bir bocalamanın krizi içindedir; objele ş tire-
bilme gücü ile ya ş antı  (Erlebnis) nın karış masından ve onlar ı  birbi-
rinden ayırma güçlüğünden doğan bu kriz devamlı  bir çaba ile a şı l-
maktad ı r. İ nsan olarak objele ş tirme ve bilme çabas ı  baş ta gelir. Fakat 
yaş ayan ve toplum cezbesi (extase) olan varlık olarak "ya ş ama" dan 
yaz geçemez. Hatta objele ş tirmenin a şı rı  derecesi ya ş amayı  söndüre-
bileceğ i, için ikinci bir hamle yeniden ya ş amaya doğ ru onu götürür. 
İ ki kutba doğ ru yönelen bu çift çaba nöbetle ş e "yaş ama" veya "bilme" 
den birinin gerçekle şmesini Sağ lar. 

Bundan anla şı lır ki matematik münasebetlerin içinden ç ıktığı  
olgulardan as ı l "kendi"ne ait olan olgulara kadar her yerde ya ş ama ve 
bilme, başka deyişle "anlama" ve "aç ı klama" iki ayr ı  alan değ ildir. 
İ nsanı n, seyirci veya aktör olu şuna göre bunlar ın payları  değ işmek 
üzere bütün olgularda bunlar bulan ık bir karmahk içinde bulunur. 
İ nsan olarak çaba yapma ve çevreye kar şı  direnme gücü bu bulan ık-
lığı  çözme ve iki kutuptan ya biri ya ötekini gerçekle ş tirme imkân ı nı  
verir. Demek ki "manevi ilimler" ç ığı rı nı n, ilimleri kesin olarak iki 
zümreye ay ırması  fikrine asla kat ı lamayı z. Bütün ilimlerin kökünde ilk 
olgu olarak bulan ık çift kutupluluk hakimdir. İ nsan bu bulan ıklığı  çöz-
dükçe, "ya ş ama" hallerini "bilme" hallerinden ay ırd ı kça ilimler doğ ar. 
"Kendi"nin dünyadan kolay ayr ıldığı  bölüme ait ortak sembollerle 
ifade edilebilen olgularda "bilme"nin gerçekle ş mesi erken doğduğu 
için ilimler matematikten ba ş lamış , derece derece insan ilimlerine 
doğru ç ıkılmış tır. İ nsanın aktör ve seyirci olarak rol oynad ığı  kendi 
hayatına ait olgularda ya ş ama ve bilmenin ayr ı lması  en güç olduğu 
için bu ilimler en sona kalm ış tır. 

Bu tahlil de gösterir ki matematikten sosyolojiye kadar bütün ilim-
lerde bilme gibi yaşamanı n, ilk olgunun müphemliğinde yeri vard ır. 
Biberin ac ı , ş ekerin tatl ı  olduğunu yaşamam§ kimse onlar hakk ında 
bilgi edinemez, hatta olgular ın uzaklık ve yakınlığı nı  yaş amam§ kimse 
onlara ait nicelikleri bilemez (42). Ideal olarak matematik münase-
betlerin öz olma bak ı mından empirik verilere ve "muhteva" ya ihti-
yacı  olmadığı nı  söylersek bile, bu onların doğu şlarmda bu veriler ve 
muhteva ile birlikte olmad ı kları nı  göstermez. Bütün kültür tarihi ni-
celiğ e ait bilgiyi öz haline getirmek, yani formelle ş tirmek için yapı lmış  
ardarda çabalarla doludur. İ lkçağ  matematiğ i kadastro hesaplar ı ndan, 

42 Güneş te ısının 7000 derece olduğunu yaş ayarak değ il araçl ı  yoldan hesapla biliyoruz. 

Fakat bu bilgiyi soyut olarak kurmadan önce denedi ğ imiz ı s ı  tecrübesinden niceliğ i çıkan-

yoruz. 
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astronomi yı ldızları n ölçülmesinden, aritmetik kutsal say ı lann gösterdiğ i 
düzen ve s ı radan doğmuş tur. Bunlarda "ya ş anmış " olanlarla "bilin-
miş " olanların ayrılması nı  bu ilk sezgilerin hem toplum ve inanç 
düzenini, hem tabiat düzenini ifade etmelerinde aramal ı dır. Empirik 
verilerden büsbütün s ıyrı lmış  olan bu ilk matematiklerin tam formel, 
soyut ve gerçekle büsbütün ilgisiz bir axiomatik'e dayanabilmesi için 
insan kafas ı  yüzyı llarca çalış mış tır. Fakat yine de matemati ğ in bir ucu 
yaşanmış  olan gerçektedir. Tabiat sebepli ğ i ve insan olguları  için de 
ayn ı  ş eyi söyleyebiliriz. İ nsan ı n seyirci veya aktör olmas ından doğ an 
fark hesaba kat ılmak ş artı  ile onlardan hiç birinde "ya ş ama" ve "bil-
me" kesin olarak aynlamaz. Bu ayr ı lış lar daima asil karma ve bulan ı k 
olgunun nöbetle ş e aydı nlığ a çıkarı lması  için yapı lan çabalardan iba-
rettir. Fakat bu çabalar ı  bırakı nca ilk olgu yine bulan ık çift - kutuplu-
luğu gösterir. Bundan dolay ı  olgulardan hiç birinde ya şamanı n rolü 
olmayan bilme veya bilme için çaba sarfedilmeden bir ya ş amanın yeri 
yoktur. "Manevi ilim" ve "tabiat ilmi" ay ırışı  bu çaban ın ulaş tığı  
son hedefleri, idealleri gösterir. Yoksa ilk olgu olarak onlardan hiç birin-
de böyle bir ay ırış  yapılamaz. Bütün ilimler temellerinde ilk olguya 
dayanmaları  bakımından hem ya ş anmış  hem bilinmiş  olmalıdırlar. 
Matematiklerin ya ş anmadan yaln ız bilinmiş  olması  gerçekle ilgisiz 
soyut şekillerin ezberlenmesine götürür. Kötü matematik hocas ı  öğ -
rencisine bu soyut şekillerin temelindeki müphem çift - kutuplulu ğu, 
onları n ayni zamanda hem ya ş anmış  hem bilinmiş  olmalarını  göster-
meyen hocad ır. İyi matematik hocas ı  ise ilk olgu ile soyut matematik 
formalism aras ı ndaki iliş iğ i ve ikincilerin doğuş  tarz ını  gösteren hoca-
dır. Tabiat sebepliliğ ini gösteren iyi hoca da onlar ın yaş anmış  ve bi-
linmiş  müphem çift - kutuplulu ğundan ba şlayarak öğ rencilerin bir 
yandan bilmesini öte yandan ya şaması nı  (yani tabiat sevgisi, fayda-
lı lık, güzellik v. b. şekillerdeki değerlendirmeleri) sa ğ layan hoca ola-
caktır. İ nsan ilrninde aktör durumu seyirci durumundan üstün oldu ğ u 
için insanın yaş ama ve bilmeyi ay ırması  güçleşmiş  olsa da imkâns ız 
değ ildir: Bundan dolayı , ne bu ilimleri tabiat sebeplili ğ ine irca eden ve 
aralarında yaln ız karmaşı klık bakımından derece fark ı  gören görü ş  
kadar aceleci olmak ve bu olgular ın kesin kanunlar ının hemen elde 
edileceğ ini iddia etmek, ne de bu ilimlerin tabiat sebepli ğ i ile asla aç ık-
lanamıyacağı nı  söyliyerek ye'se dü ş mek ve bu olgular ın bilinme metod-
ları  dışı nda kalacağı nı  (bir çe şit "içebakış " dan ba şka türlü kavrana-
mıyacağı nı ) söylemek doğ ru olur. 

İ nsan ilimlerinin bu günkü durumu astronomi ve fiziğ in XV. nci 
yüzyı ldan önceki durumu gibidir. Yanl ış  analojiler - nicelik metodla- 
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rı nın yanlış  ve acele uygulanmas ı , ilk görülen baz ı  münasebetlerin 
(râpport) bütün bu olguları  aç ı klamaya yetece ğ i sanı sına kapı lma bu 
ilimlerin bu gün de bir çok bocalamalar içinde kalmas ına sebep olmak-
tad ır. Acele genelle ş tirmelerden do ğ an sözde-kanunlar ın cazibesine 
kapılanlar bu yeni ilimleri olup bitmi ş  sandıkları  halde, filmin sağ lam 
kontrol arac ı  olan bilme ile uygulama (tatbikat) aras ında tam ili ş ik 
kurulması  bakımından bu "olup bitmiş ler" den çoğunun baş arı sız-
lığı n' görülmektedir. Fakat bundan dolay ı  ne ümitsizliğe dü ş erek 
insan ilimlerinden vaz geçmeli, ne de onlar ı  "bilme"ye ait olmayan 
garip metodlarla kurma iddias ında bulunmal ı dı r. Felsefl bir analizin 
gösterdiğ i ilk olguya kadar indikten sdnra insan ın tam olarak aktör 
olduğu olgular alan ı nda ya ş ama-bilme bulanık çift kutupluluğunu 
baş langı ç noktası  diye almalı  ve buradan nöbetle şe çabalarla "ya şa-
ma"yı  ve "bilme"yi meydana ç ıkardıkça, iyi s ı nırlanm ış  konulardan 
başlayarak derece derece daha geni ş lerine geçmelidir. Böyle yap ı lınca 
insan ilimlerinin sağ lam olarak kurulaca ğı ndan söz edilebilir. XVIII 
nci yüzyı lda iktisad ı n, XIX ncu yüzy ı lda sosyolojinin, XX nci yüzy ı l 
başı nda psikolojinin içinde bulunduklar ı  aşı rı  iddiac ı  durumdan vaz 
geçmek, acele genelle ş tirilmiş  iktisat kanunlar ı , yahut semala ş tırılmış  
ve bütün toplumlara yay ılmış  sosyoloji veya psikoloji kanunlar ının 
insana ait her şeyi açıklayacağı  şeklindeki yanlış  görü ş lerden vaz ge-
çilmek ş artı  ile, bu olguların temelindeki müphem çift kutuplulu ğu 
aydınlatacak bir çok ortak yollara ba ş  vurulabilir. insan ın çift kutup-
luluğunun esaslı  bir görünü şü olan toplum - fert kutuplar ından her 
birine nöbetle ş e yakla ş mak ve onlara ait ayd ı nlatmalar ı  birbirile kont-
rol etmek üzere "sosyolojism" ve "psikolojism"in do ğurduğu yanılma-
lardan kurtulmak sa ğ lanabilir. 

İş te felsefemizin ilkelerine girerken onlar ın ilimlere uygulanmas ı  ve 
tekniğ i işinde ne kadar rolü oldu ğunu ve böyle bir felsefenin yaln ız bir 
zihin spekülasyonu halinde kalmayarak ilimlere temel olaca ğı nı  bu 
suretle i ş aret etmi ş  bulunuyoruz. 
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FELSEFENIN ORTAK TARAFLARI 

ve 

DEVAM EDEN FELSEF İ  HAKIKAT 

A. Felsefi Dü ş ünce Nası l Baş lamalı  ve Yürümelidir 

Felsefi düşünce nas ıl baş lamalı  ve hangi yollardan yürümeli-
dir ? Bu soru felsefenin konusunu çizmeden önce onun metodu üzerinde 
düşünmenin gerektiğ ini gösterir. Felsefenin metodu ilimlerin metodun-
dan başka türlü mü olmalı ? onların metodlar ı ndan mı  doğmalı , yahut 
başka deyi ş le- felsefenin metodu bütün ilimlerin de metodu olacak tarz-
da mı  kurulmal ı dır? Bu soru, daha ba ş larken felsefenin bir tak ım ç ık-
mazlara girme tehlikesinde oldu ğunu göstermez. Çünkü ilimle ayn ı  
zamanda doğan felsefe ana hatlar ında hiç bir zaman ortak vas ıflara 
sahip olmadan ç ıkmamış tır. Eğer felsefi dü şüncenin yürüyü ş ündeki 
prensip aran ışı na, bu sırada baz ı  yeni temel fikirlerin ortaya konu ş una 
bakı lırsa bunun sebebi felsefi dü şüncenin anar ş i içinde bulunması  
değ il, fikrin ilerlemesidir. Nitekim ilmi dü şünce de gerek metodda 
gerek ilkelerinde yenile ş meden ve bir k ı sı m sakat görü ş leri ayıklamak 
üzere de ilerlemeden geri kalmam ış tır. İ lmin büyü etkisinden kurtuldu ğu 
zamandan sonra da, bu eski sakat dü şüncenin kal ıntıları  uzun bir süre 
ası l ilim dü ş üncesi yanı nda yer almış  ve bunlar ı n taranmas ı ndan doğ an 
tam ilim düş üncesi güçlükle kurulabilmi ş tir. Astronomi, ilim olarak 
doğması  için yüzy ı llarca Astroloji kal ı ntı ları  ile savaşma zorunda kal-
mış tır. Kimya Phlogistone hipotezinden ancak XVIII nci yüzy ı l son-
larında kurtulabilmi ş tir. Fizik de, olgular ın tabii' eğ ilimi olduğu şek-
lindeki yanl ış  sanı mn (ate ş te göğ e yükselme eğ ilimi, taş ta yere dü ş me 
eğ ilimi gibi) ortadan kalkmas ı  için XVI nci yüzy ı llara, GaliMenin 
gelmesine kadar bo ş una beklemi ş tir. Ne gözlem , ne deney, ne tüme-
yarış  yüzyı llarca ilimde tam rollerini oynayamam ış lardır. Fakat böyle 
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olması  filmin ortak baz ı  ilkelerinin bulunmas ına ve onlar etrafında 
ara ş tırmalar ı n ilerlemesine engel olmam ış tır : bunlar da büyüden ve 
gaybî (occulte) bilgiden kesin hatla ayr ı lmış  olan filmin akla, tecrübeye 
veya onlar ın ortak çalış masına dayanmas ı , tabiatı  tabiat - d ışı  sebepler-
le açıklama fikrinin b ırakı lmas ı , olgular aras ında sebeplik bağ ları nın 
aranmas ıdır. İ lim bu ilkelere dayan ırken zaman zaman yard ımcı  
hipotezlerden faydalanm ış , yeni bir ara ş tırma konusuna girince eski-
sindeki ilkeler yetmiyorsa yeni ilkeler ileri sürmü ştür. Bu hipotez-
lerin yürürlüğü olmadığı nı  görünce onlar ın yerine ba şkalarını  koymak, 
yeni araş tırma alan ında yeni ara ş tı rma aletleri ve deney metodlar ı  
kullanmak, bir hipotezin gerçe ğe uygun olmadığı  anla şı ldıktan sonra 
onu saklamada israr etmemek, kullan ı lan metodlar yeni ara ş tırma alan 
larında baş arı sız kalıyorsa olguları  zorlamamak ve metodlar ı  değ iş -
tirmek tam ilim zihniyetinin ş anı ndand ır. Bunlara uymad ığı  zaman 
ilim yerinde saymış , donup kalmış  ve skolastik içine girmi ş tir. 

Bütün bu söylediklerimiz felsefe için de söylenebilir. Orada da 
büyü ve gaybi bilgi kal ı ntı sı  unsurlar felsefi dü ş üncenin yürüyü ş ünü 
kösteklemi ş tir. Onlardan korunmak için çabalar daima ba ş arı lı  
olmamış , bazen yüzy ı llarca as ı l felsefi dü şünce bu kalı ntı ların baskısı  
altında kalmış tır. İ limde kontroldan geçmemi ş  ortak duyu (sens com-
mun) sağ lam temel olamad ığı  gibi felsefede de, o, dü şüncenin temeli 
olamaz. Nas ı l ortak duyuya aldanmak yüzünden Batlamyos , astronomisi 
dünyanın düz olduğu fikrini postüla gibi koymu ş  ve yüzyı llarca insan-
ları  yan ı ltmış sa, felsefe de ilk olgunun su veya hava oldu ğu ş eklindeki 
basit ortak duyu hükmüne ba ğ lanma yüzünden ağı r bir ş ekilde aldan-
mış tı . İ lim nasıl ş eyler ve olgular ı n değ işmez neviler ve cinslere bölün-
düğü sanı sı na dayanarak s ınıflamalardan yukar ı  ç ı kmamış  ise, felsefe 
de bu sı nıflayıcı  düşüncenin doğurduğu kaplam ve içlem (inclusion) 
mantığı na, tas ı ma (syllogisme) dayanarak dü ş ündüğü için varlıkta 
sabit cevherlerden ba şka bir ş ey görememi ş tir. Kısaca , filmin geli şmesi 
ile felsefenin geli şmesi birbirine paralel görünmektedir. Birinin buh-
ranları , çabalar ı  ve kazançlar ı  ötekinde de vard ır. Bundan dolayı  ilim 
için insanlar aras ında ortaktır, objektiftir dedi ğ imiz halde felsefede 
bu vasıfları  görmememiz yanl ış  olur. Her ikisi büyüden ve gaybi bil-
giden kurtuldukça doğmuş , her ikisi ortak duyuya dayanarak ba şlamış , 
fakat tenkitçi zeka ile aldat ıcı  taraflar ı  ayıkladıkça ilerlemi ş tir. 

Böyle olduğu halde bugün de felsefeyi ilimden tamamen ay ıran 
ve felsefi dü şünceyi başı boş  bir zihniyetin eseri sayanlar vard ır. 
Buna şaşmamalı dır. Çünkü filmin kazand ığı  bunca baş arıya rağmen 
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orada da ilim - di şi fanteziler ortadan kalkm ış  değ ildir. Hatta bu fan-
tezilere bazen büyük ara ş tı rıcı lar ve kurucular ın dü ş tüğ ü oluyor: 
Huyghens gezegenlerin üzerinde yer yüzü gibi da ğ lar ve denizler oldu-
ğunu farzediyordu. Hatta Dirac bu günkü mikrofizikte elektronlar ı n du-
rum ve h ı zı nın aynı  zamanda belirlenmesi imkâns ızlığı  düş üncesinden 
(Heisenberg'in kesinsizlik ilkesi) bu cisimciklerde "cüz'i irade" (libre-
arbitre) olduğu sonucunu ç ı karıyor. Bunlara fanteziden ba şka bir ş ey 
denemez ve bunlar ı n söylenmesi filmin ana hatlar ındaki yürüyü şü 
durdurmadığı  gibi, ciddi çevrelerde onlara kulak asanlar da olmam ış -
t ır ( ı ). 

Felsefeye gelince, do ğduğu günden beri geçirdi ğ i zikzaklara ve 
düzenli bir çal ış ma ortam ına düş en bomba gibi dağı tı cı  ve ş aşı rtı c ı  
görü ş lere rağmen, orada da birbirini tamamlayan, geni ş leyen bir iler-
leme görülür. Felsefe, her dü şünürün kendinden önceki görü ş leri or-
tadan kald ırarak yeni bir sistem kurmas ı  demek olsayd ı  filozoflar kadar 
çeliş ik sistemler olur ve buradan fikir anar ş isi doğ ard ı . Filozoflar ı n 
sistem kurma gayretleri eskiyi y ıkıp "kendine göre" yeni bir bina yapmak 
için değ il eskiyi tamamlamak, düzeltmek ve onu ilerletmek içindir. 
Nitekim ilim adamları  da ya kurulmu ş  bir düzenin içinde ara ş tırma-
ya devam ediyorlar; yahut yeni olgularla kar şı la şı rlar ve eski teorinin 
yetmez olduğunu gösterirlerse onu geni ş tleten yeni bir teori haline 
getirdikten sonra ara ş tırmalar ı nı  dayand ırıyorlar. Ş u farkla ki, ilim 
kendi içinde sava ş ları nı  kazanmış  ve teorilerin çoklu ğuna rağ men 
temel fikirler ve metodlarda birli ğ i sağ lamış tır. Felsefe henüz bu sava ş  
içindedir ve daha ay ı klanmas ı  gereken kal ı ntı lar vardı r. 

Bu kal ıntı lar bir yana b ırakı lırsa, felsefe ilim gibi bir temel dü şün-
ceye (ilimde ilkeler, postülalar, axiomlar, felsefede "ilk olgu" lar) daya-
nır. Her filozof bu temel dü şünce üzerinde yürür ve ona yeni ş eyler 
katar. Baz ı  çağ larda baz ı  filozoflar ı n katış ları  büyük olmu ş tur. Ba ş lı ca 
iki türlü katış  vard ı r : 

) Eski metodlar ı  tenkit eden ve düzeltenlerin, yahut yeni metod 
getirenlerin kat ışı : Aristo'dan sonra Descartes gibi. 

2) Felsefi dü ş ünce sistemine yeni ş ekil verenlerin kat ışı . Onlar 
metod üzerinde dü şünme ile kanmazlar ; felsefenin konusu üzerinde 
dü şünürler ve onu geni ş letirler. O vakte kadar felsefenin u ğ raşmadığı  
yeni problemleri meydana ç ı karır veya yeni ara ş tı rma sferleri gösterir-
ler. Onlar ilimde yeni olgu veya gerçek sferleri bulan ilim adamlarina 

1 H. Z. tilken, Determinism Problemi, Türk Dü şüncesi Derg. say ı : 7 - 8, 1 Haziran 1954-
1 Temmuz 1954 (sh. 2 - 9 ve 85 - 95) 

46 



benzerler: Kant, Husserl gibi. Fakat bu yenilikler temel fikrin ortak 
oluşuna ve felsefi dü şüncenin ortak geli şmesine engel olamaz. Yeni 
sistemlere verilen yeni isimler ço ğu kere felsefi dü şüncenin bütününe 
ait sayı larak her şeyin baş tan kuruldu ğu yanlış  görüşünü doğurmaktadir. 
"Sistem" dü şüncenin unsurları  arası ndaki tutarl ığı  ifade eder, metod 
tutarlığı  olan bu sistemli dü şüncenin iş leyiş ini sağ lar ve çoğu kere 
ilimle ortaktır. Filozofun çal ış maları  eğ er eski görü ş lerde bir ayarlama 
(dvision) ise fikir yürüyor demektir. E ğ er metodda yenile ş me ve yeni 
sferlerin felsefi ara ş tırma içine girmesi demekse, fikir büyük hamleler 
yapmış  demektir. İ limde olduğu gibi birincilere evrim (kolution)- 
ikincilere devrim (dvolution) denebilir. Fakat hiç biri tam bir y ıkı lış  
ve baş tan kurulu ş  (reconstruction) değ ildir. Toptan inkâr iddialar ı  neti-
cesiz ve bo ş tur. Hayrete dü şürücü "yeniden kurulma"lar çabuk sön-
meye mahkûm havafi şekleri ve saman alevi olarak kal ırlar. Hakiki felsefe 
kendi yolunda yürürken bu tarzda fış kıran parlak dü şünceler günün 
modası  olmadan ileri gidemez ve bütün modalar gibi çabuk unutu-
lurlar. 

Her düşünürün ayr ı  felsefesi vard ı r görü şü Ilkçağ da sofistlerden 
baş lar. Felsefenin ortak duyuya dayanma yüzünden dü ş tüğü çelişme-
leri felsefi hakikatten vaz geçmek için yeter sebep gibi gören sofistlere 
göre hiç bir ş ey ispat edilemez. Çünkü. "do ğruda da yanl ış da da" 
her şeyin ölçüsü insandır. Eğer böyle ise insanlar kadar felsefelerin ol-
ması , yani herkesin "kendi felsefesi"nin var olmas ı  gerekir. Böyle dü-
şününce ortak hiç bir "do ğ ru" olmayaCak, hiç bir şey ispat edilemi-
yecek, felsefenin ve mant ığı n yerini hatiplerin sanat ı  olan kand ırma 
(persuasion) alacakt ır. Sofistlerin bu y ıkıcı  görü şü, aslında, hiç bir şeyi 
yıkamamış tır. Tam tersine, felsefe ondan sonra daha sa ğ lam kurul-
muş tur. Belki de onlar ortak duyu yerine ilim verilerinden ve tenkitçi 
zekâdan hareket etmeyi ve böylece felsefeye sa ğ lam metod ve konu 
bulmayı  sağ lamış lard ır. Sokrat' ın "üniversel kavramlar" ı , Aristo'nun 
"mutlak"' üzerinde dü ş ünce, şaş madan, ilerledi. Art ık değ iş melerin 
inkârla, anar ş i ile değ il, kurulmuş  yap ıyı  yükselterek mümkün olaca ğı  
ondan sonraki XXIV yüzyı llık fikir tarihinde görüldü. Zaman ımızda 
da bu eski yıkıcı  görüş  başka bir şekilde meydana ç ıktı . William James 
"Felsefeye giri ş"adlı  kitab ı nda yine sofistler gibi "herkesin kendi fel-
sefesi"nden bahsediyor (2). Bunu gerçe ğ in belirsiz ve s ınırlanması-ıl§ 
olmasından, dü şüncenin bir sisteme s ığ dırılmamasından ve çokculuk 
(pluralisme) fikrinden ç ıkarıyor. Nitekim Dilthey'de ba şka bir tarzda 
her çağı n birbirini tamamlayan kar şı t ve türlü hayat anlay ış ları  ve 

2 Wiliam James, Introduction â la philosophie, Trad. R. Picard P. 9-36 
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dünya görü ş lerinden (Weltanschauung) bahsediyor. Onlar birbirlerini 
tamamhyorlar, öyle ise hiç birine tam do ğ ru tam yanlış  denemez. An-
cak bir devre ayr ı  açı lardan baktıkları  için her birinin kendine göre 
doğ rulukları  vard ır. Ve yine biliyoruz ki bu görü ş ler "gorecilik"i 
kurmakdan, asl ında felsefi birliğ i yıkmakdan başka bir şey değ ildir. 
Dilthey bunun için felsefeden ziyade "manevi ilim" den, "ruh alemi"-
nden söz ediyor (3). Her halde felsefe, yerini art ık "doktrinler"e b ırak-
mış  demektir. Bir ad ı m daha ilerde mevhumecilik (fictionisme) in ve 
"yalnız kendisi" (solipcisme) görü şünün çıkmaz ı  ile karşı laşacağı z. Bun-
lar zaman ı mızın türlü renklere bürünmü ş  sofistleridir. Sübjektif ide-
alismi son haddine götürerek bilginin tek insan ş uurundan ibaret oldu-
ğunu söyleyen "yaln ız kendisi" (Solus + ipse) görüş ü ile ilmin dayandığı  
hipotezlerin ve felsefenin temel fikirlerinin "mevhume"lerden ibaret 
olduğunu söyleyen fictionisme neticelerinde birle ş iyorlar; doğ runun hiç 
bir ortak ölçüsü yoktur, herkesin "do ğ ru" su yalnız kendisi içindir, 
eğ er ilim ve felsefe baz ı  ortak hakikatler ve ilkeler ileri sürüyorsa bun-
lar aslında yalnızca fiction'lard ır diyorlar (4). İ lkçağ  sofistleri ile zama-
nımızın bu türlü yorumlamalar ı , felsefi hakikat ın, ilimlerin parçah 
hakikatlar ını  da içine almak üzere, bütün hakikat ın inkânna var ıyor. 
James onun yerine "pragma"mn (veya praxis'in) hakikati, pratik fay-
daya ve bizi tatmin edi ş ine göre değ işen hakikati koyarken en elveri ş li 
yolu bulduğunu (m dliorisme) sanıyordu (5). 

Fakat felsefenin ilimle birlikte yürümekte olan ortak temelini 
sarsan yaln ız bu anarş ist görü ş  değ ildir, buna İ lk ve Orta çağda başka 
bir tak ı m görüş leri, gnosticisme ve sufiliğ i de katmalıdır. Gnostique'- 
lerde vakı a bir "hakikat"den bahsediyorlar. Fakat Onlar ı n hakikati 
duyularımızla, zihnimizle bildiğ imiz , ilimlerle kavrad ığı mız gerçek-
lere ait hakikat de ğ ildir. Bu, zihni aş an başka bir yeti ile ula ş acağı mı z 
"gizli" (6sot frique) hakikattir. Hiç bir ilim onu veremez. o insan ruhu 
nun bilinen zihin yetileri ile kavranamaz. Ona ancak ya ş ayarak,du-
yarak nüfuz edilebilir. Böylece elde edilen şey "bilgi" (Logos) değ il, 
"Irfan" (Gnosis) dır (6). İ lim adamı nın eremediğ i sırra "ârif" erer. 
Bunun için de onlara "erenler" denir. Felsefenin rolü ilmin yetmedi ğ i 
yerde ba ş lar. İ lim adamlarını n yaln ı z "görünü ş "e ait bilgileri yerine 

3 Dilthey, Introduction i l'6tude des sciences Morales;— Le Monde de l'esprit;— Th6ories des 
conceptions du monde. (Dilthey bu kitaplar ında felsefe yerine dünya görü şünü koyuyor.) 

4 H. Z. ülken İdealismin plonazları  (Ilâhiyat F. Dergisi 1956) 

5 W. James, İntruduction i la philosophie. (pp. 273 - 387: La foi et le droit â la croyance) 

6 Boris Mouravieff, Gnosis, etude et commentaire sur la tradition 6soterique de l'orthodoxie 
orienktle, La Colombe, 1961 Paris (ch. la voie) 
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o "gizli"ye ait ârifliğ i koyar. Gnosticism.e vak ı a bir nevi hakikat savunu-
yor. Fakat bu art ı k ilimlerle, hatta ortak duyu ile ili ş iğ ini kesmiş tir, 
yalnız kendisinde özel vas ıflar olan insanlarda görünen ve yaln ız on-
lara aç ı lan "hakikat"dır. Böyle bir hakikatten söz edebilmek için bil-
diğ imiz okuma ve öğ renme yollar ı  yetmez. "arif"in özel bir e ğ itimden 
geçmesi, kendisinde be ş  duyuyu a ş an "gizli kuvvetler"i geli ş tirmesi 
ve onlarla "s ır âlemi"ne bakmas ı  laz ı mdır. Görülüyor ki, "arif"in 
yolu bir çe ş it sanatç ı  görü ş ü gibi özel eğ itim isteyen bir yoldur. Nas ı l 
sanat eğ itiminden geçmeyen herkes bir sanat eserini anlamazsa arif-
lik eğ itiminden geçmeyen herkes de onun "gizli" hakikat ı nı  anlamaz, 
hatta görmez. Fakat sanat bir de ğ er alan ı  olduğu için orada özel bir 
eğ itimden bahsedilebilir. Halbuki burada "aririn i şi belirli bir değ er 
alanına ait anlama gücünü kazanmas ı  değ ildir. Arif bu özel anlay ışı  
ile bütün bilgilerin yaln ı z görünü ş ten ibaret ve bundan dolay ı  da yanlış  
olduğu sonucunu ç ı karı r. Ariflik derecesine ermemi ş  kimseyi ne kadar 
bilgili olursa olsun olgular ın "yüzünde" kalmaya mahküm sayar, 
o "iç" ve as ı l gerçeğ i anlayamaz der. filmleri ve ilimlerin dayan-
dığı  metodlar ı  toptan mahldı m eden böyle bir görü ş le ortak bir hakikat 
aramaya ve bunu felsefenin temeli yapmaya imkân yoktur. "âriflik" 
az çok değ iş ik bir ş ekilde "sufilik" olmu ş tur. Sufiler, ba ş lı ca "varlığı n 
birliğ i" (Vandet-i viicud) görü ş ünde âriflikle ilimlerin görü ş ünü uz-
laş tı rmaya çalışı rlar. Varl ı k birlikten çoklu ğ a doğ ru açı ldığı  zaman 
âlemler meydana gelir. Bu haliyle varl ığı  anlayan bilginlerdir. Fakat 
çokluktan birliğe dönüldüğü zaman ilimler yetmez. i ş e yine âriflik 
karışı r. Sufiler ilim ile irfan ı  birleş tirdikleri için felsefeye bir derece 
elveri ş li zemin bulurlarsa da, temeli "birlik" ve "vecd" olan bu görü ş -
de ayni metodlar meydana ç ıkar. Felsefenin milattan 600 y ı l önce 
hesapla ş tığı  büyücülükle kar ışı k bu gizli bilgiler onu ba ş tan istilâ etme 
tehlikesini gösterir; bilginler ve bilgelerin (sage) yerini "erenler" al ır. 
Böyle bir dü ş ünce yolundan ne ilme ne ortak bir hakikat arayan felse-
feye gidilebilir. 

Sofistlik ve onun çağdaş  düş üncede ba ş tan doğan türlü ş ekilleri 
her ne kadar hakikat ara ş t ı rması nı  engellemekte iseler de gnosticisme 
-in yanı nda felsefeye zararlar ı  ikinci derecede kal ı r. Çünkü sofistçe 
dü şünce veya ş üphecilik bazen ortak duyunun sathi bilgisinden ko-
runmaya yarayabilir; üstün seviyede bir akli dü ş üncenin kurulmas ı  
için tenkitçi zekâ görevini görebilir. Halbuki gnostik dü şünce akli 
dü ş ünceyi i şlemez hale getirir. Onu a ş ağı  değ erde gördüğü ve onunla 
elde edilen gerçeklere "hakikat" gözü ile bakmad ığı  için yaln ız ortak 
duyu ile değ il bütün ilimlerle ili ş iğ ini keser. Ş ayet "çoklukta birlik" 
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görü ş ünde bu ili ş iğ i kursa bile bu yoldan onu inkar etmek içindir. 
Toplum üzerine etki yapacak "bilgi" de ğ il, ârifin "gizli Sem"den 
aldığı  kuvvettir. Bunun için de, ne devlet adam ı , ne ilim adamı  temel 
rolü oynayabilir: Bu yaln ız kendisine "gayb" kap ı ları  açı lmış  olan (7) 
"kutb"d ır ki toplumu arkas ı ndan sürüklüyerek "sahib-i-zuhur " 
olur (8). Böyle bir dü ş üncenin pratikte nerelere kadar gidece ğ ini 
düşününüz ! Devleti, ilmi ve ilim kurumlar ı nı  hiçe sayan ve "gizli 
bilgi"si ile halk üzerinde sürükleyici etki yapan "sahib-i zuhur"un 
idaresi, asl ı nda, bir tarikat devletidir. Bu, müsbet dü şüncenin olduğ u 
kadar dini dü şüncenin de susturuldu ğu ve ilk çağ  sonunda doğmaya 
baş lamış  sözde felsefi (pceudo-philosophique) ifadesi ile büyü dü ş üncesinin 
hortladığı  bir görü ş tür. Bu yoldan ne ilim yapı labilir, ne felsefe! İ lim-
lerin verilerine dayanan ve onlara ortak temel ve "ilk olgu" arayan 
felsefe her ş eyden önce bu tehlikeli yolla hesapla ş malı  ve onunla bütün 
ilişiklerini kesmelidir. 

B. Felsefenin Metodu Ak ıldır 

Felsefenin metodu ak ı ldı r. İ limle paralel olarak uyan-
dığı  zamandan beri Logos felsefenin temeli say ı lmış tır (e). Bu 
kelime ile hem "akı l" hem "dil" (konu ş ma) anla şı ldığı  için felsefenin 
dille ifade edilebilen ve sistemli dü şünce halini alan bir araş tı rma alanı  
olduğu görülür. Ortak duyuya dayanan İ onia'l ı  physiologue'larda 
da Akı l ilk olgu sayı lan su, hava veya ate ş in yaratı cı sı  gibi görülmü ş tür. 
Latince ratio, arapça "akl" kelimeleri yunancadaki bu çift anlam ı  
çözerek temel kavram ı  aydı nlatm ış lard ır (e). 

Akı l felsefenin temeli değ il aletidir. Kelimeler şeylerin sembol-
leri olduğu gibi, kelimelerle kurulan önermeler de olgular ın ve ş eyler 
aras ındaki iliş iklerin sembolüdürler. Bu suretle kurulan cihaz mant ık-
tı r. Önermelerle ve kelimelerle dü şünürüz, öyle ise dü şüncemizin 
aleti mantıktır. Bunun için felsefenin de (ilim gibi) Mant ık dışı nda bir 
aletle kurulmas ı  imkans ı zdı r : Eğer düş ünce aleti olan mant ı ktan ba şka 
araçla dü şünmek mümkün olsaydı  felsefede mant ık dışı nda bir alet 

7 İ slamiyet "gayb"i yaln ız Allah' ın bileceğ ini söyler. (Ve indehu ııı efatihul gayb; la ya' 
lemu'l gaybe illallah; ve yes'elaneke anir - ruh'i kul-irruhi min emri rabbi) bu sarih ayetlere göre 

"gaybden haber vermek" ve "gayb ilimleri" ne sahip olmak fikri islâmiyete ayk ırıdır. 
8 Anadolu'da tasavvuftan ve tarikatlerden kuvvet alan celali isyanlar ında görülür. 

9 "ak ı l" arapçada as ıl köstek demektir, sonradan mecaz yolu ile dü ş ünceye dizgin 

vurmak anlam ında kullan ı lmış tır. Nizam (tanzim) de ipli ğe inci dizmek iken "ordre" anla-

mında kullan ı lmış tır. 
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den söz edilebilirdi. Gerçekler mutlaka mant ı k kurallar ına göre kurul-
mu ş  olmadıkları  gibi, insan ruhu da ak ı ldan ibaret değ ildir. Öyle ise 
felsefenin konusu yaln ız akı ldır demek onu fazla s ı nı rlamak olur. 
Ancak felsefe ak ı l dışı ndaki yetilere (duygulara, iradeye veya d ışş uura), 
akıl yetkisini aş an olgular veya gerçeklere önem verdi ğ i zaman dahi 
bu düş üncesini yaln ız ak ılla anlatabilir. Ak ı lla yapı lmış  bir tahlile, 
yani mantık iş lemlerinin kullanı lmas ı na dayanmayan bir felsefe ola, 
maz. Bunun için de her felsefi ara ş tırma ve ele ş tirmede ak ı l ilkelerinin 
tesbitinden işe baş lamak gerekir. Felsefi ele ş tirme (tenkit) yaln ız', 

 bu ilkelere dayanarak problemleri çözmeye çalışı r; çözülebilen prob-
lemlerle çözülemez problemleri bu ilkeler yard ı mı  ile ayırır. Ara ş tırma-
sı nın alanını  bu ilkelere dayanan dü şünce ile sınırlar. Eğer bu s ınırın 
ötesi üzerinde dü ş ünmesi ve ya dü ş ünceden ba şka yetilerle bu s ını r 
ötesi ile temasa gelmesi mümkünse bunlar ı  da yaln ı z akı l ilkelerine 
dayanan dü şünce ile, yani mant ı k iş lemlerile yapar. 

Ş u kadar var ki bunu söylemekle bu felsefe problemlerinin yaln ız 
mantı ki önermelerle do ğ rulanabilenler oldu ğunu söylemek istemiyo-
ruz. Çünkü felsefe ilimler aras ı nda bir ilim (bir tabiat ilmi veya manevî 
ilim) olmadığı  gibi , ilimler kendisinin birer dal ı  olan üniversel ilim 
de değ ildir. Vakıa böyle dü ş ünenler olmu ş tur. Fakat bu görü şlerin sa-
vunulması  kabil değ ildir. Eğ er felsefeyi bir ilim saym ış  olsak onun baş -
ka ilimler gibi bağı msız ve ötekilerle kar ış mayan bir alan ı  olmalıydı . 
Halbuki fizik olgular, biyolojik varlıklar ve olgular oldu ğu gibi felseri 
bir "olgular alan ı " yoktur. Akı l ilkeleri ve mantık felsefenin özel ko-
nusu say ı lsa bile, felsefe mant ıkla yapı lır, mantıktan ibaret de ğ ildir. 
Bütün ilimleri ku ş atan üniversel ilim olmas ı  dü şüncesi daha eski ve 
daha yerle ş miş tir. Fakat eğer böyle ise felsefenin ilimleri bir araya 
getiren bir "ansiklopedi" olmas ı  gerekir ki, ilimler ayr ı  ayrı  kendi i ş -
lerini görüyorlarsa onlar ı  bir araya getirip bu toplama ayr ı  bir ad 
vermeye ne lüzum var? Yahut felsefe ilimlerin sorular ını  onlardan fark-
lı  bir şekilde ku ş atıyor ve ilimlerin verdikleri hükümleri a ş an hükümlere 
ulaşı yorsa, böyle bir sistem kar şı sı nda ilimlerin durumu ne olacakt ı r? 
İ limlerin parçalı  "hakikat"lar ı  ile bu "bütün hakikat" bir birile çat ış -
nuyacakrnı d ı r? üniversel ilim sözünden yaln ızca ilimlere metod veren 
bilgi anlaşı lırsa o zaman da felsefenin mant ık ve metodolojiden iba-
ret olduğu ve alan ı nı n çok geniş lemek ş öyle dursun, çok darald ığı  söy-

lenmiş  olmazmı ? 

Geriye bir ş ey kal ıyor, o da felsefeyi ilim gibi kesin ve metodlu 
bir bilgi saymakla beraber, ilimlerin yapma d ığı  ve yapamıyacağı  bir 
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görevi ondan beklemek; ilimlerin verilerini mantild dü ş ünce yardı mı  
ile sistemle ş tirerek onlardan bütün ilimlerde (veya hiç de ğ ilse onlardan 
bir çoğunda) geçerli olan bir "doktrin" ç ı karmak. Bu son anlam felse-
feyi ilimlerdeki teorilerden ay ı rmak, ancak teorilerin teorisi demek 
olur ve üniversel doktrin saymaya var ır. Her doktrin vak ı a sistemli 
bir düşüncedir. Ilim veya ortak duyu verilerine dayansa da, onlar ı n 
aç ı klamadan b ırakt ı kları  yerleri de kendi ak ı lyürütmeleri ile tamam-
lar ve ilimlerin aralar ındaki çat ış maları  ortadan kald ı ran bir genel 
açıklama verir. Fakat bunu verebilmek için olgular ve ş eyler üzerinde 
dü şünce yetmez, bu olgulara ait do ğ rulamalar ı n (v Mfication) yap ı lama-

dığı  yerlerde zihindeki doğ rulamalar ı  kurar ve âlemin bütününe bu 
tarzda kurulmu ş  bir sistemin aç ı sı ndan bakar. Öyle ise her doktrin, 
mantı ki düş ünceyi kullansa da, "do ğ rulanam ıyan"lar alan ını  kucak-
lamak veya inkâr etmek üzere âleme kar şı  herhangi bir tav ır alı r. 
Halbuki ilimler 'Meme kar şı  herhangi bir aç ı dan bakamazlar ve 
böyle bir tav ı r alamazlar. Bunun için ilimler (emekleme halinde bile 
olsalar) objektif ve ki ş i - d ışı  (impersonnel) olma zorundad ı rlar. Doktrin 
ise Meme her hangi bir aç ı dan bakış  olduğu için sübjektiftir ve ki ş iye 
ait (personnel) dir. Her doktrin bir süjenin duygular ı nı  aksettirir ve onun 
açı sı ndan olgular ı  görür. Mant ıki dü ş ünce, hatta ilimlerin verileri 
böyle bir "bakış "da yaln ı z alet olarak kal ı r ve ona objektiflik sa ğ -
lamaz. Öyle ise doktrinler devirlere, görü ş  aç ı ları na, kiş ilerin vası f-
ları na göre değ iş ebilirler. 

Felsefe eğer ortak ve değ iş mez temellere dayan ıyorsa "doktrin" 
olamaz. Bir has ad ı n sonuna konan "ism" eki de ad ın kiş iliğ ini ve 
bakış  aç ı sı nı  gösterdiğ i için bir doktrindir: Freudisme, Bergsonisme 
gibi. Fakat böyle ifade edilen görü ş lere ortak ve de ğ iş mez felsefe nas ı l 
denebilir? Ayr ı ca her doktrin - yukar ıda görmü ş  olduğumuz gibi -
probleme verilebilecek en az iki cevaptan biri oldu ğu için, mutlaka 
onun kar şı sı nda "hay ı r !" diyen bir ba şka doktrin bulunacakt ı r. Fel-
sefe alan ı  böyle birbirini reddeden «cedel» cilikten, neticesiz tart ış -
malardan ibaret kald ı kça skolastikten kurtulamaz. Ortaça ğı  dolduran 
"mezhep" kavgalar ı  gibi zaman ı mızdaki "doktrin" kavgalar ı  da sonsuz 
evet ! ve hay ı r ! içinde sürüp gitmektedir. Felsefenin kesin bilgi olmas ı , 
felsefede ortak "hakikat"in bulunmas ı  herş eyden önce onun "doktrin" 
olmadan kaç ı nmas ı  ile sağ lanabilir. Hiç bir ilimde doktrin ve "ism" 
yoktur. Söz götürür konularda baz ı  teori tart ış maları  sı n ı rl ı  doktrin-
lerin doğ masına sebep olsa bile (i o) bunlar filmin bütünündeki objek-
tifliğ i ve tarafs ı zlığı  bozmaz. Halbuki felsefe ad ı na ileri sürülen ve as- 

10 Biyolojide Lamarkisme ve Darwinisme, matematikte intuitionisme ve logicisme gibi. 
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linda "sözde felsefe" den ba ş ka bir ş ey olmayan doktrinler bunun tam 
aksine âlemin bütünü, olgular ve gerçeklerin bütünü üzerinde 
tartış malara girdikleri ve görü ş  aç ı ları nı  toptan Meme yayd ıkları  için 
bu tarzda sistemle ş tirmelerde mant ıki ak ı lyürütmenin yolu ne olur-
sa olsun, ortak ve de ğ iş mez hiç bir esas b ırakmamaktad ı rlar. K ısaca, 
felsefe kesin bilgi olmak istedikçe doktrin olmadan vazgeçecek ve 
doktrinlerin doğurduğu sübjektif görü ş  aç ı larına dü ş meyecektir. 

Felsefe ancak bir ele ş tirme ve tesbit etme faaliyeti olabilir. İ n-
san zihninin ortaya koydu ğu problemlerin hangi varl ık ve değ er alan-
larına kar şı lık olduğ unu kontrol edebilir. Hiç bir varl ık veya değ er 
alanı nda karşı lığı  olmayan sözde - problemleri ay ı rabilir. Çözülmüş , çö-
zülebilecek ve asla çözülemiyecek problemleri ay ırır. Fakat çözülmemi ş , 
hatta çözülemiyecek problemleri insan kafas ı nı n daima koyu ş undaki 
sebebi problem haline koyarak, bunlar ı  saçma diye felsefe d ışı nda bı -
rakmaz. Bu çabalar ı  ile felsefe insan kafas ı nı n hiç bir ilim veya de ğ er 
(teknik, sanat, ahlak, din) içinde yapmad ığı  bir iş i yapar. Bu da gö-
rülmüş , ya ş anmış , tahlil edilmi ş  her ş ey üzerinde ele ş tirici dü şünmedir. 
Böyle olunca felsefenin alan ı  anlaşı lır: gerçekte veya insan elile yap ı l-
mış  olarak var olan her ş ey üzerinde , insan kafas ı nı n bunlar hakk ındaki 
akı lyürütmeleri üzerinde tahlilci ve tenkitçi dü ş ünce! Bu tan ı ma göre 
felsefenin alan ı  hem çok dar hem çok geni ş tir. Çok dard ır: Çünkü 
felsefenin esasl ı  rolü bir ş ey yapma değ il, yapı lmış  ve var olan ş eyleri 
eleş tirme ve taramadan ibarettir (i ı ). Kısaca, varl ık için düş ünmedir. 

Çok geni ş tir: Çünkü bu tan ı ma göre felsefenin dokunmad ığı  konu 
yoktur. Mantı ld dü şüncenin eleş tirdiğ i ve tarad ığı  konular ba ş lı ca 
üç zümreye ayr ı lır: 

) Varl ı klar üzerinde dü ş ünmek; 

2) Bir varl ık nevi olarak bilgi üzerinde dü ş ünmek; 

3) Değerler üzerinde dü ş ünmek.- 

Birinci görevi ile varl ık felsefesi (ontoloji) eski "metafizik"in ye-
rini al ır. İ kinci görevi ile bilgi felsefesi (fencmenoloji) eski "epistemolo-
ji" nin yerini al ır. Üçüncü görevi ile değ erler felsefesi veya kültür fel-
sefesi eski felsefenin u ğ ra ş mad ığı  yeni bir alan meydana getirir. Bu 
alan Nietzsche'den beri kültürün ve insan ı n felsefede temel problem 
sayı lması  ile açı lmış  bulunuyor. Ancak bu yeni konunun rolünü a şı rı  
büyülterek felsefeyi ondan ibaret saymamal ıdır. Böyle dü ş ünenler 

11 Bu eleş tirme ve taramay ı  ilkin Ortaça ğda Guillaume d'Occam yapt ı . Onun ad ına 

nispetle buna "Occam usturas ı" denir. 
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felsefeyi "metafizik" veya "epistemoloji" aç ı s ı ndan gören ve geri 
kalanlar ı  onlara irca edenler gibi yanl ış lığ a dü ş mektedirler. " İ nsan", 
felsefenin ağı r basan bir problemidir, fakat biricik problemi de ğ ildir 
( ı 2). 

C. Felsefe Ald ı  Aşan Problemleri içine Alır 

Felsefe ak ı lla kurulur, fakat akl ı  aş an (trans-rationnel) problemle-
ri de içine al ı r. İ nsan zihni akı lla çözülemiyen problemleri koymadan 
vazgeçemez. Onlar ı n akı lla çözülmesi mümkün olmad ığı nı  görse bile, 
duygu ile veya inançla böyle problemlerden vazgeçilemiyece ğ i sonu-
cuna varabilir. İ nsan ın akı ldan baş ka (duygu, irade ve d ışş uur gibi) 
güeleri vard ı r. Bu güder de ğ erlere ve eyleme (action) ait problemlerde 
rol oynarlar; güzel bir eser kar şı sı nda duyulan hayranl ık, erdemli bir 
hareket kar şı sında duyulan takdir akla ait de ğ ildir. Bu güclerin bir 
kı sı m problemler önünde gördükleri görevi felsefe d ışı nda b ı rakmaya 
hakk ı mız yoktur. Çünkü de ğ erler (teknik, sanat, ahlak, din, hukuk) 
felsefenin konusuna girerler. Onlar hakk ında basit zevklerimizde oldu-
ğu gibi ferdi hükümler veremeyiz. Fakat ister akl ı  a ş an problemler 
söz konusu olsun, ister akl ı  aş an verilerin felsefi ara ş tırmada yard ı mc ı  
olmaları  söz konusu olsun; her iki durumda da felsefenin temel aleti 
akı ldır ve bir dü ş ünce metodu olarak mant ı ktı r. Öyle ise felsefe ak ı l-
la çözülebilecek ve çözülemiyecek problemleri ay ı rma bak ı mından 
mantığı  kullandığı  gibi, akı l-dışı  yetilejden faydanlanma bak ı mı ndan 
da yine akl ı  kullan ı r. Duygu veya sempatinin ahlak hükümlerindeki 
"tercih" lerde ölçü olaca ğı nı  söyleyebilmek için duyguyu ve sem-
matiyi mantı kla incelemeliyiz. Varl ığı n esas ı na irade ile nüfuz edebi-
leceğ imize hükmetmek için de yine irade hakk ında ak ı lyürütmeyi 
kullanmallyız; yani onu mant ı kla tahlil etmeliyiz. Shaftesbury ve 
Hutcheson gibi bir k ı sı m ahlâkç ı lar ahlak problemini sempati ile 
çözmeye çalış t ı lar. Ancak sempatinin yaln ız akı lyürütme ile çözüle-
bileceğ ini hesaba katacak olurlarsa, felsefenin temelinde mant ığı n 
bulunduğu anla şı lır. Max Scheler, sempati ve sevgi fenomenlerini özler 
(Wesen) olarak inceliyor ve Husserl'in metodunu duygu alan ı nda uygu-
layor. Fakat böyle bir uygulama için önce fenomenolojinin tecrübeden 
önceki (transandantal) mant ığı na dayanmış  olmal ıdı r. Schopenhauer 
âlemin "irade"den ibaret oldu ğunu ve ancak irade gücü diye kavrana- 

12 insan ı  biricik problem haline koyan veya ötekileri ona ba ğ layan zaman ımızda fel-

sefi antropolojidir. 

13 Bertrand Russell ve Whitehead, Principia Mathematica, 1903, London. 
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cağı nı  söylerken yine ak ı lyürütüyor, yani mant ığı  kullamyordu."Ta-
savvur" halindeki âlemin görünü ş , "Irade" halindeki âlernin öz ve 
ası l olduğunu kanı tlamak için de alet olarak mant ığı  kullanıyor. K ısa 
ca, felsefe, hangi şekilde olursa olsun, "mant ık"a dayanan dü şünceyi, 
aklı  alet olarak kullanmadan yaz geçemez. Fakat "mant ı k" dan an-
laşı lan ş eye göre felsefelerin tav ı rları  değ iş ir. İ lkçağdan beri bir felsefe 
görü şü mantık denince felsefenin bütününü anlad ığı  ve bu kavrama 
en geniş  anlamı nı  verdiğ i için bir takı m çıkmazlara girmi ş tir. Bu dav-
ranış a genel olarak "dogmatik metafizik" diyebiliriz. Ilkin Parmenide 
bunu dü ş ünce ile varl ığı n ayn ı lığı  ş eklinde ifade etti: Var olan ş ey var-
dı r, var olmayan yoktur, yokluk dü ş ünülemez. Her dü ş ünülen vard ı r ve 
her var olan dü ş ünülebilir. Bu görü ş  Aristo'nun mant ık anlayışı nda en 
sağ lam temelini buldu. Ona göre mant ığı n kategorileri ayn ı  zamanda 
varlığı n kategorileridir. Zihnimizin kanunlar ı  şeylerin kanunlar ı nı n ifa-
desidir. Hakikat, hükümlerimizin gerçe ğe uygunluğudur. Zihnimiz 
cevher ve arazlara (dokuz kategori) göre dü şündüğü gibi, varl ık da 
(gerek fizik, gerek metafizik varl ı k) cevher ve arazlardan ibarettir. 
Öyle ise mant ıktan (yani dü ş üncenin kanunlanndan) varl ığı n kanun-
ları nı  çıkarabiliriz. Ortaça ğ  bu dogmatik metafizik görü şünde Aris-
to'ya bağ lı  kald ı . Metafizik konusunda Aristo Allah'a ait ispat ı  sebeplik 
ilkesinden çıkarıyordu: Yani fizik sebeplik metafizik ispata yanyordu. 
Saint Anselme onu a ş tı  ve bu dogmatik metafizik görü şüne en olgun 
ş eklini veren "Ontolojik kan ı t" ı  koydu. Buna göre yokluk dü ş ünüle-
mez. Biz yetkin (parfait) bir varl ık düş ünüyoruz. Öyle ise o yetkin 
varl ık vardır. Doğ rudan doğ ruya Parmenide'e dayanan bu ispat ş ekli 
zihin kurallar ından varl ı k kurallar ı nı  çı karabilece ğ imiz hakk ı nda pe-
ş inden konmu ş  bir postüla üzerinde kurulmu ş tur. Çağdaş  felsefede 
"ontolojik kan ı t" başka kanı tlarla birlikte bütün cart6ien filozoflar 
(Descartes, Spinoza, Leibniz) tarafindan tart ış masız kullanı lmış tı r. 
Daha sonra baz ı  kayı t ve ş artlarla Kant da ona döndü ve ba ş lı ca 
Hegel dü şünce ile varlığı n aynı lığı  fikrinden mutlak idealism felse-
fesini çıkarmak için ona büyük bir önem verdi. 

Bu kanı tı  kullanmaya hakk ı mı z var ım? Eğer mant ık gerçeğ in 
ifadesi ise, önermelerin zorunlulu ğu gerçeğ in zorunluluğunun zihin-
deld aksinden ibaretse hakk ı mı z vard ı r. Spinoza ş öyle diyordu: "Bir 
üçgenin iç açı lan toplamının iki dik aç ıya e ş it olduğu ş eklindeki hük-
mümüzün doğ ruluğu ile diyebiliriz ki sonsuz cevherin sonsuz s ıfatlar ı  
vardır. v. s." Burada iki hükmü ay ı rmak gerekir: 

ı ) Bir üçgenin iç aç ı lan toplamını n iki dik açıya eş it olması  (geo-
metrik hakikat); 
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2) Cevher ve s ıfatlar ı nı n bulunmas ı  (metafizik hakikat). Leibniz 
zamanından beri mant ık üzerinde yap ı lan incelemeler gösterdi ki 
önermelere ait kanunlar s ırf zihne ait mant ı ki kanunlard ı r; onlar ın 
varl ıkla bir ili şikleri yoktur. XIX. ncu yüzy ılda bu ara ş tırma 
ilerleyerek matematik ilimlerin mant ıkla birle ş mesinden (veya mant ığ a 
dayanmas ı ndan) doğ mak üzere lojistik ş eklini aldı . Bu konuda en bü-
yük ad ı mı  B. Russell attı . Mantı k kurallar ı  yaln ı z iş aretler (semboller) 
aras ında kabul edilmi ş  baz ı  postülalara dayanarak, tutarl ık (coldren-
ce) ve sonuçluluk (conse<quence) aramaktad ır. Eğer a, b doğ ru ise on-
dan ç ıkmak üzere c ve d doğ rudur (sonuçluluk). E ğer d, v, b, a i ş a-
retler sistemi- aralar ı nda hiç bir çeli ş iklik olmayacak surette bir bütün 
teşkil ediyorlarsa bu sistem do ğ rudur (tutarl ı k). Burada söz konusu 
olan doğ ruluk (hakikat) yaln ı z iş aretler, semboller ve onlar ı n aras ı nda-
iliş iklere aittir. Gerçekle ilgisi yoktur. Formalist mant ık da diyebilece ğ i-
miz bu anlay ış  çok yaygı ndır. Buna kar şı  Phenombıologie'nin mantı k 
anlayışı  kavramlar veya önermelerin birer öz gibi görülmesi esas ına 
dayan ı r. Bolzano tarafından savunulan bu fikir sonradan Husserl'in 
felsefesinde geli ş tirilmiş tir. Buna göre kastl ı  fiillerle kavrad ığı mı z 
bütün fenomenlerde empirik verileri "parantez içine" ald ı ktan sonra 
onları  zaman - d ışı  özler gibi görebiliriz. Bu özler ya muhteval ı  olur: 
kı rmı zı , ye ş il gibi. Yahut muhtevas ız (s ı rf ş ekil) olur: üçgen, önerme 
gibi. Öyle ise mantı k muhtevas ı z (veya bo ş ) özlerin fenemenolojik 
ilmidir. Böyle olunca o bir varl ık alan ı dır ve mant ık bu varl ık 
alanını  inceler. Birinci mant ı k anlayışı  ile ikincisi aras ında ne kadar 
ayrı lı k olduğu görülüyor. Ancak ikincisine göre de mant ık "Ideal 
varlık" olarak yaln ı z kendi alan ı  hakkı nda (Aristo'nun eski bir terimi 
ile) apophantique hüküm verir. Lojistik'in tuttu ğu yoldan farkl ı  olsa 
da, "dogmatik metafizik"e dönme imkan ı nı  kald ırır. Çünkü "muhteval ı  
varl ık" alanları nı  çözemez. Onlarda tabiat ilimleri metodundan 
farkl ı  fenomenolojik tasvir" metodunu kullanmam ız gerekir. 

Çağdaş  mantı k anlayışı nın üçüncü bir ş ekli İ ngiliz empirism'in-
den doğmuş  olan dedüktif ve indüktif mant ı k görü ş üdür (14). Bu gö-
rü ş  içinde de mant ıki önermeler yaln ı z tabii süreçleri (processus) ince-
lediğ i ve aralar ı nda zamanda ş lık, ardardal ık bağ ları  kurduğu için 
böyle bir mant ı ktan varl ık hakk ı nda hüküm ç ı karamayız. Sonuncu 
görü ş  natüralism diye ötekilerden ayr ı lır. Fakat gerek formalit mant ı k, 
gerek fenomenolojik mant ı k, gerekse natüralist mant ık ş ekillerinde an- 

14 John Stuart Mil, Logique ddductive et inductive• trad de 6 eme edit par Louis 
Peisse; 3 eme edit. franç. 1889, F. Akan. 
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laşı lan mant ık görü ş leri Parmenide'den Hegel'e kadar gelen "ontolo-
jik kanı t"' kullanmayı  reddetmektedir. Böyle bir kan ı tın meş ru olma-
dığı nı  ileri sürenlerin en sert davranan ı  formalist mant ık (veya lojis-
tik) görü şüdür (i 5). Formel "hakikat" le empirik "gerçeklik" ayr ı -
dı rlar. Birincisinden ikincisi ç ıkarı lamaz. Formel hakikat kesin, fakat 
muhtevasiz, empirik gerçeklik ise kesinlikten mahrum fakat muh-
teval ıdı r. Eski felsefenin en büyük kusuru onlar ı  birbirine bağ lamak 
olmu ş tur ( ı  6) . 

Eski mantığı n varl ıklar alan ına a şı rı  yayı lmas ı na kar şı  çağdaş  
felsefede uyanan bu tepki yaln ı z yeni mant ıklarda doğmuş  değ ildir. 
Asıl varl ı kla uğ raş an felsefeler (ontolojiler ve existentialisme) bu 
tepkiyi göstermektedir. Bergson'un metafiziki, maddeyi elveri ş li bir 
şekilde kullanmak için meydana gelmi ş  olan "mant ık" ın hayat ve 
ruh alnı na lüzumsuz yay ı lmas ı  yüzünden do ğan buhranlan anlat ır. 
Daha eskiden Schopenhauer buna benzer tenkitleri "Yeter sebep 
ilkesinin dört kökü" adl ı  kitab ı nda yapmış tı  (i 7). Schelling, idealist 
felsefe kadrosu içinde (ve şüphesiz as ı l varl ı k filozoflar ından farkl ı  
bir anlamda) "mant ık"daki "vas ı tal ı  düş ünce" nin ruh ve tabiat bütü-
nünü kavramadan aciz oldu ğunu, böyle bir bütüncü (total) görü ş ün 
yaln ız sanat sezgisi ile elde edilebilece ğ ini söylüyordu ( ı  8). Yeni On-
tolojiler bu ayı rmada daha keskin davran ıyorlar: Nicolai Hartmann 
varl ık alanlar ı nı  "gerçek" ve "gerçek - de ğ il" (irr j'el) diye iki zümreye 
bölerken "gerçek de ğ il" dediğ i varlık alanına mantık ve matematiğ i 
koyuyor (19). Bu filozofun gözünde gerçek - de ğ il ile ideal ayni şey-
dir. Ona göre mant ık gerçeğ in incelenmesinden ç ı karı lmış  olmadığı  
gibi bütün varl ıklara da uygulanmaz. Varl ık alanlar ı  bir birinden ak ı l-
dışı  uçurumlarla (hiatus irrationalis) ayrı lmaktad ır. Bir varl ık sfer'inde 
ötekisinin ölçülerini kullanmaya; birini öteki gibi anlamaya imkân 
yoktur. Bundan dolay ı  mantığı n toptan bütün varl ı klarda uygulan-
ması  şöyle dursun, varl ı klardan her birini anlayacak metodlar ı  ayr ı  ayrı  
ele almalı dı r(2o). 

Eski mantığı n a şı rı  geniş  kullan ı lışı ndan dogmatik metafizik, 
İ lk ve Orta çağ i baş tan ba ş a kaplayan, hatta Yeni ça ğda da k ı smen de-
vam eden mant ık saltanat ı  ş eklindeki skolastik veya dogmatik felsefeler 

15 Louis Rougier, Paralogisme de rationalisme. F. Alcan, 1920 
16 G. Gusdorf. Traitd de Mitaphysique 1956, Armand Colin 
17 A. Schopenhauer, Les Quadruples racines du principe de la raison suffisante, trad. par 

J. Gibelin, 1946, J. Vrin 
18 J. M. Baldwin, De mddiat et l'imm&liat, trad. par E. Philippi, 1921 F. Alcan 
19 N. Hartmann, Me'taphysique de la counnaissance Aubier, trad. par R. Vancourt, 

vol. 2, pp. 185-232 (objet ideal et apriorite ideal), 1946. 
20 M. Hartmann, Die philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften, Jena, 

Gastav Fisher, 1948. 
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doğduğu gibi, yeni mantık veya lojistik'in ş iddetli tenkitleri yüzünden 
felsefenin a şı rı  daralt ı lması , son derece fakirle ş tirilmesi doğmu ş tur. 
"Hakikat" ı  yalnız zihinde iş aretler veya semboller aras ındaki tutarl ık-
ta gören lojistik felsefeyi dü şüncenin syntax' ı  sayıyor. Mantığı n görevi 
ona göre önermelerin belirtti ğ i anlamları  kontrol etmektir. Her i ş aret 
(veya sembol) bir ş eyin sembolü olacak ve onunla bu şey aras ında bir 
uygunluk (correspondance) aranacakt ır. Kar şı lığı nda hiç bir anlam bu-
lunmayan önermeler "anlamdan bo ş " veya "anlams ız" önermelerdir. 
Yeni mantıkçı lar bunun için önermeleri do ğrulama (ver  ification) kont-
rolünden geçiriyorlar. Onlar a) ya teknik bak ımdan doğ rulan ı rlar: 
Bogaziçi'nde bir köprünün yap ı lması  teknik bak ı mdan mümkündür gibi, 
b) .  Ya fizik bak ımdan doğ rulanırlar: Marmara'da bir köprü yap ı lması  
mümkündür gibi (fakat bu teknik bak ımdan mümkün değ ildir.) c) 
Ya da mant ı ld bakı mdan doğ rulanı rlar: Bo ş lukta bir köprü kurmak 
mümkün değ ildir gibi. Mantıkl doğ rulama ile kontrol etti ğ imiz zaman 
empirik lojistikcilere göre bir çok felsefe problemleri "anlams ız" gö-
rünürler (2 ı  ) : gaye - sebep, hürlük, cevher, hayat ı n veya ruhun ma-
hiyeti v. b. gibi. Onlara göre bu problemler yanl ış  değ ildir; sadece 
"anlamsız" d ır. Yani karşı lıklarında hiç bir gerçek muhteva yoktur. 
Gözlem ve tecrübelerin kazand ırdığı  bilgi hiç bir derecesinde bu prob-
lemlere cevap veremez. 

Yeni "mant ık" kurallar ını  tarayıcı  bir alet gibi kullanan bu görü ş -
de en ileri giden Wittgenstein oldu (22). Ona göre felsefenin hedefi 
düş üncenin mant ıki açıklanması dır. Filozof bo ş  ve anlams ı z kavramlar ı  
taramadan ba şka bir ş ey yapmaz. Böyle bir tarama sonunda ise 
Wittgenstein yaln ı z metafizik problemleri de ğ il filmin kendi problem-
lerini, teorilerini de tar ıyor ve fenomenlerle aralar ındaki ilişiklerin 
tesbitinden ba şka her şeyi ara ş tırma dışı nda b ırakıyordu. Hatta say ı  
kavram ı nı  bile değ iş ik sayıyor (çünkü say ı  yok, çeş itli sayı lar; müsbet, 
menfi, rasyonel, mevhum v. b. say ı lar vardır. ) "S ınıf" kavram ını  lü-
zumsuz görüyor, mant ığı n önermelerine e ş itliklerin tekrar ı  (tautologie) 
gözü ile bakıyordu. Böyle anla şı lan bir felsefenin kaide yüzünden ger-
çeğ i öldüren fazla sert bir polisten fark ı  kalmıyor. Bu, yeni kelimelerle 
çok eski bir felsefe hastal ığı nın , isimciliğ in dirilmesinden ba şka bir ş ey 
değ ildir. İ simcilikte ileri gittiğ i için bu ç ıtır' açmış  olan B. Russell 
bile tarama i ş inde ölçüyü kaç ıranlardan (Viyana mant ı kçı ları ndan) 
ve kendisine k ısmen tesir etmiş  olduğunu söylediğ i Wittgenstein'in 

21 Bu tarama i ş ine baş lıca Viyana çevresi ( Wiener kreis) filozofları , Otto Neurath, Hem-
pel, Carnap önem verdiler. 

22 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, trad. de l'allem. par P. Klossowski. 
Introd. par B. Rus.,e11, 1961, Gallimard. 
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aşı rı  sözlerinden (ba ş lı ca İnvestigations philosophiques adlı  ikinci kitab ın-
dan) ş ikayet ediyor (23). 

D. Felsefenin Temeli Akil değ il Varlıktır 

Felsefenin aleti ak ı l ise de temeli akıl değ ildir. Eski rationa-
lism'e kar şı  modern felsefe tenkitle i ş e giri ş tiğ i zaman ilk iş  eski mant ık-
takı  ortak duyudan ç ıkarı lmış  ak ı l kuralları  yerine Descartes' ın apaçık 
ve kesin matematik kurallar ını  getirmesi oldu. Leibniz matematikle 
mantığı  birle ş tirerek Caract&istique Universelle'i kurmaya kalkt ığı  
zaman onun yolunu tamamlamak, yani Aristo'nun sa ğ  duyu mantığı  
yerine matematik mant ığı  koymak istiyordu. Nitekim Descartes "gaye-
sebep" fikrini ilim d ışı  ederek İ lk ve Orta ça ğı n insana benzetilmi ş  tabiat 
görü ş ü yerine mekanik kanunlarla anla şı lan tabiat görü şünü getirdiğ i 
gibi Locke da İ lk ve Orta çağı n "cevher" fikrini bilgi tenkidi s ı ras ı nda 
ilim dışı na ç ıkarmaya çal ış tı . Ondan sonra kolay kolay bir daha cev-
herden bahsedilmedi. 

Bu tenkitler ortak duyudan do ğmuş  kaba rationalisme'in yerine 
ince bir tahlilden geçirilmi ş  olan matematik ve mantığı n akılcı lığı nı  
koydu. Bunun için felsefenin temeli ak ı l değ ildir derken çağdaş  filozof-
ların yaptıkları  bu kuvvetli tarama i ş lerini hat ı rlamal ıdır. Felsefe 
sembolik mant ı k yard ı mı  ile kurulur ; ancak kurulan şey varl ıklard ır. 
Kaba akılcı lıktan en ince sembolik mant ığ a kadar, "ak ı l" kurucu rolü-
nü saklar. Bu rolü kötüye kulland ığı , bu yüzden ya bütün varhklar ı  
bir mantık saltanat ı  içine hapsetti ğ i, ya da tarama i şinde çok ileri gi-
derek ne kendisine ne ilme u ğ raş acak ciddi bir i ş  b ı rakmadık' zamanlar 
olmu ş tur. Fakat bu iki kötüye kullan ışı n aras ı nda mant ık ası l rolü olan 
problemleri koymak, çözülenleri ve çözülmeyenleri ay ırmak, başka 
hangi yetilerin (ruh melekelerinin) kendisine yard ı m edeceğ ini göster-
mek iş lerini yaptığı  zaman, kendi görevini görmü ş  olur. 

En sert ş eklinde zekân ın faydacı  bir alet gibi göründü ğü Bergson 
felsefesinde dahi bütün ara ş tı rma zeka ile yap ı lmakta ve onu tamam-
lamak için zihnin üstün bir yetisi olarak "sezgi" ileri sürüldüğü zaman 
bunun savunulmas ı  yine zekâ ile yap ı lmaktad ır. Aklı n veya tenkitçi 
mantığı n tesbit etti ğ i ilk ş ey varl ık alanları  olacakt ır. O zaman felsefe 
ası l kendi konusunu, ontolojiyi bulmu ş  demektir. Lojik böylece onto-
lojik'in kapı sı  hizmetini görmü ş  olacaktır. Fakat onotolojik olan şey,le 
artık lojik, bir ircaci veya hükmedici de ğ il, yalnız bir tesbit edici, tasvir 

23 Ludwig Wittgenstein. Investigations philosophiques. B. Russell bundan Histoire 
de mes Idks phhosophiques adı  ile fans ıcaya çevrilmi ş  olan eserinde bahsediyor (Gal-
limasd, 1961). 
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edici olacakt ır. Böyle bir tesbitte "bilgi" de varl ıklar aras ı nda 
bir yer alacakt ı r. Yani bilgi, öteki varl ı klar gibi bir varl ı k çeş idi gibi 
görülecektir. 

Fakat mantığı  alet olmaktan ç ıkararak gaye haline getiren sistem-
ler nas ı l yanlış lığ a dü ş mü ş lerse, bilgiyi de bir varl ı k nevi olarak görecek 
yerde felsefenin biricik konusu yapan sistemler de yan ı lmış lardı r. 
Bu ikinci yan ı lma yolu epistemolojik görü ş tür. Böylece varl ı klara ve 
genel olarak varl ığ a kar şı  ş üpheci bir tav ır almaya var ı lmış , veya bütün 
"hakikat"i bilgiden ibaret gören idealismin felsefede do ğurduğu türlü 
buhranlar ç ıkmış tı r. Ş u kadar var ki felsefenin geli ş mesinde yeni yol 
açan ve kö ş e başı  olan filozoflar bu buhrana dü ş memiş lerdir. İ lk çağda 
sofistlerin ve şüphecilerin "insan" ve "duyular"a hapsolmalar ı na, 
Fisagor'cular ı n gerçek üstü say ı ları n gerçekliğ ine saplanmalar ı na rağ -
men Platon ve Aristo bilgi tahlilini varl ıkları  açıklamak için bir araç 
gibi kullanmadan ileri gitmemi ş lerdir. Orta - ça ğda da nominalist'ler 
ve realistler aras ındaki kavgaya ra ğmen Saint Thomas bu çukurlara 
dü ş memiş tir. Yeni çağda daha Galile 'den ba şlayarak "bilgi muhte-
vasının tahlili" sübjektif niteliklerin tesirinden ilmi kurtarmak için 
vası ta olmu ş  ve bu yolu Descartes bütün geni ş liğ i ile tamamlam ış tır. 
Aslında Locke'un, Leibniz'in ve daha sonra radikal olarak Kant' ın 
yaptıklar ı  da budur. Bilgi muhtevas ını  derinden derine tahlil ede-
lim : ta ki gerçeklerde en sa ğ lam yola, onlar ı n mahiyetini bozmaksızın, 
ulaş mak mümkün olsun. Kant' ın yaptığı  iş , aslı nda, Locke'la baş layan 
bilgi tahlilini sonuna götürmektir. Nitekim İ lkçağı n büyük filozof-
ları nda olduğu gibi onlarda da d ış  alemin varlığı ndan şüphe edilmemiş , 
ş uura biricik gerçek gözü ile bak ı lmamış tı r. Eğ er Kant bilginin madde ve 
şekil'ini ayı rı rken bu ş eklin ne dereceye kadar tecrübeden önce ş uurun 
istidad ı  olarak haz ır bulunduğunu gösteriyorsa, bundan maksad ı  
bilginin objektifliğ ini tehlikeye dü şürmek değ il, daha sağ lam esaslara 
dayand ırmaktı . Nitekim Locke da "reflection" derken d ış  âlemden alı n-
mış  izleri birle ş tirmek ve yeni fikirler yapmak bak ı mı ndan şuurun bir 
istidad ı nı  anlıyordu. Fakat eskilerde oldu ğu gibi Kant'da da d ış  âle-
min varlığı ndan ş üphe edilmemi ş tir. Çünkü tecrübemizin muhtevas ı nı , 
fenomen'leri bize veren odur. Yaln ız dogmatik rasyonalisme kar şı  
tenkitçi akl ı  kullanan Kant varl ı ktan nelerin bilinebilir, nelerin bili-
nomez olduğunu ayırmas ı nı  öğ retmi ş tir. Ayrı ca ilmi kuran "Saf akl ı n 
tenkidi"nde varl ığı n ulaşı lmaz kısmı na "Pratik akl ın tenkidi", "Hüküm 
gücünün tenkidi" ile, yani yine akl ı  kullanan ba şka alanlar, ba ş ka 

değ erlerle, ahlak ve san'atla ula şı labileceğ ini göstermi ş tir. 
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Böyle olduğu halde bilgi tahlili neden ç ıkmaza girmiş tir? &ı nurı  
sebebi felsefenin ana yoldan ayr ılması , araçla gayeyi birbirine kar ış -
tırmas ıdır. Bilgi tahlili araç (vas ı ta), onun gayesi varliklar ve de ğer-
lerin meydana çıkarı lması  olduğu halde, bu unutularak bilgi tahlili 
felsefenin gayesi say ı lırsa, böyle bir tahlille varhklara ait as ı l 
konuya giremeden kap ı  kapanmış  olur. İ lk ve Orta çağda isimciler 
veya şüphecilerin düş tükleri yanl ış  yola benzeyen yeni yanl ış  yollar 
bu sağ lam bilgi tahlili geleneğ inin unutularak yoldan sap ı lmış  olma-
sından ileri gelmektedir. Locke'un tahlilleri ileri götürülünce, onun 
gerçek varl ı klar dediğ i yeni alana girilmi ş  olacakt ı . Halbuki onun ar-
dı ndan gidenler tahlili yanl ış  yolda ilerlettiler ; Berkeley birinci nitelik-
leri derinle ş tirerek oradan madde ve canl ı  varlıklar alan ı na girecek 
yerde birinci nitelikleri (meselâ mekân ı ) de tahlil ederek onu ikinci ni-
teliğe ircaa çal ış tı . Eğer bu doğ ru ise, ikinci niteliklerin (GaliMe, Des-
cartes'ten beri) sübjektif oldu ğu sabit olduğ una göre birinci nitelikle-
rin de sübjektif olmas ı  ve bundan dolayı  dış  âlemin hiç bir gerçek te-
meli olmamas ı  gerekecekti. Berkeley'in d ış  alemi inkâr etmesine ve 
bütün gerçeğ in şuurdan ibaret oldu ğunu iddia etmesine sebep olan 
bu idi. Fakat bu paradoks bir çok ayk ırı  düşünürü arkas ından sürtik-
lemek için yetti. Ondan biraz sonra epistemolojik tahlilde daha ileri 
giden David Hume d ış  âlem gibi ş uurun da bir izlenimler, fenomenler 
topluluğundan ibaret olduğunu, herş eyin bu izlenimler aras ındaki 
çekme ve itmeden, bir ça ğ rışı m iliş iğ inden ibaret olduğunu söyliyerek 
tam şüpheciliğ in içine dü şecektir. Kant' ı n tenkidçi akla gördürdü ğü 
büyük hizmet de onun yolundan gittikçe iyi anla şı lamadı . O sanki 
Noumene'in "bilinemez" oldu ğunu söylemekle ası l varlığı  inkâr edi-
yormuş  gibi biraz sonra Fichte bu kavram ı  ortadan kald ırdı . Başka 
bir yoldan Berkeley'in sübjektif idealismine ula ş tı . Aynı  çaba, şuurun 
iki zı t görünü şü olan Ben ve Ben-de ğ il'i meydana getiriyorsa, bu d ış  
lem yoktur demekten ba şka nedir? Ondan sonra gelenler bu k ısır 

döngüden kurtulmak için İ lkçağı n daha tehlikeli bir fikrine, , Par-
menide'den kalan varl ık ve dü şünce ayniliğ ine sığı ndı lar. Böylece "bi-
linemez" e, akl ı  aş an varlığ a, akı ldan başka yetilerle nüfuz edilip edile-
miyeceğ i düşünülmeden bütün bunlar yeni bir ak ı l saltanat ı  kurmak 
için inkâr edildi. Hegel vak ı a Parmenide'le Heraklit'i birle ş tirmeye 
çalış tı : bir yandan dü şünce ile varlık birbirinin ayn ıdır, bir yandan da 
varlık ile yokluk bir birinin ayn ıd ır (başka deyi şle birle şirler) ve 
"Oluş"u (Das Werden) meydana getirirler. Hegel idealism ç ıkmazın-
dan kurtulmadan, çok uzak bir dönü ş le metafiziğe girdi: Bu art ık eski-
lerin sabit sınıflar ve cevherler mant ığı nın metafiziğ i değ il, "Oluş " ha- 
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lindeki alemi açıklayacak diyalektik mant ığı n metafiziğ i idi. Böylece 
hem idealisme, yani bilgi d ışı nda as ı l varlığ a ulaşı lamayacak" hak-. 
kındaki yanl ış  axiom'a sadık kalıyor ; hem de statik akla göre "bili-
nemez" veya "akl ı  aş an" gibi görünen mutlak gerçe ğ in incelenmesi 
iş ini bu yeni aletle sa ğ lıyordu. 

Fakat ne dereceye kadar? Bu her şeyden önce varl ık H-- yokluk 
sentezinin ba ş arı lı  olmasına bağ lı  idi. Zı tları n çatış ması ndan hareket 
le oluşun doğduğu fikri Heraklit'den beri biliniyordu. Ş u kadar var ki 
Heraklit ş air kalmış , ve buradan imkans ız bir "mantık" te şebbüsüne-
kalkmamış dı . Hegel'in cür'etli sistemi bütün azametine ra ğmen 
tenkitçi dü şünceyi doyurmad ı . Bir yandan mant ık saltanat ı  (panlogis-
me), bir yadan mutlak ruhçulu ğa kar şı  tepkiler ba şladı . Birincisi 
existentialisrne ç ığı rını  kuran Kierkegaard'dan geldi (Fakat oldukça 
geç duyuldu). Daha yak ında bu tepki doğ rudan doğ ruya şuura karşı  
varlığı  koyan Schopenhauer felsefesinde görülüyor. Bu filozof "Mem 
benim tasavvurumdan ibaret de ğ ildir; Mem İ radedir ve ben iradem-
le ona nüfuz edebilirim" derken yeni ontoloji'nin kap ısm aç ıyordu. 

Her ş eye rağmen Kant' ın yanlış  yorumlamas ından doğ an süb-
jektif idealism şeklindeki felsefe ara ş tırmaları  kolay kolay h ızı nı  ala-
madı . Bu yolun her iki yan ı na sapmalar yüzünden felsefi ara ş t ı rma 
pek çok çaba ve zaman kaybetti: Yeni Hegel'ciler Nourn&le fikrini 
düşüncenin kendi geli şmeleri gibi anlamaya çal ış tı lar (Marburg eko-
lü) ; sübjektif idealismi son haddine götürenler Solipcisme'e vard ılar. 
Arthur Schuppe'ye göre her bilgi tek insan ın bilgisidir. Biz yaln ız 
kendi şuurumuzu biliyoruz. İ lmin tutarlığı  ş uurlar aras ı ndaki in-
tersubjective uygunluktan başka bir şey değ ildir. Fictionisme'e göre i-
limde kurduğumuz teoriler ve hipotezler bizim "sanki varm ış  gibi" 
(Als ob) kabul ettiğ imiz mevhumelerden (fiction) ibarettir. Bütün tabi-
at kanunlar ın "sanki devaml ı  geçerlikleri varmış  gibi" dü şünürüz. 
Fakat bir yeni tecrübenin onlar ı  yıkmıyacağı nı  hiç birşey temin ede-
mez. Hatta existentialism felsefede ayr ı ca as ı l varlığı  "sübjektiflik" 
de aradığı  için ona göre hakikat pragmatisrnin sergüze ş tinden daha 
aç ı k sergüze ş t halini almaktad ır. Pragmac ı lar hiç değ ilse onu pratik 
faydaya, bizi tatmin etmi ş  olmaya, inand ırmaya bağ lıyorlard ı . Bun-
larsa daha ileri giderek hakikat ın bir aventure olaca ğı nı  söylemeye 
cesaret ediyorlar. B. Russell, bu konuda W. James ile yapt ığı  tart ış ma-
da Amerikan filozofunun kendi objektif mant ıkçı liğı na "budalahk" 
dediğ ini ve onu ayn ı  tarzda kar şı ladığı m söylüyor (24). Acaba Hei- 

24 Bertrand Rıı ssell, Histoire de mes id6es philosophiques, trad. G. Auclair, Gallimard, 
1961, pp. 220 - 225 
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degger'in "hakikat" tan ımı  üzerinde tart ış ma yapsa idi ne derdi? 
Bütün buhran felsefenin Berkeley ve Fichte'den beri dü ş tüğü ve bir 
çok çabalar ı  ziyan etmiş  olan epistemolojik görü şün çıkmazı ndan 
ileri geliyor. 

Daha sarih söyliyelim: bilgi tahlili felsefenin esasl ı  vas ı taları  ve 

aletlerindendir. Felsefe, görüldü ğü gibi, bilgi tahlili ile geliş ir. Fakat 
burada da mant ık konusunda söylediğ imiz üzere bilgi tahlili gaye 

değ il, vası ta olmal ı dır. Onu iyi kullananlar buradan as ı l konuya, var-

lı kların incelenmesine girmi ş lerdir. Bilgi muhtevas ının tahlili sı ras ı nda 
atı lan yanlış  bir adım görenle görüleni bir birine kar ış tırmaya ve 

"görülen"in unutulmas ı na sebep olunca ana yol kaybolmu ş tur. He-

men şunu da katal ı m: her ş eye rağmen ne İ lkçağda ortak duyuya daya-
nan bir mant ık ve baş langıç halindeki yetmez bir bilgi tahliline ra ğ -

men varl ıklar üzerindeki dü şünme ilerlemeden geri kalmış tır; ne de 
çağdaş  düşüncede bu kadar zikzaklara ra ğmen felsefenin ana hatt ın-
daki kazançlar kaybolmu ş tur. Galilee'den Husserl ve Hartmann'a 

kadar felsefe bu yolda getirdiklerini eskilere katarak ( şüphesiz daima 
yeni tenkitlerle eskilerin dökülen k ı sı mları ndan sonra) devam etmek-
tedir. Çağdaş  düşüncenin ba şı nda bilgi problemi eski metafiziklere 
karşı  cephe yaparak do ğmuş tur. Bu yüzden Locke'un getirdi ğ i çok 

doğ ru cihetlerin yan ında felsefeyi bu probleme indirme gibi sakat 
tarafı  da vard ı . Kant' ı n düzeltmeleri bu tek yönlü görü şün ortadan 

kalkmas ını  sağ layamamış  ve bu geniş  felsefe gnoseologie aç ısından yo-
rumlamnca a şı rı  şekilde relativisme halini alm ış tır. Fakat "bilgi"nin 
varl ı klar aras ı ndan bir varl ık nevi olduğu göz önüne al ı narak incele-
nirse bu buhran ortadan kalkabilir. Nitekim N. Hartmann bu yolu 
açmış tır (25). Buna belki de "bilgi metafiziğ i" değ il "bilgi ontolojisi", 
hatta daha geni ş  ölçüde "değ erler ontolojisi" demek ve bütün de ğ erler 
dünyas ını  varlık derecelerinin üstün bir derece 2si gibi ele almak doğ ru 
olacaktır. Bir yandan axiologie (de ğerler teorisi) nin ilerlemesi, bir 
yandan bu konu içinde her de ğere ait ilim ara ş tırmaları  değerler onto-
lojisinin ve bir değ er olma bak ımından bilgi ontolojisinin kurulması nı  
mümkün k ı lmaktad ır. Ayrı ca bir bilgi sosyolojisi de böyle bir ara ş tır-
manın her kültür çevresinde göz önüne alaca ğı  ş artlar ı  verebilir, 
fakat onun yerini tutamaz. 

25 N. Hartmann, Ayna kitap 
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E. Mantık Kuralları  ve Gerçeğ e Tatbik 
imkânları  

Aristo mantığı  üç temel kurala dayan ıyordu: 

t) Özdeş lik (aynı lık), 

2) Çeli ş mezlik, 

3) Üçüncü terimin bulunmay ışı . 

Bu temel kurallar bu güne kadar de ğ erini kaybetmemi ş tir. Bun-
lara Leibniz (ayni kuvvette olmamak üzere) dördüncü kural ı  katt ı : 
yeter sebep ilkesi. Bu kural zihin hakikatinde oldu ğu kadar olgular 
arası ndaki sebeplik münasebetinde de vard ır. Doğ ru düşünmenin temeli 
olan bu kurallardan vaz geçilemez. Yaln ız zamanı = çalış maları  bu 
kuralları n geçerliğ ini bozmamak üzere ba şka türlü mant ıkların da 
kurulabileceğ ini gösterdi. Bunlardan birincisi sezgici matematik 
çığı rı  diye tan ı nan matematik hareketinde Brouwer ve Heiting'in 
"Üçüncü terimin bulunmay ışı " kuralı ndan vaz geçmek suretile kur-
dukları  matematiktir. Sonradan bu te ş ebbüs bu üçüncü kuraldan vaz 
geçilmek üzere türlü mant ıklar ş eklini ald ı . Lukaziewicz doğ ru 'ile 
yanlışı n arası nda "saçma" diye üçüncü bir terim koyarak bir mant ık 
kurmaya çal ış t ı ; bu üçüncü terimi mümkün, zorunsuz v. b. gibi bir çok 
terimlere bölenler oldu. En sonra Reichenbach, Carnap, Kolmo-
gorof doğ ru ile yanl ışı n arası na "ihtimaller skalas ı "nı  koymak üzere 
bir ihtimaller mant ığı  kurmak istediler. Onlara göre böyle bir mant ıkta 
"doğ ru" en çok muhtemel olan ı  "yanlış "da en az muhtemel olan ı  
gösterecek, ba şka deyi ş le doğ ru en çok muhtemelin yüksek bir takrip 
ile ifadesi, yanlış  da en az muhtemelin yüksek bir tak ı-ip ile ifadesi 
olacakt ır (*). Öyle bir mant ık kurulabildiğ i takdirde klasik doğ ru-
yanlış  mantığı  bu yeni mantığı n ancak özel bir hali olmak üzere geçer-
liğ ini muhafaza edecektir. Fakat daha önce gördü ğümüz gibi böyle 
bir mantı kta "en muhtemel" ile "muhtemel de ğ il" yine ayr ı  kalacak-
lar ve kuraca ğı mız bu ihtimaller kadrosunun d ışı nda kalan bir terim 
bilinmediğ i için muhtemel - de ğ il say ı lacak; fakat "beklenmedik" 
bir yaka birden bire meydana ç ı karsa bu yeni yaka art ı k bizim için 
muhtemel değ il olmaktan ç ıkacağı  için, onu da içine alan daha geni ş  
bir ihtimaller kadrosu kurmam ı z gerekecektir. Demek oluyor ki ihti-
maller kadrosu d ışı nda kalan ile içindekiler aras ında yine "üçüncü 
terimin bulunmay ışı " kural ı  geçerliğ ini muhafaza etmektedir. Ayr ı ca 
bu anlatt ı kları mı z kurulan ş eyin bir ihtimaller mant ığı  değ il, ihtimal- 

* Bu noktaya kitab ın sonunda Hakikat problemi dolay ısiyle tekrar döneceğ iz. 
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ler kadrosu oldu ğunu ve böyle bir kadronun da yine onun içinde hare-
kette bulunan bir kimseye göre daima az muhtemel - çok muhtemel 
çift haddi (dyade) halinde görünece ğ ini ve kadro d ışı  ile kadro aras ında 
(bir yenisi kuruluncaya kadar) mutlak bir ayr ı lığı n ve bu yüzden-
birinciden farkl ı  olmak üzere - mutlak bir "üçüncü terimin bulunmay ı -
şı " kural ının geçer olduğunu göstermektedir. 

Herhangi ş ekilde çokdeğ erli mant ık (logique plurivalente) kurula-
bilirse bu, yine de ya eski mant ığı n özel hali olacak, yahut eski man-
tık-belirli ş artlar gerçekle ş tiğ ine göre- onun özel hali olacakt ır. Bu hal 
bir Euklides geometrisinin do ğ ruluğunu kaybetmemek üzere Euklides'-
çi olmayan daha bir çok geometrilerin dü ş ünülebilmesi gibidir. Fizikin 
Einstein'den önceki safhas ı nda Euklides'çi olmayan geometrilerin yal-
nız formel zorunluluklar ı  olduğu, gerçekle ili ş ikleri olmadığı  kabul 
edilirdi Fakat Einstein'dan beri zamana mekân ın dördüncü buudu 
gözü ile bak ı lmaya al ışı ldığı  için dört buutlu Minkowski geometrisine 
artık yalnız formel bak ı mıdan doğ ru değ il, yeni fiziğ in matematik 
ifadesine de tam uydu ğu için gerçek bak ı mı ndan da doğ ru deniyor: 
nitekim paralel postülas ı ndan vazgeçen ve bütün boylamlar kutupta 
birleş tiğ i gibi yarı  çap ı  sonsuz olan bir kürede bütün i ğ ri paralellerin 
bir yerde birle ş eceğ ini söyleyen Lobatchewsky veya Riemann geomet-
rilerinin de geni ş letilmiş  görelilik (relativit6) teorisine göre yaln ız for-
mel doğ ruluğu olmayacak, ayni zamanda ışı k dalgalar ı nı n âlemde bir 
iğ ri resmederek yay ı lmas ı  esası ndan dolayı  gerçek doğ ruluğu olacak-
tı r. 

Bu söylediklerimiz mant ık ve matematik kurallar ı nın (formel ke-
sinliklerine rağ men) yeni ş ekillerde ifade edilebildi ğ ini ve bu ş ekiller-
den her birinin ayr ı  ayrı  formel tutarl ığı  ve sonuçluluğu olması  bakı -
mından doğ ru olacaklar ını  gösterir. Öyle ise felsefenin ara ş tırma aleti 
olan "mantık" için sabit de ğ ildir sözü, hiç değ iş emez sözü kadar yanl ış  
olur. Kant' ı n "Saf aklın tenkidi"ni yazd ığı  sırada yeni mant ıklar doğ -
mu ş  olmadığı  için mant ı kı  asla değ iş miyecek donmu ş  bir ilim gibi 
görmesi (o zamanki ş artlara göre) do ğ ru olsa bile filmin yürüyü şü 
bak ımı ndan yanl ış tır. Fakat bundan dolay ı  da mant ı k değ i ş iyor, öyle 
ise felsefenin kurucu aleti bile sabitlikten mahrumdur da denemez. 
Çünkü bütün ilimler gibi Lojiko - Matematik ilimler de sabit esaslara 
dayanmak ve sürekli bir geni ş leme kazanmak üzere de ğ iş mektedir-
ler. 

Mantık kuralları nı n istenildiğ i gibi kullan ı labilir olmas ı  muhte-
vaları  olmamas ı ndan, sı rf form'a ait olmalar ı ndan ileri geliyor. Bu 
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yüzden onlar ta şı dıklar ı  muhtevalara göre biribirine kar şı t olan tez-
leri ayni zamanda savunabilirler Ayn ı  mant ık kuralları  bir ş eyin ol-
duğunu da ispata yar ıyabilir, olmadığı nı  da! Gazali daha XI nci 
yüzyı lda bunun farkına vard ığı  için mantığ a dayanarak kurulan felse-
felere (ba ş lıca Meşş ai felsefesine) hücum etmi ş tir. Zamanı mızda yeni 
ilim filozoflarının paralojism'lerden bahsederken söyledikleri de 
buna yakındır. Ş u ş artla ki onlar genel olarak formel hakikattan (ba ş -
ka bir ispat olmad ıkça) ontolojik ispat ın ç ıkanlamayacağı nı  söylüyor-
lar. Gazali gibi davrananlar ise ayn ı  formel mant ı k kuralları nı n bir 
birine z ı t tezleri ayn ı  derecede ispata yarad ığı nı  göstermek üzere man-
tıka dayanan felsefelere hücum ediyorlar. Ayr ı  değ eri olan bu ikinci 
hücum üzerinde dural ı m. Vakıa mantık eğ er ortak ilkelere dayanan bir 
bilgiyi, yani ontolojiyi değ il , ayrı  görüş  aç ı lanru ifade eden "doktrin" 
leri ispat için kullan ı lıyorsa bu söylenen do ğ rudur. Eğer Gazali'nin 
bahsettiğ i islam filozofları nın ontolojik cihetine değ il; her birinin 
kendi aç ı sından gördüğü şeylere ait ise mant ığı n onlardaki kar şı t 
görüş leri aynı  derecede savunan bir alet olmas ı , davac ı  iki tarafa ayn ı  
zamanda hizmet eden avokat' ın durumuna dü ş tüğünü gösterir. Fakat 
burada mantık kendi ç ıkanm düşünen bir insan değ il, adeta bir maki-
ne (bir nevi cybern6tique) (*) gibi düşünüleceğ i için onda kusur ara-
maya kalkamay ız. Kusur olsa olsa ayn ı  silahı  kullanarak birbirine 
saldıran iki ordu gibi kar şı  kar şı ya gelmiş  doktrinlerdedir. Öyle ise 
Gazali'nin hücumunu yaln ız "doktrinler"e hasredince, as ı l felsefe 
ve ontolojik ortak bilgi için geçerli oldu ğunu söyliyemeyiz. Burada bir 
düşünce makinesi olan mantığı n iki rakip doktrin hesab ı na da kullanı l-
ması  halindeki durum ile, bilerek bu aleti kar şı t tezler hesab ı na kul-
lanan veya bu tezlerden ikisinin' de yanl ış  olduğunu göstererek halk ı  
"hakikat" kar şı sı nda ş üpheciliğe ve inkarc ı lığ a sürükleyen sofist'in 
durumunu ay ırmal ıyız. Platon ve Aristo'nun tarif ettikleri anlama 
uygun olan böyle bir sofistin elinde tenkitçi mant ığı n ne kadar y ıkıcı  
bir alet oldu ğu, hele o "doktrir ı" yani görü ş  aç ı sı  ile objektif ve ortak 
felsefeyi biribirine kar ış tı rarak birinciyi y ıkarken ikinci hakk ında da 
güveni sarsmak istedi ğ i zaman ne derece zaral ı  olduğu anla şı lır. Fel-
sefeyi bir ilim gibi görmek için ba ş lıca bu tehlikeli aleti kullananlar-
dan kaçı nmalıdır. Russell sofisti Eflâtun'a kar şı  savunurken yaln ız 
bu tipin aslında felsefe ve hakikat ö ğreticisi anlamına gelmesinden 
dolayı  önceleri iyi ş ekilde kullanı ldığı nı  ileri sürmüyor. Aynı  zamanda 
onun kelimeler üzerinde oynayarak göreli (relat) bilgiye ula şmasından 

* Son yıllarda makine - adam fikrini gerçekle ş tirmek için giriş ilen teş ebbüs. Kelime 

as ı l Eflâtuna aittir. 
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dolayı  kendine benzeyen tarafını  beğeniyor ve Eflâtun'un varl ık ve 
hakikat ara ş tı rı cı sı  olarak as ı l felsefeyi temellendiren bir kafa olmas ı na 
belki de içten k ızara.k - onu da küçük dü ş ürmek istiyor. Zaman ı m ızda 
felsefenin özler ve varl ı klar alan ı nda devam eden sa ğ lam tarafını  bu 
isimci ve göreci görü ş ün yıkmak için gösterdiğ i çaba İ lk çağda sofistin 
yaptığı na ne çok benziyor (*). Wittgenstein say ı ları n varlığı nı  tenkid 
ederken onlar ı n Pythagore' ın kafas ı ndaki gerçek - üstü ideal varl ı klar 
gibi alı nması nı  öne sürüyor. "Say ı " ş eylerden önce mi vard ır? Yoksa 
sayı  düzeni ş eylerin içinde midir? Bu eski say ı  metafiziğ inin hiç bir şeyi 
kanı tlamad ığı ndan hareket ederek say ı  düzeni ş eylere bizim tarafı - 
mı zdan verilmi ş tir diyor. Fakat kristallerin ş aş maz sayı  düzeni, aec- 
trolite sistemlerdeki say ı  düzeni, organik kimyada birle ş ik cisimlerin gös- 
terdiğ i sayı  düzeni, mutation'larda melez organizmalar ı  meydana geti- 
ren kromozom'lardaki say ı  düzeni, Mendel&f cetvelinde ilerde ke ş - 
fedilecek cisimleri dahi haber veren say ı  düzeni v. b. bizim ş eylere 
kattığ unız isimlerden ba ğı msız olarak ş eyler aras ı ndaki münasebet- 
lerde (rapport) bir say ı  kanununun bulunduğunu göstermiyormu? 

Eğ er varlıkta Aristo mant ığı nı n s ı nıflar ve cevherlere göre kurul-
muş  statik bünyesini uygulamaya imkân vermeyen kökten bir bula-
nı klı k (ambiguiU), karşı t vas ıflar varsa o zaman orada çok de ğ erli 
mantıkları  uygulamamak için bir sebep kalmaz. Fakat bu, yine de 
varlığı n mantı k yard ı mı  ile aç ı klanmas ı  gayretinin kaybolmad ığı nı  
gösterir. Klasik fizikte, mekanikte, hatta XIX ncu yüzy ı lın (Max-
well - Hertz denklemleri ile ifade edilen) elektro - manyetik fizi ğ inde 
klasik mantığı  kullanırı z. Ancak son yüzy ı lda fiziğ in ş u geliş meleri 
artı k onun yetmez oldu ğunu ve bu yeni olaylarda çokde ğ erli mantık-
ların kullan ı lması  gerektiğ ini gösterdi: 

) Planck' ı n (h) konstant ını  keşfi (mikro - fizikte foton denen 
enerji parçac ı klar ı nın as ı l gerçek olduğunu, enerji dalgalar ını n on-
lardan meydana geldi ğ ini gösteren ke ş if). 

2) Schrödinger'in bu olgulara ait ihtimaliyetçi (probabiliste) 
yorumlamas ı . 

3) Dalga mekaniğ inde denklernlerin çift ş ekilde çözülmesi (Louis 
de Broglie tarafından bir bak ı ma dalga bir bakıma cisimcik olarak 
görülmek üzere çözülmesi). 

4) Atomun bünyesine bu yorumlaman ın tatbiki ki, Niels Bohr 
tarafindan yap ı lmış tı r, ve atomu meydana getiren elektronlar ı n bazen 
dalga: ş eklinde, bazen cisimcik ş eklinde anla şı lmas ından ibarettir. 
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Bu yorumlama elektronlar ı n hareketinin mikro-fizik âlemdeki deter-
minism ile açıklanamıyacağı n ı  ifade eder. Çünkü elektronun hareketi 
sı ras ı nda onu gözleyen ras ı d ı n kullandığı  aletten ç ıkan foton'un elek-
tronu olduğu yerden sapt ırmas ı  onun ayni zamanda hem durumu 
(position) hem h ızı  (vitesse) nı n belirlenemiyece ğ i, böyle olunca da orada 
determinism ilkesinin geçerli ğ i olmadığı  ş eklinde Heisenberg tarafin-
dan ileri sürülen "kesinsizlik ilkesi" bu neticeyi do ğurmaktad ır (26). 
Bu yeni teorileri klasik mant ı kla aç ı klamaya devam edebilmek için 
baz ı  fizikçiler onlar ı  klasik teorilere irca etmeye çal ış maktad ırlar (*). 
Bunun ne derecede ba ş arı lı  olduğunu zaman gösterir. Fakat her iki 
halde madde ve enerji dedi ğ imiz varl ı k alan ına mantığı  uyguluyoruz. 
Onun bulanık ve kar şı t vas ıflar gösterdi ğ i manzaralar ı  için yeni man-
tı kları  kullanıyoruz. 

Aristo mantığı  modal (tavra ait) önermelere büyük yer vermiyordu. 
Zenon mantığı  bu eksiğ i tamamlamaya çal ış tı  ve şartl ı  önermeler 
(proposition hypoth6tique) üzerinde durdu. Dogmatik metafizi ğ in geliş -
mesinde modal önermelerin rolü olmamas ı nı n Aristo'nun ba ş lı ca sebebi 
bu ihmali olsa gerektir. Stoa mant ığı  da bu yüzden lay ı k olduğu ilgiyi 
göremedi. Ancak çağdaş  düş üncede Leibniz ve sonra Lojistikle bu man-
tık hakiki yerini bulabildi. Aristo modal önerme olarak yaln ı z m ü m - 
k ü n, zorunlu ve mümkünde ğ il'i görüyor ve bunlan s ırf 
gelecek vakalarda kullan ıyordu. Fakat buradaki zorunlunun iki de ğ erli 
mant ı ktaki zorunlu ile hiç bir ili ş iğ i yoktur. Zamamm ız ilmi tümevar ış a 
(induction) büyük değer verdi ğ i ve ilerde olacak olgular ı  gerektirme 
(d6tdrmination) ye çalış tığı  için modal önermelerin zaman ımız ilminde 
yeri çok geni ş ledi ve Aristo devrinde üzerinde durulmayan tümevar ış  
esasl ı  bir felsefe ve ilim problemi halini ald ı . (Bu noktalara ilerde "tü-
mevarış " dolayısile dönece ğ iz.) 

Mantık kurallar ı  gibi bilgi probleminin kurallar ı  henüz tam tesbit 
edilmiş  değ ildir. Fakat orada da ortak duyuya dayanan bir bilgi tah-
lilinden baş layarak ilim verilerine dayanan bir tahlile do ğ ru ilerlenmi ş , 
buna sonradan tarihi veya genetik tahlil kat ı lmış tır. Bugün bu geçilen 
safhalardan hiç biri tam olarak terkedilmeden bir birini tamamlamak-
tad ı r. Aristo veya Demokrit bilgi muhtevas ı nı  ortak duyuya göre ince-
liyorlardı . Ancak görme fiziğ i (optik) iş itme fiziğ i (akustik) kurul-
duktan sonra görme ve i ş itmeyi aç ı klayan göz, kulak ve beyin fizyolo-
jisi ilerledikten, psikoloji bu verilere dayanarak, görme, i ş itme, algı -
lama ve anlamay ı  ayd ı nlatacak dereceye geldikten sonra bilgi tahlili 

26) Herman Meyer, Le röle ffidiateur de la Lagique, 1956 P. U. F. 

* Eddington gibi bir k ı s ı m fizikçi filozoflar bu yorumlamay ı  yaparlar. 
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ilmi şekil aldı . Fakat natüralist diyebilece ğ imiz bu tahlil as ı l 
bilgi ile onun fizik ve fizyolojik, yahut psikolojik ş artlar ı nı  birbirine 
karış tırdığı  için baz ı  yanlış lı klara kap ı  açt ı . Epistemolojik ara ş tı rma-
nı n çıkmaza girmesinde bu yanl ış lıkları n rolü vard ı r. Onu da tamam-
lamak üzere bilginin doğuş undaki genetik - tarihi ş artlar ara ş tırı ld ı . 
Buna bilgiyi doğuran kültür ş artlar ı  ve böyle ara ş tırmalara genel adla 
"bilgi sosyolojisi" diyebiliriz. Bunların daha ayd ı nlatıcı  olduğunda 
ş üphe yoktur. Çünkü bilmenin bir ferdin ş uurunda değ il fertler ara-
sında, ortak kurallara göre nas ı l doğduğunu daha iyi gösterebilir(*). 
Mekan, zaman, sebeplik, cevher gibi ortak kavramlar ı n doğuş unda 
kültür çevrelerinin tarihi - sosyal ş artlar ın haz ırlayı cı  rolü bilginin 
bildirilebilir (communicable) olması nı  aç ı klamaya yarar. Amma yine 
de natüralist tahlil gibi bu tarihi - genetik tahlil de as ı l bilgiyi, 
bilinen ş eyin özünü onu haz ı rlıyan ş artlarla kar ış tı rma sakıncas ı ndan 
kurtulamamış tı r. Bu ilerleyi ş  ve her safhas ı nda bir öncekine çevrilen 
tenkitçi görü ş  bilginin ve bilinen ş eyin öz olarak kavranmas ı  gerekti-
ğ ini gösterdi. Böylece, son yüzy ı lda bilgi tahlilinde bir yandan bilme 
fiilinin bir yandan da bu fiillerin kavrad ığı  "bilinen"lerin Phffionıe-
nologie metodu ile öz halinde görülmesini sa ğ lad ı . F. Brentano ve 
E. Husserl'in kurduklar ı  bu yeni metod felsefe ve ilmin bir çok dallarına 
yayı lmış  bulunmaktad ır. Bilme fiilini ve bilinen objeyi öz olarak kav-
ramak demek, bu fenomenlerdeki empirik verileri ve tarihi ş artları  
"parantez içine" alarak, irca ederek yaln ız bilme ve bilinen fenomen-
lerini özler halinde b ırakmak demektir: k ı rmı zı , yeş il birer muh-
tevalı  öz olduğu gibi, üçgen, sayı , önerme de birer muhtevas ı z (bo ş ) 
özdürler. Bunlar her türlü ilmi aç ı klama ve tarihi irca d ışı nda kendi 
baş ları na ele alı nmalı dı rlar. Artı k bu özler aç ıklanmıyacak, basitlere 
irca edilmiyecek, yaln ı z olduklar ı  gibi tasvir edileceklerdir. Öyle ise 
bilgi tahlilinin temel metodu fenomenlerin özlerinin tasviridir. Fakat 
hemen şunu katal ı m: Bilgi tahlili de mant ı kta olduğu gibi eski metod-
ları  tamamen atmaz. Derinli ğ ine felsefe görü ş üne uygun olarak on-
ları  kat kat daha derine do ğ ru inen ara ş tı rma kademeleri gibi görür. 
Ortak duyuya ba ş  vurması  fizikçinin gündelik hayatta Batlamyos ast-
ronomisini kullanmas ı  gibidir. Daha derine inince tabii ş artlara göre 
inceleme yapar: bu da Galil&-Newton fizi ğ inin kullanı lması  gibidir. 
En derinde özlerin tasvirine girdi ğ i zaman öncekilerin ş artlardan ibaret 
olduğunu hesaba katar. Bu da Einstein - Planck fizi ğ ini kullanması  
gibidir. 

* Jrving Louis Horowitz, Philosophy, science and the sociology of Knowledge, Ch. Thomas, 
1961 - Bart Landheer. Mind and Society, M. Nijhoff 1951. 
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F. Soyut Varlık ve Konkre Varlık 

Varlık felsefenin temel konusu ise de, onu soyut (abstrait) bir 
kavram olarak al ınca felsefe yine baz ı  çıkmazlara dü şmüş tür. Soyut 
varlık kavramı , ası l var olan (âant) larla varolu ş la (existence) iliş iğ i 
keser. Bu yüzden bo ş  bir zihin spekülasyonu içinde varl ığı n çe ş itli 
çeliş ik anlamlar aras ı nda bulan ık kalmas ı na sebep olur. Bu spekülas-
yon türlü ş ekillerde yorumlanarak çat ış kan fizik ç ığı rlann ı  doğurur. 
Aslında mantık kurallanna dayanarak varl ığı n tahlili olmak üzere 
başlayan felsefe, bu çat ış kan anlamlar yüzünden her biri ayn ayr ı  
aynı  mantık kurallarını  kullandığı  halde bir birini reddeden bir çok 
dogmatik "metafizik doktrinleri" ve sistemler halini alm ış tır. 

Ortak duyuya dayanan Ionia'l ılar da su ve havan ın ilk varlık gibi 
anlaşı lmas ı  ile ba şlayan çat ış ma sonradan Pythagore ve Elea,'hlar 
aras ında "çok"la "bir" aras ı ndaki çat ış ma ş ekline girmiş , daha sonra 
Heraklit ve Parmenide aras ı nda değ iş me ile değ iş mezlik, onlarla Demok-
rit aras ı nda görünü şle gerçek, Aristo ve Eflatun aras ında üniversel ile 
fercli. ( şekil), Orta çağda isimciler ile realistler, Yeni ça ğda Spinoza ile 
Leibniz aras ında (bazen ayni köklerden geldikleri halde) derin çat ış -
maları  doğurmuş tur. Bu çatış malar felsefe tarihini dolduran "doktrin" 
savaş ları  dışı nda ana kavramlar ın üzerindeki tart ış malardan doğmak-
tadır. Dikkate de ğer nokta burada doktrin kavgalar ı nda olduğu gibi 
çelişik görüş  açı ları nı n bulunmamas ı  ve filozoflar ın kabul ettikleri ortak 
kavramlar ı  uyguladıkları  sırada dü ş tükleri yorumlama çe ş itliliğ inden 
doğmalanchr. Aynı  çatış manın benzerlerini bu gün de matematikte 
sezgiciler ile formalistler aras ı nda görüyoruz. Matematik bilginin 
temel kavramlar ı nı  kurarken (bu kavramlarda hiç bir anla ş mazlı k 
, olmadığı  halde) meydana ç ıkan bu çat ış ma, kavramlann gerçek varl ık-
lar değ il, soyut kavramlar gibi al ı nmaları ndan ileri geliyor. Mesela 
Cantor sonsuz ve transfini kavramlar ını  kullanırken bunlardan do ğ an 
baz ı  mantık çelişmeleri (paradoxe'lar) bir kı sım matematikçileri 
bu kavramlardan vaz geçmeye, bir k ısmını  onları  sezgi ile kullanmaya 
(H. Poincar) bir k ısmını  da bütün matematik dallar ı  aras ı ndaki 
ayrı lı klan ortadan kald ıracak bir genel Axiomatik kurmaya götür-
müş tür (Hilbert) ki, böyle dü ş ünenler matematiğ in formel kurallara 
dayanması  ve mantıkçı  olması  zaruri olduğunu ileri sürüyorlar (Rus-
sell ve Frege). Ancak yine de şu noktayı  iş aret edelim: bu tart ış malar 
asla "doktrin" kavgalar ı  gibi değ ildir ve matematiğ in temel kuralları  
(tanı mlar, axiomlar, postüla'lar) ve onlar ı n uygulanma kurallar ı nda 
matematikçiler aras ında hiç bir anla ş mazlık yoktur. 
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Felsefede i ş  daha a ğı r neticelere varmaktad ır. Parmenide "var-
lı k vard ır, yokluk ise hiç bir ş ey değ ildir, çünkü yokluk üzerinde dü şü-
nülemez. Varl ık yarat ı lmamış tır, tamd ır, sonsuzdur ve ezelidir, onun 
için belirli bir zamanda olmu ş  veya ilerde olacak denemez. Çünkü 
o daima ş imdiki gibi bir ve sürekli olarak vard ı r. Onun geli şmesinden 
bahsedilemez, nitekim onun olmad ığı  bir hal veya zamandan yani 
yokluktan bahsedilemez. Varl ığı n ne ba ş langı cı , ne doğuşu vard ı r. 
Böyle olunca da varl ık bölünemez, çünkü kendi kendisinin ayn ıdır. Ne 
çoğalabilir, ne azalabilir ve her ş ey varl ı kla doludur. Ba şka deyi ş le 
onda çokluk yoktur. Çünkü varl ık varlığ a bitişiktir Başı  ve sonu ol-
madığı , doğumu ve ölümü olmadığı  için daima kendisinin ayni 
kalır ve onun d ışı nda ba şka bir şey (yokluk veya bo şluk) olmadığı  için 
de hareketsizdir" diyor*. Zenon, Parmenide'in mutlak ve soyut var-
lı k hakkı ndaki bu iddias ını  (herkesin gördüğü çokluk, hareketlilik ve 
değ iş ikliğ i inkâr eden bu iddiay ı ) desteklemek için dü şünce tarihinde 
paradoxe diye tan ı nan bir tak ı m kanı tlar ileri sürdü. Bunlardan birisi 
hareket edenin hedefe varmak için geçilmesi gereken yolun önce yar ı sı nı , 
daha önce onun yar ısını  kat'etmesi gerekti ğ ini söyleyerek hareketin 
imkâns ızlığı nı  ileri süren kan ı ttır. İ kincisi Achileus 'in biraz geriden 
yola çıkmak üzere kaplumbağ a ile yaptığı  yarış ta onu asla geçemiye-
ceğ i ş eklindeki paradoxe'dur. Çünkü ayn ı  ak ı lyürütme ile iki ko şucu 
hedefe varmak için geçecekleri yolun önce yar ı sını , daha önce onun ya-
rı sını  v, b. geçmeleri gerekti ğ i için kaplumbağa ilearalar ı nda daima 
mesafe kalacakt ır. Üçüncüsü Achileus'in okunun yine geçece ğ i mesa-
fenin daima yar ısnı  geçme zorunda oldu ğu için hep bir yerde kalaca ğı  
kanı tıdır. Bu, zaman ın anlardan mürekkep oldu ğunu farzetmeden 
ileri gelen paradoxe'tur (**). 

Parmenide'in, zihni paradoxe'a sürükleyen soyut dü şüncesinin 
tam kar şı  kutbunda Heraklit'in ba şka bir soyut görü şü var. Ona göre 
"varlık görünü ş ten ibarettir; her ş ey sürekli bir olu ş  ve değ iş me halin-
dedir. Çünkü her ş ey zı tların çatış masından, savaş tan meydana gelir. 
Alemde sabit, sonsuz, düzenli hiç bir şey yoktur. Bu devaml ı  değ iş meyi 
en iyi ifade eden ate ş tir. Ş imdi haz ır olan biraz sonra kaybolacakt ı r. 
Aynı  nehirde iki defa y ıkanmak mümkün de ğ ildir. Biz var ız ve yoğuz. 
Savaş  her ş eyin adı  ve hükümdarıdır. Iyilik ve kötülük aym şeydir. 
Yukarı  yol ve aşağı  yol ayn ı  şeydir. Denizin suyu bal ıklar için Ş ifa, 
insanlar için zehirdir. Bir dairenin çevresinde ba ş langıç ve son bir 

* Jean Voilquin, Les Penseurs grecs avant Socrate, de Thal6 a Prodicos, Garnier, pp. 74-89 

** Werner Heisenberg, Physique et Philosophie, La science moderne en dvolution, trad. par 

Jacqueline Hadamard, edit. Albin Michel, 1961 
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birine karışı r. Tabiat bu sonsuz değ iş melerin, görünü ş teki baz ı  ş ekil-
leri ve objeleri ile gözümüzden sakl ıyor ve bizi aldat ıyor" (*). He-
raklit ile Parmenide tam çeli ş me halindedirler ; varl ık bak ı mı ndan biri-
nin doğ ru dediğ ine öteki yanlış  diyor, fakat aralar ı nda ortak iki nokta 
var: ) ikisi de gerçekle görünü şü ayı rıyorlar, ancak birisi için gerçek 
olan öteki için görünü ş tür. 2) İ kisi de varlığı  soyut kavram olarak ele 
alıyorlar. Bu yüzden biri gerçe ğ in bizi kabule zorlad ığı  her ş eyi 
inkâra var ıyor. Öteki varl ık ve yokluğu aynı  derecede soyut olarak 
aldığı  için ikisinde de gerçeklik bulam ıyor ve rüya gibi ak ıp giden bir 
âlemden ba ş ka bir ş ey görmüyor. Sofistler bu sonsuz tart ış ma önünde 
aklı n hiç bir ş eyi ispat edemiyece ğ i sonucunu ç ıkarmış lar, felsefeden 
vazgeçmeye kalkm ış lard ı . Fakat sofistlerin yolu yanl ış tı , çünkü neti-
cesiz tart ış maya sebep olan filozoflar ı n ele ald ı kları  varlık fikri değ il, 
soyut ve s ınırlanmam ış  varl ı k fikri idi. Nitekim sonraki filozoflarda bu 
fikir gerçeğ in çeş itliliğ ine uygun olarak anla şı lmaya ba ş ladı . Empe-
dokles soyut varl ıktan değ il, "var olan" lardan (tant) hareket etti; 
bunlar daha eskilerin görmü ş  olduğu unsurlard ı r ve bu unsurlar ın bir-
le ş mesi ve dağı lmas ı ndan tabiat ı n türlü varl ıkları  meydana gelir. Daha 
sonrakiler varl ığı  meydana getiren sonsuz küçük unsurlardan ba ş ladı -
lar (Anaxagoras. Demokrit) ve türlü varl ık denecelerini bunlar ı n bir-
le ş me tarzlar ı  aras ındaki farklarla aç ı klamak istediler. Bu görü ş ler 
gerçeğe daha yak ındı . Çünkü varolanlar ı  gözlemler ve alg ı lardan ç ı -
karıyor, onları n sonsuz bölünü ş ünü zihinle tamaml ıyordu. Fakat bu 
felsefelerde de eksik bir cihet kal ıyordu : âlemdeki varl ı k derecelerini 
bir birinden nas ıl çı karıyoruz? sorusuna k ısaca "en basit unsurlara 
irca ederek" diye cevap veriyordu. Elimizdeki bir defterin kaç sayfa 
olduğunu anlamak için yapraklar ını  sayarız. Bir cevizin içindekini 
anlamak için kabu ğunu kırar ve parçalar ı nı  meydana ç ıkarırız. Kar-
maşı k ş eyler önündeki davran ışı mı z hemen daima onu parçalamak, 
unsurları nı  meydana ç ıkarmakt ır. Bu ilk ve basit unsurlara kadar inme 
meyli felsefeden ve ilimden önce insanda anlaman ı n tabii yolu olarak 
vardı r. Çocuklar oyuncaklar ı nı  çok defa içinde ne var diye anlamak 
için kırarlar. Bundan dolay ı  Demokrit'in maddi varl ığı  parçalı -
layarak, omnı  bölünemez ilk unsurlar ı na, atomlara kadar inmesine 
ş aş mamal ı dır. Bu tabii' meyil ça ğdaş  dü ş üncede daha ince bir ş ekil 
alarak Descartes' ın "Metod üzerinde Konu şma" de ileri sürece ğ i dört 
kuraldan biri olacakt ı r. Demokrit bu dü ş üncede bir ad ı m daha attı : 
Varolan atomlar ı n aras ı nda "bo ş luk" olmasa onlar ı n hareketi nas ıl 
aç ı klanacakt ı . Öyle ise "yokluk" değ il, fakat "bo ş luk" kabul edilme- 

* Voilquin, Ayn ı  kitap, sh. 51 - 67 
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dikçe varolanlar ı n hareketi ve bunlar aras ındaki gerekli sebeplik müna-
sebeti anla şı lmayacaktı . Yaln ı z , var olanlar maddeden ibaret de ğ ildi. 
Canl ı  varlıklar (bitki, hayvan) ve şuurlu varlik (insan), onun meydana 
getirdiğ i toplum ve inançlar alemi maddeden ayr ı  idi. Parçalara ay ır-
ma, en son hadde kadar bölmeye devam etme usulü, o kadar çekici idi 
ki Demokrit bu usulü bütün varl ık derecelerine uygulamadan çekin-
medi. En basiti, en son bölünemezi aramadaki ba ş arı  cansı z madde-
nin olduğu gibi bütün varl ıkların da bu usule göre en basit ve ilk 
unsurlara bölünebileceğ i sanı sını  doğurdu. Hiç bir tecrübe ve hiç bir 
gözlem böyle bir irca ın mümkün olduğunu göstermediğ i halde zih-
nin basiti arama meyli filozofu sürükledi. E ğer en basit ve bölünmez 
olgu "atom" ise hayat, ruh, toplum ve inançlardan ibaret bütün â-
lem atomlar ın türlü birle ş melerinden doğmuş  olmalı  idi. Demokrit 
konkre varlığ a bir bakı mdan parmağı nı  bastığı  halde; gözlem ve 
tecrübe s ı nı rı nı  aş tığı , zihinle kurulmu ş  bir kural ı  (en basit unsura 
irca kural ını ) sırf bir zihin oyunu halinde bütün 'Meme yayd ığı  için 
yeniden soyut varl ığı n içine dü ş tü: atomculuk veya ilk görünü ş ü ile 
materyalism böylece varl ı k üzerinde ara ş tırma olayı m derken bir "dokt-
rin" oldu. 

Varlık üzerinde ciddi çal ış ma ancak Eflatun ve Aristo ile ba ş ladı . 
Eflatun diyaloglarında (ba ş lıca Theaitetos, Philebos, Sofist, ve Poli-
tikos'da) varl ık ve yokluk konusu üzerinde bütün dü şünceleri kar şı laş -
tırarak eskilerin kusurlar ı nın nerede oldu ğunu gösterdi. Ona göre 
soyut ve mutlak olarak ne varl ık ne yokluk kavramlar ı  konabilir. Bu 
iki kavramı  karşı laş tırınca ancak göreli (izafi) olarak varl ık ve yok-
luktan bahsedilece ğ i anlaşı lır. Sofist diyalogunda şöyle diyor: "önce 
yalnız elle tutulan ve gözle görülen ş eylere var demek yanl ış tır. Çünkü 
başkas ı  üzerinde etki yapan her şey, her kuvvet ayni derecede vard ır. 
Ayrı ca hayat ın, ruhun ve dü şüncenin de varl ıklar aras ında yerini gör-
melidir. Var olanlar d ışı ndaki "yok olan"a gelince, o bir ş eyin ba şka bir 
ş ey olması  demektir. Mesela hareket sükun de ğ ildir dediğ imiz zaman 
sükûnda hareketin "yok oldu ğunu" söylemiş  oluyoruz. Halbuki as-
lında bu mutlak olarak yökolu ş  değ il, başka şey olu ş tur. Öyle ise yokluk 
ve varl ı k birbirinin kar şı tı  değ ildirler. Ancak varolan'la ba şka olan bir 
birinden farklı  olarak kar şı  karşı ya konabilir" (27). Eflatun yokluk 
yoktur diyen Parmenide'e kar şı  şöyle diyordu: Yokluk bir bak ı ma var, 
varlık da bir bakı ma yoktur. Çünkü onlar ın birbiri ile ili ş iği ayn ı l ı k 
ve ba ş kal ı k iliş iğ idir. Mutlak olarak ne varl ık ne de yokluk vard ır. 

27 John Burnet, L'Aurore de la Philosophie grecque, trad. par. Aug. Reymond, Payot, 

1919 (Parrn&lide 	pp. 195 - 228) 
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Yokluk ba şkalıktan ibarettir (28). Konkre ve ferdi varl ıklar hakkında 
araş tı rma Aristo'da daha ileri gitti: Eflâtun'un üniversel ş ekil (Eidos) 
veya Idee'lerine kar şı  o ferdi ve konkre olan "cevher" fikrini koydu. 
Gözlem, tecrübe ve akl ın ortak çalış ması  ile tesbit ettiğ imiz varlıklar' 
ferdî cevher halinde inceledi: Bu ara ş tırma varl ıkların arazlara (yani 
cevherden sonra gelen kategorilere) göre incelenmesini sa ğ ladığı  için 
onlar âlemde gördü ğümüz dereceler içinde madde, bitki, hayvan, 
insan ve insan üstü âlem olarak s ıralanmış lard ı r. Aristo her konkre 
varlığı  bir cevher sayd ığı  ve cevheri madde ve şekilden ibaret gördü ğü 
gibi, maddeyi cevherdeki de ğ iş melerin kayna ğı  olan güc (puissance), 
ş ekli de bu güclerden birinin fiile ç ıkması  (acte) diye tarif etti ğ i için cev-
herden cevhere yükseli ş  varlıkların sürekli bir evrimi ile meydana 
gelmektedir. Onun bu konkre varl ık görü ş ünün sağ lam bir ciheti de 
ilk unsuru arama meyline kap ı larak hiç bir varl ığı n daha önceki var-
lığ a irca edilmemesidir. Aristo varl ıklar (veya konkre varolanlar) 
arası ndaki mertebelili ğ i, her varolan derecesini ötekilerden ay ıran ka-
rakterleri çok iyi görmü ş tür. En büyük ayr ı lığı  madde ile canl ı  varl ık 
arasında bulduğu için canlı  varlıklara cevherliğini veren ve onlar ı  
bağı msız bütünler yapan nefs (anima) kavramı  üzerinde durmu ş tur. 
Ona göre bitkiyi, hayvanı  ve insan ı  ayıran karakterler bu anima'n ı n 
aldığı  türlü ş ekillerden gelmektedir. Insanda anima en üstün derece-
de konuşma ve düş ünme yetileri halini ald ığı  için ötekilerden ayr ı lı r. 
Filozofun konkre varl ık mertebeleri görü şünde sıkıntıya düş tüğü 
baz ı  noktalar da vard ır: bunlardan biri ilk varl ı kta henüz yalnız fiile 
çıkmamış  güclerin bulunmas ı dır. Bu Allah' ı n (kendi anlay ışı  ile ilk 
Kımıldatı cf nın) bu gücleri fiile ç ıkarmaya ba ş lamasından önceki 
sırf maddedir, şekli yoktur. İ kincilerde bütün güclerin fille ç ıkması n-
dan sonra en yüksek derecede görülen s ırf fiil (acte pur) dir ki, onun mad 
desi yoktur. Varl ık mertebelerinin ba şı na sırf maddeyi ve sonuna s ırf 
şekli (veya s ırf güc'ü ve s ırf fiili) koymak suretile filozof as ı l sistemindeki 
madde ve ş ekilden ibaret konkre ve ferdi cevher fikrini iki yerde kaybe-
diyor. Bu yüzden, sonradan onu yorumlayanlar da bir yandan âlemin 
ezeliliğ i fikri, öte yandan âlemle Allah arasirida ortac olan maddesiz 
varlıklar (El-Mufarakat) fikri bir çok spekülatif art ış malara yol açmış -
tır. Bunlara bir de Aristo'nun cevher ve anima fikirlerinin savunulma 
güçlüğünü katmalı dı r. İ lkçağ  ilminin ve ortak duyunun içinde bulun-
duğu ş artlar dü şünülecek olursa bu fikirlerin neden do ğduğu anlşı lı r. 
"Cevher" fikri sonradan Locke'un bilgi tahlilinde şiddetli hücüma 

28 Platön, Le sophiste, trad. par Robin et Moreau, edit. Pkiade, 1950; trad. par Emile 

Chambry edit. Garnier. 1950 (Notice sur le sophiste). Türk. çev.: Sofist, Mehmet Karasan 
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uğ rayacak ve eski itibar ını  kaybedecektir. Anima fikri de şuur ve ruh 
olguları  üzerindeki felsefi dü şünce ile (Descartes), d ışş uur üzerindeki 
araş tırma ile (Leibniz) ve daha çok XIX ncu yüzy ılda felsefe ve psiko-
lojinin ilerlemesi ile unutulacakt ı r. 

Aristo'nun varl ık mertebeleri felsefesi bu taramalara ra ğmen, 
esası nda yine ayakta durmaktad ır. Zaman ı mız ilmi varl ık mertebe-
beleriniş  muhtevas ı nı  ve ara ş tırma metodlarını  değ iş tirse bile bu merte-
belerin irca edilmezliğ i, konkre varolanlar aras ında zihinle doldurul-
ması  imkanı  olmayan akıl - dışı  uçurumların bulunfilası  temel fikri 
daha esasl ı  devam etmektedir. Fakat bu konuda sözü bitirmeden şu 
noktayı  da katal ım: "mant ık" ın ilim olarak kurucusu olan Aristo 
bu ilmin bir alet olduğunu (Organon) söylemesine rağmen fizik ve meta-
fizik Memlerin bütün ilkelerini oradan ç ıkarmaya kalktığı  ve zihnin 
kategorilerini ayn ı  zamanda varlığı n kategorileri sayd ığı ■ için dog-
matik metafizik ç ığı rını n da önderi olmu ş tur. Ondan sonra dü şünce 
tarihinde görülen ve bir yandan mant ığı n öte yandan varl ık alanla-
rını n bağı msız ve hür incelenmesini güçle ş tiren, hatta bazen imkan-
sız hale koyan bütün dogmatismlerin sorumluluğu bu büyük filozof-
tadır denebilir 

G. Konkre Varlık Mertebeleri 

Felsefe, konkre varl ık seferleri aras ında mertebelendirme yapar. 
Fakat bu mertebeleri varolanlar ı n ş eref ve yücelik derecesine göre 
sıralamaz. Böyle bir s ıralama felsefeyi karars ız varlık‘ hiyerar ş i-
leri kurma yanl ış lığı na sürükler. Bütün hiyerar şiler belirli bir görü ş  
açı sından yapı ldığı  için doktrinlere bağ lı dır ve onlar. gibi sübjektiftir. 
Yine bundan dolay ı  birbiri ile çatış ma halindedir ve çeli ş iktir. Varlık 
hiyerarş ilerinin doğurduğu buhram göstermek için baz ı  felsefe sistem-
lerini karşdaş tırmahrz. 

İ lk hiyerar şi felsefeden önce FUsiode'un "Tannlann do ğ uşu" 
(TIdogonie), "I ş ler ve günler" (Les travaux et les jours) adlı  eserinde görü-
lüyor (*). Bu, Tanr ılardan ba şlayarak yar ı  tanrılar (Daimon'lar ve 
kahramanlar), insanlar ve a ş ağı  varl ı klar olarak s ı ralanıyor. Burada 
varlığı n üstün gücü her derecede daha alçalarak sonunda en aza iner. 
Aynı  görü ş  İ lk çağ  sonunda bir felsefe halinde Plotin'in Birden İ lk 
Akıl ondan akıllar ve ruhlar mertebelerinin do ğması  halinde ay alt ı  
Meme ve yeryüzü varl ıklarına kadar inen hiyerar ş isinde ifade edilmi ş - 

* Wsiode, Les travaux et les Jours, Garnier 
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tir. Plotin görü şü de birincisi gibi varl ık bakımı ndan her a ş ağı  dere-
cenin daha az varl ı k olmas ı  ve bunun enaz varl ık olan maddeye kadar 
alçalmas ı  ş eklini alır (*). Bu mertebelendirme 23 yüzy ıl sonra Berg-
son'un felsefesinde yeniden canlanarak üstün varl ık olan "hayat ham-
lesi"nin derece derece alçalarak zekâ, içgüdü, uyu şuk hayat ((torpeur) 
haline kadar inmesi ve varl ık gücünün en aşağı  derecesinde kat ıp 
kalmış  hayat kabuğunun madde olmas ı  şeklinde yeni bir tarzda ifade 
edilmiş -  ise de, esas ı nda Plotin görü şüne çok yak ındır. Bu liiyerar ş i-
lerin ortak vasfı  varlığı n tek bir kaynaktan ç ı karak aç ı lması  ve bu aç ı lış -
da her derecenin kuvvetini biraz daha kaybetmek üzere s ıfira yakla ş -
ması dır. Böyle bir hiyerar ş i kurmada hakl ı  olmamız için tek kaynağı n 
bütün ş eylere ve olgulara varl ık verdiğ ini, başka deyiş le tek kaynaktan 
başka her ş eyin/  yalnız görünü ş  bakı mından varlık olduğunu söylemek 
gerekir. 

Bir ikinci tipi Aristo'da örne ğ ini gördüğümüz ve ba şka felsefelerde 
de az çok farkla meydana ç ıkacak hiyerarşilerde bulabiliriz. Bu tip 
birincisi gibi varlığı  tek kaynak saymamakta, her varlik sferini kendi ka-
rakterleri içinde incelemektedir. Böyle oldu ğu için gerçeğe ve ilim araş -
tırmalar ı na daha uygundur. Fakat bu tipin ortak vasfi da insan sferin-
de görülen "ak ı l" gücünün ş erefi fikriçlir. İ nsan "ak ı llı  hayvan" diye 
tarif edilirken daha a ş ağı  varlık derecesi ile ortak tarafina fazla önem 
vermiş , fakat "ak ı l" yetisinin ona imtiyazını  veren biricik yeti olduğu-
nu ve âlemlerin bütün s ırlarının bu yeti ile çözülece ğ ini söylediğ i için 
de akı lcı  dogmatisme düşmü ş tür. Bu a şı rı  akı lcı lık insanla ilahi Mem 
aras ında ortaç bir insanüstü a k 1 a (El akl - el faal) başvurmaya, 
böylece insan ın akıldan ba şka yetilerinin görülmemesine, varl ıklara 
başka bir gücle nüfuzun (mesela de ğerlere ait türlü sezgilerin) ihmal 
edilmesine sebep olmu ş tur. Bu kusurlar Aristo felsefesi tipindeki bütün 
felsefelerde (Farabi, İ bn Sina, İ bni Rü ş d, Saint Thomas v. b.) görü-
lür. 

Üçüncü bir tip insan ı n ve insani kiş iliğ in üstün değ erlendirilmesin-
den doğ an yeni baz ı  felsefelerin hiyerar şilerinde görülmektedir. Bun-
lardan ikisi üzerinde dural ım. Nietzsche'nin varl ık hiyerar ş isinde yu-
karı  tabakayı  üst-insan' ın Kudret isteğ i (Wille zur Macht) ve hayatın 
yarat ı cı  gücü te şkil eder. Toplum değerleri onun aş ağı sındadırlar, 
en aşağı da faydacı lık ve madde varlığı  vardır. M. Scheler'de ise var-
lıklar kişiye ait olanlar v olmayanlar diye s ı ralanırlar. Kiş iliğ i olan 
varlıklar üstündürler. Bunun için sanat hayati varl ıktan üstündür. 
Biri dine kar şı , öteki dinci olan bu iki filozofun ortak tarafı  "kişilik" 

* Plotin, Enn6ades, trad, par E. Brekier, Moss - Bastide, Bergson et Ployn, P.U.F. 
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üzerinde durrnaland ır. Fakat birincinin hayat kudretine verdi ğ i bü-
yük değ erden dolay ı  hiyerar ş i her ikisinde çok farkl ı  ş ekiller almış tır. 
Bir toplum felsefesindeki hiyerar ş i ise sosyal varl ığı  en üste koyar ve 
bütün başka varlıklar' ona bağ lı  görür (Marx veya Durkheim'in hi-
yerar şileri gibi). Yukar ıki hiyerar ş ilerden ü s t in a s ı  n ı  n ş  er e f i 
yerine bunlarda toplumcu insan ı n veya kütlenin 
ş  er e f i fikri geçmi ş tir. Her halde bütün varl ık hiyerarşileri herhangi 
bir görü ş  açısından kurulmuşlar ve çeli ş ik neticelere varm ış lardır. Onlar 
arasında çatış ma doktrinler kadar sert ve onlar gibi uzla ş maz değ ilse 
de, devirlerin "insan" anlay ışı na bağ lı  olarak doğdukları  için başka 
bir balumban sübjektif ve indi kalmaktad ırlar. Ayn ı  çağda birbiri ile 
çatış an birkaç varl ık hiyerar ş isinin bulunmas ı  da onların tek ba şlarına 
bir devri ifade edemediklerini gösterir : Nietzsche Ve Scheler'in hiye-
rarş ilerinde olduğu gibi. 

Öyle ise varl ıklar aras ında tabakalanma yapmal ı , fakat bunu üs-
tün görülmü ş  bir faktörün bask ı sı  altında bırakmamal ıdır. Böyle bir 
tabakalanma (Schichtung) da hakim fikir yaln ız varlıkları n oluş  sı rası  
olabilir. Bu manada varl ık tabakalanmas ı  evrim (6volution) fikrine göre 
kurulur. Felsefe böylece konkre varl ıklar veya varolan'lar aras ı ndaki 
tabakalanmada evrim fikrini temel fikir olarak al ır ve buna İ lkçağdan 
beri sad ıktır. Aristo'dan öncekiler (Empedokles, Platon) ve ba ş lıca 
Aristo'da varl ıkların evrimi (bu gün anla şı lan şekilde olmasa da) gö-
zönüne al ınmış tır. Eflâtun Timaios diyalogunda âlemin do ğuş unu ve 
ondan varlıkların çıkışı nı  anlatırken böyle bir ba ş langı ç halinde ev-
rim fikrine dayan ıyordu. Plotin'de bu evrim tersine al ınmış , ve tek 
varlıktan âlemlerin "zuhur"u şeklinde yukardan a ş ağı ya doğru bir 
açı lma halinde görülmü ş  olmasına rağmen yine de esasl ı  yer almak.: 
tadır. Renaissance filozoflar ı  (Telesio ve Bruno) kendilerine göre bir 
evrim fikri savundular. Telesio âlemin esas ı  olan gerilme ve g e n i ş -
1 e m e ilkesinden ve kuvvet (potentia) fikrinden bütün varl ıklan çı-
kardığı  gibi, her varl ık derecesinden daha üstün dereceye yükseli şi de 
"çaba" ile aç ıkladığı  ve en yüksek çaban ı n insandan insanlığ a doğ ru 
açılan ahlâki çabada olduğunu söylediğ i için felsefesine yaln ız evrim 
değ il ayni zamanda bir çaba ve yükselme (ascension) felsefesi denebi-
lir. 

Evrim fikri J. B. Vico'dan ba ş layarak felsefede daha aç ık ve hakim 
yer almış tır. Kant, Herder ve Condorcet'de tarih felsefesi, Schelling 
ve Hegel de tarih felsefesi ile birlikte evrim fikri, XIX ncu yüzy ı lda 
Comte'de tarih felsefesi, Lamarck, Darwin ve Spencer'de evrim fel- 
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sefesi, XX nci yüzy ı lda Bergson, Whitehead, Alexander'de, G. Sorel ve 
bir kı sı m Marx'c ı  filozoflarda evrim felsefesi yeni ça ğı n hakim karakteri 
olmu ş tur. Ş uurda ve fenomenlerde öz ara ş tıran filozoflar, kuru mant ı k-
çı lar evrim problemi ile ayr ıca uğ raş mış  değ ilseler bile, ,  ona kar şı  
vaziyet almam ış lard ı r. 

H. Belirsizlikten Belirlili ğe ve Suurlthğ a 
Geçiş  

Felsefenin konusu varl ıkların sı mrs ı zlığı  ve belirsizliğ ini 
(indâ6rmination) sı nı rlı  ve belirli (d6t6rmin) olan akı l arac ı  ile aç ık-
lamaya çalış maktır. Bu ara ş tırma yolu ilk olgunun sonsuzlu ğ unu, akl ı  
aş tığı nı  (transrationnel) kabul ederek, oradan ak ı lla kavrananı  (intelli-
gible) ve anla şı lı r ı  (comprdhensible) çı kar ı r. Bu ilk felsefi ara ş tırma Sok-
rat'tan önceki filozflarla (Anaximandros, Empedokles) ba ş lar. Ak ı l 
s ı nı rs ız ı n (Apeiron) sı nırlanmasından, sı nı rl ı  (pera) ve anla şı lı r olan âlem 
hakk ı ndaki bilgiyi elde eder. Aristo Anaximandros'dan nakille söyle 
diyor: "Her ş ey ya bir ilkedir, ya bir ilkeden gelir. Halbuki sonsuzun 
ilkesi yoktur; onun ilkesi oldu ğunu farzetmek sonsuzu s ı nı rlamak olur. 

Nitekim o doğurulmamış t ır ve sonu yoktur. Çünkü her do ğum bir 

yerden ba ş lar ve her dağı lmanı n bir sonu vard ı r. Bunun için sonsuzun 
ilkesi (principe) yoktur diyoruz. Tam tersine her ş eyin ilkesi odur ve 

o her ş eyi kuş atır. Sonsuz ilk olgu ve her ş eyin kendisinden ç ı ktığı  var-

lı ktı r. O belirsizliktir, s ı nı rs ı zl ı ktı r, tan ı mlanmamış  olmakt ı r ki beliF-

lilik, s ı nı rl ı lı k ve tan ı mlanmış  olmak (tre dUini) ondan ç ıkar" (29). 

Xenofanes'de şöyle diyor: "Tek ve sonsuz bir varl ık vard ı r, o da Al-

lah'd ır. Allah doğmamış tı r, doğurmamış tır, sonu yoktur ve ba şka hiç 

bir varlığ a benzetilemez. E ğer arslanlar resim yapmas ı nı  bilselerdi 

tanrı ları nı  bir arslan ş eklinde tasvir ederlerdi. Habe ş liler o'nu kendileri 
gibi resmederlerdi. Halbuki Allah hiç bir varl ığ a, hiç bir insana benze-

tilemez. Çünkü sonsuz sonlu ile ifade edilemez (30)." 

Eflâtun Timaios diyalogunda âlemin meydana geli ş ini anlat ı r-
ken, herhalde bu ilk filozoflardan ilham alarak, belirsizlik ve sonsuz-
luktan sonlu ve ş ekilli âlemin ç ıkışı nı  anlat ıyor. Yaş lı lı k diyaloglar ın- 

29 Aristote, M‘taphysique, yol. I, trad, par Tricot. J. Vrin, 1948 (Anaximandre'dan 

naklen) 

30 Jean Voilquin, Les Penseurs grecs avant Socrate, Garnier, (X6mphane, p. 42 - 49) 
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da, baş lıca Philebos'da flyade'dan bahsediyor 	). Ona göre as ı l 
varl ık belirsiz bir Dyade'd ır ki onda duyularla ak ı l, ayni ile başkası  
birleşir. Dyade'lara örnek olarak çok - az, uzak - yak ın, sonra - önce 
v. b. dyade'lar ı nı  veriyor. Bu misalleri istediğ imiz kadar çoğ altabiliriz. 
Hepsi birbirine bağ lı  iki karşı t terimin belirsizli ğ ini gösterirler. Onlar ı  
sayı lara, uzunluk ve hacimlere oldu ğu gibi bütün niteliklere de uygu-
layabiliriz : S ıcak - soğuk, katı  - yumu ş ak, alçak - yüksek, v. b. lar ı  gibi. 
Bütün âlem dyade'lar ı n kar şı t ve tamamlay ıcı  çift kutuplulğundan ku-
rulmuş tur ve onlar bu vas ıfları  ile birlikte belirsiz ve s ını rs ızd ırlar. 
Açı lan, üçgenleri, iğ rileri de sonsuz dyade'lar halinde görürüz. An-
cak bu belirsiz çift kutuplu müphem varl ığ a sinirlilik ve sonluluk 
tatbik edildiğ i zaman o anla şı lır bir hal ahr : Aç ıları n dyade' ı  yalnız 
dik aç ıda tek ve belirli olur. üçgenlerin dyade' ı  eşit kenarlı  üçgende 
(İsocHe) tek ve belirli olur. Bunu öteki misaller için de söyleyebiliriz. 
Dyade'lara "Bir"in, belirlilik ve sonlulu ğunun tatbik edilmesi onlar ın 
anlaşı lır bir hal almas ı  apeiron'un pera (s ınır) da akı lla kavranmas ı  
demektir (32). 

Felsefe bu geleneğ i kaybetmedi. Yaln ız Aristo hocas ını n dyade 
fikrine hücum ederek onlar ı  mantıkla çözmeye çal ış tı . Aristo'ya göre 
dyade'da kar şı t vasıfların birleş tirilmesi ak ıl ilkelerine aykırıdır. Ne 
tabiatte ne tabiat üstünde ak ı l ilkelerine aykırı  bir ş ey vard ır. Öyle ise 
bütün aporie'ler ve Eflâtun'un dyade'lar ı  akı lla çözülebilir. Bunların 
bir kısmı  yanlış  düşünceden, bir k ısmı  ş eylerin tabiat ı  hakkındaki 
bilgimizin eksikliğ inden ileri gelmektedir. Her iki durumda da çözü-
lemiyecek aporie yoktur (33). Aristo'nun "ak ı l-dışı "m (irrationel) 
akla irca için sarfetti ğ i bu gayret görünü ş te bir kı sı m ilim filozofları  ile 
uyuşmaktad ır. Fakat onlar (mesela Aug. Comte veya Spencer) bil-
gimizin s ını rlı lığı nı  ve onun ötesinde bir "bilinemez" alan ı  olduğunu 
kabul ederler. Bunun için Aristo ile ilim filozoflar ını n benzerliğ i yalnız 
bir bakımdand ı r. Başka bakı mlardan Aristo bu te şebbüsü ile dogmatik 

31 Platon, Le PhiUbe, trad. par Robin et Moreau, edit. Pl6ade, 1950; trad . par Emile 

Chambry, edit. Garnier, 1950. - (Notice sur le Philebe). - Boussoulas, N. I., L' tre et la cont-
position des rnixtes dans le PhiUbe de Platon, 1953. P. U. F., -Goldschmidt, V., Les dialogues de 
Platon, P. U. F. .- Paul Kucharski, Les chemins du savoir dans les derniers dialogues de Platon, P. 

U. F. 1949. 

32 Zeliko Markoviç, Sur la Th6rie de la Mesure de Platon (Bull. Intern. de 1'Acad6nie 

Yougoslave, 1940). - Z. Markoviç, La Th6rie de Platon sur l'Un et la Dyade inıMfinie et ses 
traces dans la mathimatique grecque (Revue d'Histoire des Sciences, extrait, T. VIII, No. 4. 
1944) 

33 Aristote, Mdtaphysique, yol. I, trad. de Tricot, J. Vrin, 1948, Liv. B. Enonc des apo-

ries, pp. 119 - 169. 
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metafiziğ in kurucusu olmu ş , mantıkla bütün varl ık alanlarını n açık-
lanabilece ğ i postüla's ı  yüzyı llarca bu cins sistemleri do ğurmu ş  ve 
bundan dolay ı  da ilim filozoflar ından çok uzak kalm ış t ı r. 

Plotin belirsizlik ve sonsuzluk ilkesini Bir ilkesile birle ş tirdi. Bir'e 
Yunanlı ların ve ba ş lı ca Eflâtun'un verdi ğ i sı nı rlı lık ve Eidos anlamım 
verecek yerde onu her ş eyin kaynağı  ve kökü olan sonsuz varl ı k haline 
getirdi. Böylece "sonsuz" fikri Yunanda oldu ğu gibi belirsizlik değ il, 
her ş eyin kendisinden do ğduğu mutlak varl ık anlamı nı  ald ı . Eğ er 
herş ey sonsuz olan Bir'den ç ı kıyorsa ve onda henüz gerektirilmemi ş  
olan varlık akı l ile ilk gerektirilme (dil&mination)yi alıyorsa, asl ı nda 
Plotin'le Yunanl ı lar aras ında büyük fark yoktu. Yaln ız "sonsuz" 
kavram ı  menfi kavram olmaktan ç ıkarak müspet kavram oluyor, Ei-
dos veya İ dee'lerin ilk belirliliğ i sonsuz ve müspet Bir'den ç ıkan 
"akı llar alemi" oluyor, ve oradan insan ın bulunduğu âleme inili- 
yordu. 

Renaissance felsefesi (uzun bir fas ı ladan sonra) yeniden bu eski 
fikre döndü. Nicolas de Cusa'ya göre bu alemde her ş ey s ı nıflar, ayr ı -
l ıklar, z ı tlıklar halindedir. Yaln ız Allah'da bu z ı tlar birle şir, farklar 
kalkar (Coincidentia oppositorum). Fakat biz insanlar s ı nırlı  varlık olarak 
yaln ı z bu s ı nıflar ı , farklar ı , zı tlı kları  bilebiliriz. Bir poligondan daireye 
(kenarları  ne kadar ço ğ alı rsa çoğ als ın) nas ı l geçilemezse sonlu varl ı kla-
rı n bilgisinden Sonsuz varl ığ a, z ı tları n ortadan kalkt ığı  bilgiyegeçilemez. 
Öyle ise bilgimiz göreli (relatif) olarak kal ır ve sonsuz hakk ında bilgi 
gücümüz durur (De docte ignorantia). De Cusa'n ı n görü ş ü sı nı rs ızdan 
sı nırlıya doğ ru gidecek yerde s ı nırlı dan sı nı rs ıza gitmeye çal ışı yor ve 
sı nı rs ız veya mutlak önünde duruyor. Anaximandros ve Platon felse-
felerinde menfi kavram olan sonsuzun müsbet bir de ğ er aldığı  yeni bir 
ifade ş ekli buluyor. Giordano Bruno'da onun gibi sonsuzdan ha-
reket ediyor: Varl ık mutlak, sonsuz ve s ı nı rsı zd ı r. Bütün sonlu varl ık-
lar ondan ç ıkar. Fakat sonlu varl ıkları n sonsuz dışı nda ayrı  bir saha-
ları  vardır. O bütün varolanlara ve ş eylere varl ık imkan ı nı  veren ve 
onları  gerçekle ş tiren güctür ; âlemin iç prensibi ve onun yarat ı cı -
lığı nın kaynağı dı r. Fakat biz yaln ız sonsuz gücten, monade'lardan ku-
rulmu ş  varlıklar', onlara hakim sebeplikleri biliriz; Sonsuz varl ıkla, 
sonlu âlem hakk ı ndaki bilgide temasa geliriz. Fakat sonsuza nüfuz 
edemeyiz, onu yaln ız düş ünce ile tasarl ıyabiliriz. Nitekim duyular 
ve algı ları mızla sonsuz küçük monade'lar ı  doğ rudan doğ ruya kavra-
yamayız ; algı ladığı mız be ş  duyunun verdikleri ile de, sonsuz küçük 
varlıklar ı  ancak zihinde kavrayabiliriz. Bruno da De Cusa gibi İ lk- 
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çağ  felsefesinde, ba ş lı ca Platon'un son diyaloglar ında tam ifadesini 
bulan bu görü şü benimsemi ş  ve onu yine Platon'un gençlik diyalog- 
ları nda (mesela Devler de) savunduğu ve bu âlemin üstündeki soyut 

görüşüne tercih etmi ş ti. Hemen ş unu iş aret edelim ki Eflâtun'- 
un as ı l ş öhretine sebep olan Idee'ler teorisi ile son diyaloglar ı  aras ındaki 
fark üzerinde kimse israrla durmad ığı  için Renaissance filozoflar ı ndaki 
benzeyiş  uzaktan belki de Plotin tesiri iledir. 

Modern düş ünce astronomik ke ş iflerin, mekanik ve optikteki iler-
lemenin ışığı nda geli ş tiğ i için ayn ı  devirde "z ı tları n birleş mesi", 
"belirsizlik" ve "sonsuzluk" hakk ı ndaki temel görü ş ler yeni ilim zih-
niyeti ile kayna ş amadı . Gafil& 'den ba ş layarak ayd ı n ve seçik dü şün-
ceye verilen de ğer Descartes ve sonrakilerde en tam ş eklini aldı . Bu 
ikinci yol ya ş lı  Platon'a de ğ il, yeni bir tarzda Demokrit'e dönü ş  sayı -
labilir, çünkü bu ilk atomcuda tabiat ı  mümkün olduğu kadar en kü-
çük parçalara bölmek ve daima en basit ve en aç ık ilk unsuru bulmak 
istiyordu. Yeni ilim görü şü tabiat ı  mekanism ile aç ı klarken, uzam ve 
hareketten ba şka bir temel görmüyor ve onlar ı  ayd ı n, seçik ve apaç ı k 
sezgilerle kavrayordu. Hatta yeni felsefenin ayd ın ve seçik sezgilere 
verdiğ i önem o kadar büyüktü ki bütün eski felsefeyi sanki "karanl ı k" 
bir fonla çevrilmi ş  saymaya kadar vard ı . Halbuki ne Descartes' ı n 
manevi cevhercili ğ i, ne Spinoza'n ın panteist cevhercili ğ i, ne de Hob-
bes' ın maddi cevhercili ğ i bu aydı n ve seçik sezgilerde arad ıkları  tam 
açıklamaya varamad ı . Çünkü hepsinde (sistem farklar ı  bir yana b ıra-
rak ı lırsa) ortak vas ıf varl ık tabakalanm görmemek, onlar ı  cüretli 
bir ircac ı lık zihniyeti ile ilk ve basit unsurlar ı na indirmekti. Böyle bir 
felsefi tav ır (tekrar edelim: sistem farklar ı  bir yana) ayni neticelere 
varacakt ır ; toplumu, insan ı , hayvan ve bitkiyi, maddeyi ayn ı  bisturi 
ile parçalad ığı , aynı  tarzda ilk unsurlara do ğ ru indiğ i için felsefede 
"mekanism" bir postüla haline gelecek; öte yandan aç ık ve seçik ak ı l 
sezgisine olan güven insan ı n ve kültürün yaln ız bu aletle düzenlenece ğ i 
sams ı m kuvvetle yerle ş tirdiğ i için dogmatik metafizi ğ in sürçmesi ba ş -
ka bir tarzda canlanacak ve "ayd ı nlık" (Aufkldrung) felsefesi halini 
alacakt ı . Birinci netice tam ş eklini mekanik maddecilikte (La Med-
rie, Helvetius, Cabanis, Diderot) ikinci netice tam ş eklini ilerleme 
ve ayd ı nlı k (progres) fikrinde (Condorcet, Turgot, Saint-Simon, hatta 
Aug. Comte) buldu. Mekanismin ve "ilerleme" fikrinin ba ş arı sı  me-
kanik ve fiziğ in, onlardan do ğan tekniğ in ve monar ş ilerle birlikte 
gelişmeye ba ş layan bu çığı rı n ba ş arı s ı  ile atba şı  gidiyordu. Bu yeni 
görüş  yalnız İ lkçağdaki ortak duyu mekanismi yerine çok h ı zlı  ilerle-
me sağ layan matematik mekanismi koymu ş tu. 
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Fakat bir yöndeki ba ş arı ların baş  döndürücü gidi şi başka yön-
lerin görülmesine engel oluyordu. Ancak bunu durduracak yeni bir uf-
kun aç ı lmas ı  olabilirdi ki bu da fizyoloji, psikoloji gibi insana ait ilim-
lerin ufku olmuş tur. Bu yeni ara ş tı rmalar bilgi tahlilini do ğurdu : 
eski metafizikçilerin miras ı  olan baz ı  soyut kavramlar ş iddetle tenkit 
edildi. Bunları n gerçeğ i ifade etmediğ i , fenomenlerin arkas ı nda gizli 
bir âlem olarak onlara dayan ı lamıyacağı  gösterildi. Bu kavramlar ı n 
başı nda "cevher" kavram ı  geliyor. Cevher'de de ğ iş meler üzerindeki 
değ iş mezliğ i arıyorduk. Onu bazen öz kavram ı  ile e ş it olarak al ıyorduk. 
Hatta ousia kelimesi her iki anlama geliyordu. Bütün yüklemler (att-
ribut) cevhere dayanacakt ı . Latince köküne göre o "dayanak" (Subs-
tantia veya substratum) demekti. Yunanca da da hypekaimenon veya 
hypostasia ayni anlama, geliyordu. Aristo'nun cevheri dayanak saymas ı  
eskilerin ortak duyudan ç ı karı lmış  kaba unsurculuktan kurtulmak 
içindi. Bu suretle varl ık derecelerinin hepsinde (madde, hayvan, 
insan) cevheri aramaya imkân olacakt ı . Eflâtun'un Id&'de de ğ iş mez'i 
aramas ını  yetmez bulmada haks ız değ ildi. Çünkü İ dee veya Eidos 
yalnı z manevi (spiritue/) olanı  ifade ediyordu, ayr ı ca genel ve üniver-
seldi. Halbuki varl ıklar konkre ve ferdi ş eylerdi. Fakat Aristo'nun 
cevheri de madde ve ş ekilden kurulduğuna göre as ı l değ iş mezliğ i han-
gisi sağ lıyacakt ı  ? Madde bir güder bütünü olduğu için meydana ç ık-
mamış  ş eyler cevher olamazd ı . Öylese ise bir ş ekli olmal ı  idi. O zaman 
da Eflâtun'un Eidos'una dönülecekti(*). Bunun için Aristo madde 
-F ş ekil bütününü ayı rmamaya çal ışı yor ve bu onu bir çe ş it eklektism'e 
götürüyordu. Anima Aristo'ya göre canl ı  varlığı n ş ekli idi. Öyle ise 
insanda ruh (Anima humana) insan bedeninin ş ekli olacakt ı . 

Fakat ne Aristo, ne sonrakiler sistemin zaruri neticesi olan bu fikri 
olduğu gibi kabul ettiler. Ruh bedenin ş eklimidir, yoksa bedenden 
ayrı  varmı d ı r? Eğ er varsa ş eklin maddeden ayr ı  devam etmesi gerekir. 
Yukarda söyledi ğ imiz gibi bu görü ş  Aristo'da "madde'den ayr ı  ş ekil-
ler" teorisinin ç ı kmaz ı nı  doğurdu. Ilk defa Orta-ça ğ l ı  ibn Sina ruhun 
bedenin ş ekli değ il, bağı msı z bir cevher oldu ğ u fikrini savundu ve 
bu çı kmazdan kurtulmaya çal ış t ı . 

Descartes maddeden ayr ı  manevi cevher fikrini felsefesinin temel 
taşı  yaptı  ise de iki cevherin münasebeti sorusu yeni bir çok ç ı kmazları  
doğurdu. Spinoza bu iki relatif cevherin asl ı nda tek ve sonsuz cevher 
olan Allah' ın iki sıfatı  olduğunu, Hobbes da maddi cevherden ba şka 
cevher olam ıyacağı nı  söyliyerek güçlükten kurtulmak istediler. Fakat 
ne ruhla bedenin münasebetine ait paralellik görü ş ü, ne de cevher fikri 

(*) Eidos yunancada şekil demek oldu ğ una göre Aristo'nun şekil fikrinin kökü 

Ef lâtundadir. 
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baş arı lı  idi. Paralelliğ i aç ıklamak için ileri sürülen tekliflerden hiç biri 
doyurucu olmad ı  (Malebranche, Geulinx, Spinoza, Leibniz). Maddi 
cevher fikri de Aristo'daki eklektismden kurtulmu şsa da yaln ız "uzam" 
denen bir yüklemden (*) ibaret kald ığı  için ona "cevher" demenin 
manas ı  kalmamış tı r. Çünkü o art ı k bir çok değ iş ik yüklem (veya s ıfat) 
lerin dayanağı  olmaktan ç ı kıyor, bir fenomen oluyordu. Burada "cev-
herlik" fenomenlerin arkas ı nda görülmeyen dayanak değ il, onları n 
icat ettiğ i soyut bir kavram derecesine dü ş tü. Bunun için Locke'dan 
Hume'a kadar ingiliz felsefesinin bu kavrama çevirdi ğ i tenkitler yersiz 
değ ildi. Eski soyut ve genel "varl ı k" fikri için ileri sürülen bütün sözler 
onun için de söylenebilirdi. 

İ nsan ilimlerinin geliş mesi bu felsefi taramay ı  daha verimli bir 
hale koydu. Fizyoloji ve psikoloji'nin arkas ı ndan tarih, iktisat, ant-
ropoloji ve sosyoloji insan ı  ve kültürü bütün olarak inceleme imkan-
larm ı  verdiler. Biyolojinin çal ış maları  ile bunlar kar şı laş tı rı lınca bit-
ki ve hayvan ile insan aras ındaki farklar daha iyi görüldü. Aristo tan ı -
mı na göre "ak ı l" üstünlüğünden dolayı  insana en ş erefli yeri 
veren eski felsefeden çok ba ş ka yoldan insanla hayvan ı n bünye ayr ı -
lıkları  üzerinde duruldu. Mekani ğ in zaferi ile ba ş layan natüralism 
görü ş ü her ş eyi en basit unsura irca postülas ı na körü körüne bağ landığı  
için uzun bir süre insan ilimleri de bu postülan ı n tesiri alt ı nda kalmış tı . 
Henüz daha bu ilimler doğmadan önceki "ayd ı nlık" ve "ilerleme" 
felsefeleri insan ı  ne kadar safdil bir iyimserli ğ e götürmü şse, bu ilimler 
yeni uyand ığı  sı rada ayn ı  postülan ı n hükmü alt ında daima en basite 
irca kaidesi de buna benzer neticeler do ğurdu. Darwin " İ nsan ın Soyu" 
(Descendance de l'homme) adlı  kitab ı nda ayn ı  prensiple bütün canl ı ları n 
evrimini incelediğ i gibi insanın maymundan geldiğ ini göstermek is-
tedi. Vak ı a bu fikir pek yeni de ğ ildi. "Tasavvufi devir" teorisinde buna 
benzer ş eyler söylenmi ş di(34).Aristo da "ak ı llı  hayvan" tan ı mında bir 
yandan insani hayvan'a ba ğ lıyordu. Fakat Darwin bu sefer zengin 
malzeme ve tecrübe ile yüklü idi. Bu fikrin neticesi, asl ı nda Demokrit 
ve Descartes'dan gelen mekanism ve basit irca ın zaferi idi. Ayn ı  
biyoloji bitki, hayvan ve insan ı  birer dal olarak ele alacakt ı . Fakat 
yeni ara ş tı rmalar bu hareketi bir yerde durdurdu. Bu yeni ara ş tırma 
psikoloji ve felsefede de ğ il; as ı l biyoloji ve antropolojinin içinde doğ -
muş tu. Darwinciliğ in cazibesine kap ı lan mekanik evrimcilik (Spencer) 

34 Dieterici, Darwinismus im XI. Jahruhundert, Leipzig, 1876 

* Attribrut mant ıkta yüklem, metaf izikte s ıfat diye karşı lan ıyor. Burada Aristo-

nun mant ı k ve metaf iziğ i birle ştiren görü şünü 'fade için yüklem dedik. 
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art ık maddeden insana kadar varl ı k derecelerini ayn ı  prensiple aç ık-
lıyacakt ı  (35). 

Galil&'den Einstein'a kadar fizik sürekli bir geni ş leme (stândige 
Erweiterung) manzaras ı  göstriyor. Newton'un çekim kanununa göre 
Galilee - Copernic sistemi özel bir hal olarak kald ığı  gibi Einstein'da 
tam ifadesini bulan elektro - manyetik kanununa göre Newton sistemi 
de özel bir hal olarak kalmış -0i. Bunun için, bu noktaya kadar baz ı  
yeni fizik filozoflar ı nı n tabiat görü şünde "sürekli bir geni ş leme" ol-
duğunu söylemeleri yanl ış  değ ildir (36). Fakat daha Newton zaman ı n-
da makro - fizik dışı nda baz ı  krizli durumlar meydana ç ıkmaya ba ş -
ladı . Newton ışığı n parçalar halinde yay ı ldığı nı  (nission teorisi) 
söylediğ i halde az sonra Huyghens'in "dalga" fikri onu yendi, fakat 
daha sonra Hertz - Maxwell tecrübe ve teorilerile elektrik ve manyetik 
alanda da "dalga" fikri kuvvetle yerle ş tiğ i için itiraz edilemez hale 
geldi. Ancak bu yüzyıl başı nda Max Planck' ı n tecrübeleri Photon-
ları n kesintili olarak yay ı ldığı nı  gösterdiğ i için onlara parçac ık (par-
ticule) veya cisimcik (corpuscule) gözü ile bak ı ldı . (Burada cisimcik sözü 
bir temsilden ibarettir. Yoksa photon kesintili yay ı lan enerji parçac ığı  
olduğu için cisim değ ildir). Ondan sonra Nuclaire fizik alan ındaki 
hı zlı  ve çok büyük ilerlemeler bu görü ş ü sağ lamlaş tı rdı . Onunla da 
kalmad ı , Planck' ı n mikro - fizik dünyada de ğ iş mez (konstant) diye 
ileri sürdüğü ilke Heisenberg'in tecrübeleri ile az çok de ğ iş ti. Bir elekt-
ronun yörüngesi üzerindeki hareketini hesaplamak için onun ayn ı  
zamanda hem h ızı  hem vaziyetini (position) bilmek lâz ı md ır. Fakat 
elektronun bu hareketini incelemeye yarayan aletten ç ıkan photon 
onu daima bir yerde bularak sarst ığı  için hiç bir zaman elektronu bu-
lunması  gereken yerde göremiyoruz. Bundan dolay ı  da eğer hızını  
öğ renmek istesek vaziyeti, vaziyetini ö ğ renmek istesek h ı zı  karanl ı kta 
kalıyor. Netice : mikro - fizik âlemde hareketi makro - fizik âlemde 
olduğu gibi tam bir determinism ile ölçemiyoruz. Burada sebeplik 
kanunu i ş lemez hale geliyor. Ancak elektronlar ı n çok büyük say ı da 
tabi olduklar ı  düzeni statistik kanunu ile tesbit edebiliriz. Bu sanki 
mikro - fizik âlemde tam determinismin olmad ığı nı  ve nüfus olgular ı nı  
veya hava rasat olgular ı m tetkik eder gibi onlar ı  statistik bir takriple 
ölçebildiğ imizi söylemek demektir. Buradan ç ı kan bir sonuç ta Louis de 
Broglie'nin ula ş tığı  tamamlayıcı lı k (compUmentarit) fikri idi; tabiat 
bize en küçük mikyasta bir müphemlik (ambiguiU), çift kutupluluk 

35 Herbert Spencer, Les Premiers Principes, (İlk Prensipler, türk. çev.: Selmin Evrim, 

M. E. Bakanl ığı  klasikleri,) 

36 Hans Reichenbach, Experience and Prediction, Chicago, 1938. 
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olarak görünüyor. O bir bak ımdan dalgad ır, başka bir bakı mdan 
cisimciktir. Fakat onu ayn ı  zamanda hem dalga hem cisimcik olarak 
tetkik etmeye imkân yoktur. E ğ er dalga gibi görürsek oraya Max-
well - Hertz'in yapt ıkları  gibi diferansiyel hesab ı  uygularız. Eğer 
cisimcik gibi görürsek oraya statisti ğ i ve ihtimaller hesab ı nı  uygularız. 
Her iki görü ş  de doğ rudur, şu kadar var ki birini açığ a çıkardığı mız 
zaman öteki manzara karanl ıkta kalır. Bu demektir ki biz tabiatm 
küçük mikyastaki müphemliğ inden, z ı t ve tamamlay ıcı  çift kutuplu-
luğundan dolayı  ona bütün olarak bakt ıkça o daima müphem ola-
rak kalacak ve orada bir detern ı inism yokluğundan bahsetme ğ e 
mecbur olacağı z. Fakat bu iki manzaradan birini karanl ıkta b ırak-
maya raz ı  olduğumuz zaman öteki manzara ayd ın ve seçik olarak 
görülebilecektir. Buradan ç ıkarı lacak ba ş lı ca netice şudur: biz tabiat ın 
ilk unsurlar ına doğ ru indikçe orada ayd ı n ve seçik sezgiler bulmuyo-
ruz. Tam tersine, o mikyastaki fenomenleri ölçecek aletlerimiz ne kadar 
sarihleş ir ve ilerlerse fenomenlerin müphemli ğ i o kadar meydana ç ıkar. 
Yani buradaki belirsizlik bilgi verilerimizin yetmezli ğ inden veya göz-
lem aletlerimizin kusurundan ileri gelmiyor, fenomenlerin mahi-
yetinden, özünden geliyor; ancak bu z ı t ve tamamlayıcı  vasıfların 
doğurduğu "müphemlik" iki kutuptan birini karanl ıkta b ırakarak 
ötekini aydı nlığ a çıkararak çözülebiliyor. Demek ki biz "ayd ın ve 
seçik" sezgileri haz ır bulmuyoruz. Tam tersine, gözlemlerimizin verdik-
leri "müphemlik" ve "belirsizlik" dir. Fakat matematik dü şünceyi 
biri sürekli (dalga) öteki süreksiz (cisimcik) olan bu iki manzaradan 
her biri üzerine ayr ı  ayrı  çevirdikçe onlar ı  ayd ınlaş tırıyoruz ve seçik-
leş tiriyoruz. Ba şka deyiş le karşı mızda ayd ı n ve seçik sezgiler yok, 
ancak "ayd ınlaş tırma" ve "seçikle ş tirme" gayretleri vard ı r. 

Kısaca: felsefe gelene ğ inin gösterdiği sı nı rsı zın sı nırlanması , 
belirsiz dyade' ın sabit ölçü ile belirli hale getirilmesi ş eklindeki bil-
gi süreci günümüz ilminin destekledi ğ i temel fikir olmuş tur. Mate-
matik ilimlerin tarihi "sürekli" (geometri) ile "süreksiz" (aritmetik, 
cebir) aras ında nasıl bir yakla şma ve tamamlanma oldu ğunu gösterir. 

Descartes' ın en büyük hediyesi bu iki ayr ı  görüş  açı sı nı  kendi ad ı  ile 
tanı nan koordinatlarda birle ş tirmesi olmuş tur. Onun felsefesinde ayak-

ta kalacak cihet de, türlü bocalamalara sebep olan ruh - beden para-
lelismi, cevher fikri, sonsuz hakk ı nda St. Anselme'den kalma ontolojik 

kanı tı  kullanması  ve dogmatik ak ı lcıhkın hükmünden kurtulamayan 
taraflar ı  değ il, bu koordinatları  fizikten başlayarak bütün varl ık dere-
celerine (her birine o dereceye elveri ş li metodlar ı  kullanmak üzere) 
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uygulama imkan ı nı  (daha bugün yeni ba ş layacak olan bu imkan ı ) 
üç yüzy ı l öncesinden sağ lamas ı  olmu ş tur. 

İ . Değ iş me Fikrinin Doğuşu 

Ortak duyunun her günkü değ iş mez ş eyler ve objelerle kar şı laş -
ması na rağmen felsefeden ve ilimden önceki en eski görü ş  değ iş medir. 
ilk bakış ta san ı ldığı nı n aksine olarak de ğ i ş me ve olu ş  felsefenin ileri 
çağı nda doğmu ş  olmak şöyle dursun felsefi dü ş ünceden önce mitolo-
jiler ve masallarda ba ş lamış tır(37). Masallar zaman- d ışı  ve belirsiz 
bir akış  içinde cereyan ederler. Kronoloji fikri ba ş lamadan ba şı  sonu 
belli olmayan olu ş  fikri mitolojiler ve kozmogonilerin ortak vasfid ı r. 
Yunan ilim ve felsefesinden önce Hemeros ve H6iode'da Chronos 
(= zaman) bütün tanr ı ları  ve alemi yaratan olarak görünür (38). 
İ lk filozoflar sabit bir temel aramadan "olu ş " dan bahsediyorlar. Hatta 
ilk unsurun olu şundan alemi ç ıkarıyorlard ı . Adeta Heraklit edebi 
ifadesi ile onlar ın toptan temcilcisi olmu ş tur. Fakat bu sürekli değ iş me 
halindeki âlernin mahiyeti nedir? Onlara göre bu hem maddi, hem 
canl ı , hem ruhludur. Hylozoist dedi ğ imiz bu filozoflar (hyle = madde, 
zoon = hayat) ) maddeyi ayn ı  zamanda canl ı  ve ruhlu farzettikleri için 
varlıkların kökündeki belirsizliğ i son dereceye ç ı karıyorlard ı . Bu belki 
de bizim dereceli ve evrimli varl ı klar hakk ı ndaki görü ş ümüzün aç ı k-
lanamaz tarafı nı  safdilce çözme arzsundan do ğmu ş tur; e ğ er ilk kökte 
hayat ve ruh yok idi ise, onlar sonra nas ı l ç ı ktı lar? diye ileri sürüle-
bilecek bir soruya kendili ğ inden cevap te şkil ediyordu. Nitekim çocuk-
ların e şyayı  canl ı  fazetmelerinden ibaret animist görü ş le, ilkellerin 
totemci ve animist inançlar ı  da böyle değ ilmidir? insanlığı n kökünde 
varl ı k dereceleri aras ı nda ayrı lıklar ı  görmemek hali (ilkelde, çocukta 
ve tarih öncesinde) ortak vas ıf gibi görünüyor. 

Öyle ise ilmin ve felsefenin değ iş mezi, sabit temeli aramas ı , var-
lıkları  öz farklar ı  ile bir birinden ay ı rmas ı , sonradan doğmuş  bir ş ey-
dir ve insan zihninin geli ş mesinin iş aretidir. Bu bak ı mdan Piagat'- 
nin ara ş tırmalar ına bakı lırsa çocu ğun animist görü şünden sonra gelen 
artificialisme (yapmac ı lık) ile varl ıkları n yarat ı lmış  olduğu inanc ı nın 
toplumlarda do ğu şu da bu geliş meyi gösterir. Gerçekcilik (1-alisme) 
gerek çocukta, gerek toplumlar ın zihninde oldukça geç meydana ç ık-
mış  bir safhad ır. Değ iş mezi arayan ilk felsefe Pythagore'a aittir. O 

37 Jean Wahl, Traite de Metaphysique, 1948, Payot 

38 H6iode, Thdogonie, trad. par Bergougnan. Garnier 
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değ iş mezi "sayı "larda, gerçek üstü kutsal kuvvetler gibi gördü ğü ve 
tabiat düzenini yapan say ı ların düzeninde görüyordu. Fakat olu ş  
fikrine kar şı  daha sert tepki Parmenide'in varl ık fikrinden doğdu. 
Oluş  ne kadar belirsiz ve ate ş in alevleri gibi kaç ı cı  ise bu "varlik"da 
o kadar fazla sert ve kat ı  idi. Orada duyular ı n, halk görgüsünün her-
günkü tecrübesine ait değ iş melere en küçük yer b ırakı lmıyor ve bu 
sertlik onu paradoksa götürüyordu. Bunun için ilmin tecrübeleri ile 
felsefi dü şüncenin birlikte yürüdüğü zaman duyular ı n inkâr edilmez 
çokluğu ve değ iş irliğ i ile akl ı n aradığı  değ iş mezliğ i, sabitliğ i uzlaş tı -
racak bir temel fikre ihtiyaç görüldü. İş te bu ihtiyaçla zaman ı mıza 
kadar bir çok tart ış malara kap ı  açsa bile yine esasl ı  baz ı  noktalarda 
birle ş ilen değ iş mezler dü şüncesi doğdu; bunlar cevher, varl ık, öz ve 
şekil üzerindeki dü şüncelerdir(*). 

Cevher fikri Aristo'nun de ğ iş meye kar şı  değ işmezliğ i kurtarmak 
için ileri sürdü ğü fikirdir. Cevher bütün de ğ iş en arazların (accident), 
yüklemlerin (attribut) dayand ığı  ş ey (substratum) dı r. Aristo "cevher"i 
metafizikte dü ş ünürken bu dü şüncesini mant ı ktaki konu ile yüklem 
münasebetinden ç ı karıyordu. Yahut aksi de söylenebilir: mant ıktaki 
düş ünce filozofun değ iş mez s ı nıflar (cinsler ve neviler) den ibaret 
statik bir alem tasavvuru olmas ı ndan ileri geliyordu. Yunancadaki 
hypokaimenon, latincedeki substantia kelimeleri bunu tam ifade edi-
yor. Halbuki arapçada buna kar şı lık kelime yoktu. İ slam filozoflar ı  
önce buna „ayn" dediler. Fakat bu kelimeyi • . entiW' kar şı lığı  
(ayn, ço ğulu: "a'yân") kulland ıkları  için sonra "cevher" kelimesini 
benimsediler. Hatta bu kelimeyi tasrif ederek "mücevher" ve 
"tecevhür" ş ekillerini verdiler. Türkçe altta duran tam kar şı lık ise 
de tarih boyunca kullan ı lan "cevher" kelimesini kullanmada devam 
ediyoruz . (Türkçe kelimeyi substratum karşı lığı  kullanarak substantia 
için "cevher" demek üzere ikisini ay ırabiliyoruz) 

Bir ş eyin nerede, nas ı l, nenin yan ı nda, ne kadar, neye etkili, 
neden etkilenmi ş , ne nitelikte v. b. sorular ı na cevap olacak halleri bir 
teviye değ iş tiğ i halde o ş ey yine kal ıyor. Ancak bu cevaplar ı  (yani 
şeyin özelliklerini) ortadan kald ırı nca acaba böyle bir ş ey kalırmı ? 
fiuna evet! diyenler "araz"lar ın altı nda bir "cevher" bulundu ğunu 
söylerler. Hayır! diyenler ş eylerin, arazlar toplam ı  olduğunu söyler-
ler. Cevherin arazlar d ışı nda varl ığı nı  isbat edemezsek de, böyle bir 
dayanak (substratum) dü şünmedikçe bo ş lukta "araz"lar ı  nas ı l bir- 

* Bu konular Jean Wahl taraf ından Trait‘ de Mitaphysique de ele al ı nmış tır. Ondan 
faydalanmakla beraber ona ba ğ lanmıyoruz. 
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leş tiririz ? Bu da gösterir ki cevher soyut bir kavramsa da; niteliklerin, 
özelliklerin, arazlar ı n bir arada bulunabilmesi için onu kabul etmek 
zarunday ız. Öyle ise cevher üzerindeki olumlu veya olumsuz görü ş lerin 
tartış ması ndan bir netice ç ı kmayı nca bu ş eyin devaml ı lığı , hatta bir 
"ş ey"in olduğunu gösterebilmek için onu bir hipotez olarak kabul 
ediyoruz demektir. Pozitivist'ler ilimde " ş ey" kavram ı ndan istedikleri 
kadar vazgeçsinler, ilim onu - E . Meyerson'un gösterdi ğ i gibi - her 
yerde temel olarak kullan ıyor (39). İş in doğ rusu "cevher" fikri de ğ iş -
meler aras ındaki değ iş mezliğ i dü şünebilmek için kurulmu ş tur. Ne 
Parmenide'in mutlak "de ğ iş mez"ine, ne Heraklit'in mutlak "de ğ i ş -
me" sine akı l yatıyor. Akı l aynı  zamanda bu iki kar şı t kavram ı  birden 
koyuyor. Ş eyleri, gerçekleri, varl ı kları  başka türlü anlamaya imkân 
yok: Değ işmeler içindeki de ğ iş mezlik, süreksizler üzerindeki sürek-
lilik, çokluk üzerindeki birlik. Nitekim Eflâtun varl ıkları n bu çeliş ik 
vasıflı  halini, hem "kendi" hem "ba şkas ı " olmadan ibaret bu garip 
hali anlatabilmek için büyük güçlük çekmi ş , kendinden önceki ircac ı  
metafiziklerin do ğurduğu krizden zihni böylece kurtarmak istemi ş ti. 
Onun bu belirsiz çift kutuplulu ğu iki karşı t manzaral ı  birliğ e verdiğ i 
dyade ad ını  benimsiyerek zaman ı mız felsefeyi ve ilminde kullan ıyo-
ruz. Whitehead de ayn ı  sı kı ntı lı  durumu gördüğü için varlığı n değ iş -
meler içindeki değ iş mezlik olduğunu söylüyordu(4o). 

Yakalanamaz kavram olan, yaln ı z hipotez olarak koydu ğumuz, 
kendisinden vazgeçince "araz"larla ş eyleri kurmam ıza imkân olmayan 
"cevher" yerine (Aristo'nun varl ıkları  mant ı k ilkeleri ile aç ıklama ba-
ş arı sı na aldanmadan) varl ı kları n özündeki bu z ı t ve tamamlay ıc ı  ka-
rakter üzerinde durmak felsefe için kaç ı nılmaz, vazgeçilmez bir durum 
olarak kendini göstermektedir. Locke'dan Kant'a kadar cevher kav-
ramını  yıkan tenkitlere göz yumamay ı z. Bu tenkitlere sustutucu cevap 
vermeden Ortaça ğı n soyut cevher fikrine dönemeyiz. Bunun için de 
dogmatik metafiziklerin hiç bir bak ı mdan savunulur olduğunu söy-
leyemeyiz. Yaln ız lojistikçilerin değ il, ası l varlık filozoflar ı nın (onto-
lojistlerin) bu konudaki görü ş lerine (Schopenhauer, Bergson'dan 
N. Hartmann ve Alexander'e kadar) kulak verecek olursak cevher fik-
rinin temelsizliğ ini, bununla birlikte "de ğ işmez" den vazgeçilemiyee 
ceğ ini görürüz. 

Acaba bugün bile neden sa ğ  duyu bu soyut fikre saplan ıyor? 
Bunu Jean Wahl ş öyle açıklıyor: 

39 Emile Meyerson, Identit6 et R6alit6, F. Alcan; 1912; —, De L'Explication dans les 

Sciences, Payot, ; 	Cheminement de la Pens6e F. U. F. 1931 

40 Whitehead, Process and Reality, Cambridge, 1929; —, Symbolism, 
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a) Önümüzde bizim etkimize kar şı  dayanan, bile ş im ve çözümler 
s ırası nda devam eden objeler, ş eyler görüyoruz. Ş eyleri kendimize 
benzetiyoruz . 

b) Ama kendimizi niçin cevher gibi görüyoruz? Çünkü bizde 
değ işen bütün haller içinde ayn ı  kalan bir ş ey, yani "kendi"yi bulu-
yoruz. Hume da cevher fikrinin ilk kökünün kendimizdeki sürekli-
likten geldiğ ini söylüyordu. 

c) İ ç duyu hallerimize (coenesth6ie) ait algılarda da, Wahl'a 
göre biz bir çe ş it süreklilik buluyoruz. Fakat bu kesintiler, süreksizlik-
ler içindeki bir sürekliliktir ki yeni filozoflar ı n görü şünü iç tecrübe 
ile destekliyor. 

d) Buna bir de hafıza ve duygu hallerini kat ıyor: bekleme, umma, 
eseflenme, vicdan üzüntüsü bunlardand ı r. Hafıza ile duygunun 

geçmi ş le gelecek aras ı nda bağ lantı  kurar ve ki ş iliğ in devamlı -
lığı nı  saklar (4 I ). Cevher fikrinin, her ş eye ra ğ men, dayanmas ını  aç ı k-
lamak için ileri sürülen bu dü ş üncelere bize bir de ilkel kavimlerden 
beri görülen ve Durkheim'in üzerinde durdu ğu kutsal "mana" 
fikrini katal ım: Mana canl ı  veya cans ız çe ş itli biçim veya haldeki 
ş eylerde vard ır ve onlara kuvvet veren iç prensiptir. Öyle ise, hakl ı  
olarak, bütün de ğ iş melere dayanak olan cevher fikrinin köklerinden 
birini orada aramal ıyız. Eğ er bu incelemeler do ğ ru ise cevher fikri 
sübjektif olacak, positivist'lerin görü ş lerine dönülecektir (42). 

Fakat ne ilim, ne felsefe bu dönü ş e imkân veriyor: atom'u par-
çalıyoruz, amma yine de elektron veya proton denilen unsurlarla 
karşı laşı yoruz. İ ster parçac ık ister dalga ş eklinde olsun. enerji de devam 
eden, ölçülen, bu yüzden sabit kanunlarla ifade edilen bir temel ola-
rak kalıyor. Burada soyut cevher veya varl ık kavramlar ı  yerine nite-
liklerile birlikte ele al ı nan, âlemde belirli bir kat olan, de ğ iş melerin 
ölçülmesini sağ layan konkre varl ık kavram ı nı  koyma zorunday ız. 
Ancak bu noktayı  derinle ş tirmek için önce zihnin yine de empirik 
ş eylerden ayr ı  olarak koyma zorunda kald ığı , varlık üzerindeki ara ş -
tırmamızda bize rehberlik edecek ba ş ka bir kavrama, "öz" kavra-
mı na baş  vuruyoruz. Aristo ousia deyince hem "cevher"i hem "öz"ü 
anlıyordu. Latinler bu iki kavramı  ayırdı lar. Birincisine substantia 
ikincisine essentia dediler. Ortaça ğ  metafiziğ i varlığ a çıkışı  anlatabilmek 

41 Jean Wahl, Trait6 de NUtaphysique, Payot. 1948. (Cevher fikrini do ğuran ruhi ve sosyal 

saikler) 

42 Ernest Mach, La Connaissance et l'Erreur, trad. par Marcel Dufour. Flammarion, 

1919; birinci yar ı sını n türk. çev.: S. E. Siyavü şgil, M. E. Bak. 1935 

89 



için onlar ı  "zat" (Essence) ve "vücud" (Existence) diye ayırdı . Cevherin 

bütün sıfatlar ve yüklemlerle görünmeden önceki hali neydi? Bu yük-
lemleri birer birer bo ş altı rsak geri ne kal ır? İş te ortaçağ lı nın düşündüğ ü 
"öz" budur. Burada kelâmc ı larla me şş ai filozoflar ı  ve vücudiler (Vah-
det-i vücud) aras ındaki tart ış maları  bir yana b ırakalı m. Her halde 
bütün sıfatlardan s ıyrı lmış  olan özün dü ş ünülmesi güç oldu ğu için tar-
tış ma yüzyı llarca uzam ış tır. Saint Thomas ve modernlerde i ş in içinden 
çı kamadı lar. Varolu ş 'u öz'den ç ıkarma te ş ebbüsleri, eninde sonunda, 
ontolojik kan ı ta dayanmakta, o da (önce gördü ğümüz gibi) buhran-
lar doğurmaktad ır. İ lk dafa Leibniz, öz fikrini "imkan" fikrine ba ğ -
ladı : "öz'ler Allah' ın aklında "mümkünler" olarak vard ır; var ola-
bilecek olan mümkünlerin gerçekle şmesi öz'ün varl ığı  çı kmas ı  demek-
tir" dedi (43). Özde çel ış mezlik ilkesi, varolu ş 'da yeter sebep ilkesi 
hüküm sürer. Böylece "imkan" Aristo'nun güc fikrinde oldu ğu gibi 
geçmiş e at ı lmış  bulunuyor. Her ş ey güc'ten fiile ç ıkıyor diyen Aristo 
gibi Leibniz de her ş ey imkândan varlığ a geçiyor diyor. Bir türlü 
Aristocu cevher fikrinin ç ı kmaz ından kurtulamıyoruz. Hele monade'- 
ların cevherliğ i güclüğü büsbütün artt ırıyor : modern filozofun 
icad ı  olan "dışş uur" kavram ı  güçlüğü ortadan kald ırmad ı , yalnız 
bir kelime ile örttü. Psikoloji alan ındaki kazanc ı  bir yana b ırakılırsa 
"dışş uur" (inconscient) metafizik alanda buhran ı  artt ırmadan, öz kav-
ram ını  karanlığ a sokmadan ba şka neye yarar? Fenomenlerin arkas ında 
gizlenen "as ı l ş ey" (Ding an sich) gibi alı nmış  (44) öz kavram ı nın cev-
herden ne fark ı  var? Ayn ı  güçlük/ burada da devam ediyor. Fakat 
eğ er öz, görünü ş lerin arkas ı nda gizli değ il de görünü ş lerin (fenomen-
lerin) kendisinde ise soru çözülecektir. Çünkü de ğ işmezi görünmeyen 
bir âleme atacak yerde de ğ işenlerin içinde bulmak, de ğ iş mezle değ i-
şiri aynı  yerde aramak, dü ş ünülmesi güç olsa da, aranmas ı  imkans ız 

olmadığı  için eski metafiziğ in çıkmaz ı ndan kurtarabilir. İş te. Husserl'- 
in açtığı  yeni yol budur. Fenomenlerin kendileri özler (Wesen) dir. 
Bunun için filozof, her ş eyden önce yeni bir şuur görü ş ü ile iş e giriş iyor 
ve "kasdlı  fiiller" dediğ i bu şuurla kavranan özleri anlat ıyor. Bunlar 
empirik verilerden ve tarihi vakalardan s ıyrı lmış  olan fenomenlerdir. 
Böyle bir sıyırma iş i bir nevi parantez içine alarak, irca ederek (E-
pocld) yapı lır. Böylece k ırmı zı , iyi, güzel gibi özleri yahut üçgen, 
eş itlik, önerme gibi muhtevas ız özleri buluruz. Her türlü ilmi inceleme 

43 Leibniz, Discours de 11/Utaphysique, edit. par Henri Lestienne, Libr. J. Vrin. 1929; 

türk. çev.: Nusret H ızır. 1960 

44 E. Kant, Critique de la Raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud. P. U. F. 

1944; Jules Vuillemin, Physique et Maaphysique kantienne, P. U. F. 1955 
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ve çözümleme d ışı nda, değ iş meyen bir k ırmı z ı  veya üçgen özünü 
bulabiliriz. Bu art ık zihnin soyutlama ile elde etti ğ i muhtevas ı  bo ş al-
tı lmış  bir ş ekil, zihindeki fakirle ş miş  bir tortu değ ildir (45). İ ngiliz 
empirist felsefesinden tamamen farkl ı  olarak bu görü ş te soyutlama zih-
nin içten yaptığı  iş lem, gerçekten uzakla ş mış  bir isim verme olmay ıp, 
tam tersine do ğ rudan doğ ruya dikkat fiilinin fenomenlere ait özü kav-
ramas ıdır. Bu, Eflâtun'un üstün bir alemde gördü ğü Eidos'dan ibaret 
öz'ün bu alemde, ş eyler veya fenomenlerin içinde bulunmas ıd ı r. 
Ph&lorn&lologie bizi ş eylerin ta ortas ına, görünü ş ler dünyas ı na gö-
türüyor ve bütün ilimlere temel olacak özleri orada buluyor. Bunun için 
Husserl'e göre felsefe kesin bir ilimdir, özler ilmidir. Tabiat ilimleri 
veya manevi ilimler kendi ara ş tı rmaları nı n temelini orada bula-
caklard ır. Ş uur fiillerinin kavrad ığı  özler, bize ş eylerin halini (Sach 
verhalt) bildirir. De ğ iş mez özlerde biz fenomenlerin birbirine irca 
edilemeyen sferleri (Sphere) ile kar şı laşı rı z. Önce, onlar muhteval ı  özler 
ve boş  özler olarak ikiye ayr ı lır. Bundan dolay ı  şuur fiilleri iki türlü 
varlık alanı nı  kavrar: birincilerle dolu ontolojileri, ikincilerle bo ş  on-
tolojileri kurar. Dolu ontolojilerde de fenomenlerin özleri tabakalara 
ayrı lır; bu özler değ iş mez ve irca edilmez olduklar ı  için bu tabakalar 
da değ iş mez ve irca edilmezdirler. Böylece varl ı k tabakalar ı  önünde 
bulunuruz : madde, canl ı , ruhlu ve değ erli diyebilece ğ imiz bu varl ı k 
tabakalar ı  aras ı nda adeta ak ı lla aşı lmaz uçurumlar (hiatus irrationalis) 
vard ı r. Fenomenoloji bize varl ıkları  kavrayacak metodu verir ve her 
fenomenolojik "tasvir" bir ontolojinin kurulmas ı nı  Sağ lar. 

Demek öz fikri art ı k eski felsefenin gizli bir ailem gibi görülen 
öz fikrinden tamamen kurtulmu ş tur. Böylece cevherin, metafizik 
"ş ekil"in, "as ı l ş ey"in doğurduğu güçlüklerden de kurtulmu ş  oluyo-
ruz. Ne onlara dayanarak dogmatik metafizik'e dü ş üyor, ne onlar ı  in-
kar ederek pidnomnisme ve positivisme'in gölgeciliğ inde kalıyoruz. 
Halbuki bu görü ş te hem değ iş mezi buluyor, hem fenomenlerin içinde 
bulduğumuz bu değ iş mezle değ işmeleri aç ıklayacak temeli kurabili-
ruz. Ilimler kendilerine Descartes'dan beri arad ıkları  kesin ve sars ı l-
maz temeli buluyorlar. Yaln ı z bir nokta kal ıyor; acaba bu fenomenler-
den ibaret özler şuurun kendisinden ba şka bir ş ey değ ilmidirler? (46). 

Öyle ise ontolojiler nas ı l kurulabilir? Husserl bu noktada yeteri kadar 
doyurucu değ ildir. Kitaplar ı  arası ndaki farklar insan ı  kararsız bırak- 

45 Edmund Husserl, Recherches logiques, Epimethee, trad. par. Hubert Elie, 1959; 
Husserl, Logique formelle et logique transcendantale, trad. par S. Bachelard, 1957. 

46 E. Husserl, Id6s directrices pour une phhomb ıologie, trad. Paul Ricoeur. 1950 Gallimard 
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maktad ır (47). Ancak bu metodu kullanan sonrakiler onu a ş tı lar. Max 
Scheler duygu fenomenlerinde özler oldu ğunu gösterdi ve onlar ı n 
tasvirine dayanarak ontolojik bir de ğ erler felsefesi kurmaya çal ış tı . 
Son günlerinde daha ileri gitti; ki ş i fikrinin geli ş tirilmesinden bir 
insan felsefesi ç ı kardı . Bu onun varl ık tabakalar= daha konkre bir 
tarzda s ıralamas ı na imkân verdi, öncekilerden ayr ı larak madde, bitki, 
hayvan ve insan diye dört varl ık tabakas ı  gördü (48). 

Ne cevher, ne ş ekil, ne Eidos veya İ dee, hatta ne öz âlemdeki de-
ğ iş mezlikleri teminat alt ı na almaya yetiyor. İ lk ikisi "araz"lar veya 
"yüklem"lerden s ıyrı lınca boş  bir kal ıp olarak kal ıyorlar. Böyle bir 
sıyırmadan sonra yine bir görünmeyen öz'ün kalaca ğı  veya hiçbir 
ş eyin kalmıyacağı  ş eklindeki z ı t yorumlamalar isimcilik - realistlik, 
mutlakç ı lık - görecilik, ak ı lcı lık - empirism, metafizik - ilim felsefesi 
(positivism), v. b. gibi türlü kar şı t görüş lerin, doktrinlerin do ğ masına 
ve kar şı  karşı ya neticesiz bir sava ş a girmelerine sebep oluyor. Felsefeyi 
bu doktrin kavgalar ı ndan kurtarmak için (ama yine de bu kavgalar ı n 
yeniden doğması na büsbütün engel olam ıyarak) tekrar de ğ işmez temel 
arayışı na girmeye, Eidos veya İ dee bu âlemin d ışı nda "ezeli aynlar" 
olarak al ı ndıkça ne onlar ın kopyası  olan ş eyleri, ne de kopyalar ından 
daima ayrı  kalan bu ilk örnekleri (prototype) anlamaya imkân kal ıyor. 
Eflâtun'un ç ırakları  bu büyük kafan ı n durmadan fikri yürüttü ğünü 
ve her dialoğun bir öncekini elekten geçirdi ğ ini görmüş  olsalard ı  onun 
fikrini dondurmazlard ı . Filozof daha Parmenide diyalo ğunda kendi 
kendisiyle sava ş a baş lamış dı . Hele yaş lı lık eserlerinde, meselâ Sophis'- 
te'de aç ıkça eski fikirlerini a şı yor: sı nırlı  ile sı nı rs ızı n birle ş tikleri yer-
de, duyular âleminde hakikati ar ıyor. Belirsiz Dyade' ı n Bir'le s ı nır-
land ınldığı  yerde bütün belirsizlikler ve de ğ işmeler değ işmez bir ölçü 
buluyorlar ve art ı k bu ölçü Devlet diyalo ğunda olduğu gibi bütün âlem-
de, Iyilik üzerindeki Bir'de de ğ il, belirsizlik ve değ işirliğ e tatbik edilen 

47 Husserl'in fikirlerinin geliş mesinde bariz bir geli şme, hatta değ iş me görülmektedir. 

Ilk büyük eseri olan Logische Untersuchungen de realist olan Husserl, Not. 46 da zikr etti 
ğ imiz Ideen.. adl ı  eserinde idealisme meyletti. Süje - obje bütünlü ğü temel fikri bu neticeyi 

ister istemez doğuruyordu. Pariste verdi ğ i Meditations cartesiennes ad ı  ile çıkan derslerinde 

bu temayül Egologie dediğ i bir inter-subjectivisme'e kadar vard ı . Fakat onun metodunu kul-

lananlar, buradan ontolojiye geçmeden geri kalmad ı lar. Husserl değ işmez öz'leri aramakla 

beraber son kitaplar ı nda Gen6e problernini ele ald ı . Fakat empirik ve tarihi verilerin paran-

tez içine al ınmasına, gen6e 'in de bir öz gibi görülmesi mani değ ildir. 

48 Maurice Dupuy, La Philosophie de Max Scheler, son evolutuon et son unite, 1959, 

Epimethee, P. U. F. ; Max Scheler, Le Formalisme en Ethique et l'ethique materielle des valeurs, 

1955, Gallimard, trad. par M. Gandillac; M. Scheler, Nature et Formes de la Sympathie, trad, 

par. M. Lefevbre, 1928, Payot. 
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duyulur "bir" dedir. Bu da gösteriyor ki daha Eflâtun 'un son devir 
eserlerinde Husserl'i uzaktan görüyoruz; hatta biraz da a şı yoruz, 
çünkü belirsizi belirliyen "bir" yaln ız ba şı na ele alınmıyor; o dyade' ı n 
ölçüsüdür. Ancak ona tatbik edilince bir anlam kazan ır, çünkü dyade 
(yani zı t ve tamamlay ı cı  çift kutupluluk) âlernin esas ıdır ve daima 
"bir" ve "sınır" la birle ş tiğ i zaman anla şı lır, ak ı ledilir bir hale girer. 
Kısaca, dü şünce tarihinin değ iş mezi sağ lamak için ileri sürdüğü fikir-
ler ya gerçekten uzak kalm ış , ya parçalanm ış  ( şekil + madde), ya da 
gerçeğ in arkası nda yakalanamaz ve bilinemez bir alana gizlenmi ş tir. 
Bu yetmezliklerin tepkisi ise de ğ iş mezin inkândır ve neticesi ötekinden 
daha az kötü de ğ ildir. Husserl'in gösterdiğ i yol, kendi karars ızlıkları  
bir yana, en verimlisi gibi görünüyor. Çünkü oradan e ğ er ontolojiye, 
as ı l varl ık felsefesine geçmek mümkünse felsefenin köküne, ilk felsefeye 
bağ lanmış  oluruz. 
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II 

VARLIK FIKRI 

ve 

VARLIKLAR 

A. Hakikat, Gerçek ve Dü şünce 
Varlık Probleminden Çıkar 

Felsefenin temel konusu varl ıktır. Hakikat, gerçek, dü ş ünce prob-
lemleri varl ık probleminden ç ıkar. Hatta yan ılma, gerçek - değ il 
gibi olumsuz fikirlerde olduğu gibi, varlığı n olumsuzluğu, varlık - değ il 
veya, yokluk problemi de yine varl ıktan ç ıkar. Bir ş eyin var olduğu 
veya var olmad ığı nı  söylemek için onu mutlaka "var olmak" (etre) 
ile ifade ederiz. Bu şey yoktur veya yokluk vard ır dediğ imiz zaman 
kaç ı nı lmaz surette bütün bu tav ı rları  varl ıkla (etre) gösteriyoruz. Var-
lığı  yüklemle gösterdi ğ imiz gibi, yüklemsiz olarak, yüklemden önce 
de ifade ediyoruz: "x, y dir" dedi ğ imiz zaman "y" x'in yüklemidir ; 
at beyazd ır derken at ı n beyaz yüklemi ile varl ığı nı  sını rlıyoruz. Hal-
buki at vard ı r veya at att ı r derken onu s ı nırlamıyoruz. Yüklemden 
önce (pr6 - prklicatif) onun varlığı nı  tsbit ediyoruz. 

Bir ş eyin varl ığı nı  onun hakkı nda verdiğ imiz her türlü hüküm-
den önce do ğ rudan doğ ruya kavr ıyoruz. Kendi varl ığı mı z hakkı ndaki 
kavrayışı mı zın doğ rudan doğ ruya olduğu, kendimden başkaları  
(ba şka insanlar) veya ba şka "olan"lar hakk ı ndaki kavray ışı mı zın bu 
ilk kavrayış a dayanarak elde edildi ğ i için dolay ı sile (vas ı tal ı ) olduğu es-
kiden beri söylenir. Sokrat "bütün bildiğ im hiç bir ş ey bilmediğ imdir" 
derken dolay ı sile bildiğ i varlı klar kar şı sı nda şüpheci davrand ığı  halde 
"kendini bil" derken bu şüpheyi b ı rak ıyor, kendinin varlığı na ait ş üp-
he götürmez bilgiyi felsefenin temeli yap ıyordu. Augustin ayn ı  yoldan 
gitti, varlığı ndan asla ş üphe edemiyeceğ im kesin varlığı n kendi şuurum 
olduğu sonucunu ç ı karmak için " ş üphe ettiğ im zaman dahi dü ş ünü-
yorum öyle ise kendi varl ığı mdan ş üphe etmem bile var olduğumu 
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gösterir' ş eklinde akı lyürütüyordu (*). Bütün devirler, geçirdikleri fikir 
evrimine rağmen bu temel fikirden ayr ı lmamış tır. Gazali, ilimler ve 
felsefeleri şüpheciliğ in tenkidinden geçirdikten sonra reddedilmez sa ğ -
lam bilgi olarak kendi varlığı  hakkı ndaki bilgiye ulaşı yordu(**). Renai-
ssanceda Campanella da böyle dü şünüyor : sağ lam, sars ı lmaz bilgi 
doğ rudan doğ ruya bildiğ im kendi varl ığı m hakkı ndaki bilgidir diyor-
du. Aynı  yı llarda eserini yay ı nlamış  olan Descartes bu fikri modern 
felsefenin temel ta şı  yapacakt ır; "dü şünüyorum öyle ise varım" bir 
akı lyürütme, bir sonuçlama şeklinde ifade edilmi ş  olmasına rağmen 
Descartes'e göre kendi varl ığı = hakkındaki bilgi her türlü ak ı lyürüt-
meden önce do ğ rudan doruya sezgidir. Kendi varl ığı = hakkındaki 
bilgi apaçıktır, orada varlığ a hakikaten mant ıld bir ak ı lyürütmeye 
baş  vurmadan ula şı lı r.(***) 

Fakat her çağda sofistler, şüpheciler, empiristler bu doğ rudan doğ -
ruya kavranan "varl ık" karşı sında olumsuz bir tav ır almış lardır. Dış  
âlem hakkı ndaki bilginin dolay ısile olmas ı  yüzünden aldat ıcı  olabile-
ceğ ini, duyu niteliklerinin sübjektif olduğunu, "kendi" ye, "ben"e 
ait bilginin de onlardan meydana gelmi ş  olduğu için aynı  suretle süb-
jektif ve aldat ıcı  olduğunu, bu yüzden izlenimler (impression) ve 
görünü ş lerden ba şka bir ş ey bilmediğ imiz, sonucuna varm ış lard ır. 
Bu tenkitler hem d ış  hem iç varlığı n inkârma ula şan tam yıkıcı lık diye 
vasıflandırılabilir. Felsefe ve ilmin kendisine sars ı lmaz temel aramas ı  -
eğer bu tenkitler do ğ ru ise - bo şunadır. Her çağda mantık, bilgi teo-
risi veya ontoloji aç ı larından felsefeyi temellendirenler kar şı ları nda 
bu bozucu ruhu (malin genie) bulmuş lardır. Ş üpheci görü şün ortak 
duyuyu gaf letten uyand ırması  bakı mından hizmeti olduğunu 
söylemeli. Ne İ lkçağ  sofistlerinin ne Yeni ça ğ  ş üphecilerinin (Mon-
taigne, Hume) felsefeyi ba şı  boş  bir soyut dü şünce alanı  olmadan 
kurtarmada rolleri inkâr edilebilir. Onlar ın acı  tenkitleri olmasayd ı  
dogmatik metafizik hiç bir s ınır tanımadan alabildiğ ine at koş tura-
cakt ı . Fakat bu rol d ışı nda onları  ciddiye olmamalı dı r. Eğ er şüpheci-
lerin ve görünü şcülerin (phenomeniste) dedikleri doğ ru olsayd ı  yalnız 
felsefenin değ il ilimlerin temelsiz kalmas ı  gerekecekti, güvenilecek hiç-
bir bilgi olmayacaktı . Halbuki bütün y ıkı cı  çığı rlar da, aslında "olan" 
(etant) şeylere dayan ıyorlar; görünü ş  dedikleri ş eyler olmu ş , olmakta 
veya olacak "olan"lard ır. Bu olanların aldatı cı  olduğunu söylemek on-
ları n yok olmaları  demek değ ildir. Tam tersine aldat ı cı  olmak için, 
herş eyden önce, var olmak lâz ı md ır. İ nsn ve âlem bu aldat ıcı  veya 
gerçek "olan"lardan ibaret olunca onun varl ığı ndan şüphe edilemez. 

(*) Augustin, Confessions. 
(**) Gazali, El-Munki-nzin-ad daldl (türk cev. Hilmi Güngör). 

(***) Descartes, Discours de la Mdthode. 
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Ayrıca bu yıkı cı  çığı rlar olumsuz hükümlerini verirlerken bu hü-
kümleri "d ır" bağı  ile göstriyorlar. Bu ba ğ  ise varl ı ktan ba şka bir ş ey 
değ ildir. Bildiklerimiz yanl ış tır; gördüklerimiz rüyad ır derken bilme-
nin yanlış lığı nı , rüya görmenin aldat ı cı  olu ş unu yalnı z "varl ı k" ile 
ifade edebiliyoruz. Hangi ş ekilde olursa olsun inkarc ı  bir görü ş  
varl ık fiilini kullanmadan ve varl ığ a dayanmadan kurtulamaz. 

Eflatun Cratylos diyalogunda felsefeyi varl ı k (on) ilmi sayıyor. 
Aristo bu kavrama fertlik ve konkre'lik veriyor. Varl ı kları  dereceliyor. 
aralar ında güc ve fiil bak ı mından bağ lantılar kuruyor. En a ş ağı  
varl ık olarak henüz hiç bir gücü fiile ç ıkmamış  olan ilk maddeyi, 
en yüksek varl ık olarak bütün güclerin fiile ç ı ktığı  sırf fiil halini, 
(onun deyi ş i ile) maddesiz ş ekilleri görüyor. Bu mertebeli varl ı klarda 
konkre ve ferdi olarak maddenin üstünde bitki ve hayvan s ı nıfları nı  
içine alan canl ı  varlı kları , onun üzerinde ak ı llı  varl ık olan insanı  
koyuyor. Fakat burada kalmıyor. Felsefenin öz konusu olarak ald ığı  
varlığı n en geniş  buutlar ı  ile incelenmesi i ş ini metafiziğ e veriyor. 
Onu "varl ı k olması  bakı mı ndan varlığı n ilmi" sayıyor. Böylece Aris-
to'ya göre bir yandan fertlikleri ile ele al ı nan konkre varl ı k alanları  
vardır. Öteden bütün bu varl ıkları  içine alan en genel anla şı lışı  ile 
"varl ık" vardır ki, as ı l felsefenin konusu budur. Aristo'nun hizmeti 
yalnız felsefenin tam konusunu göstermek de ğ il, aynı  zamanda hem 
ferdi, hem tikel (particulier) varl ı klardan en genel, en üniversel varl ığ a 
kadar hepsini içine alan bir ara ş tırmaya girmek olmu ş tur. Böyle olun-
ca felsefe ililülerin ilmi veya ansiklopedik bilgi olacakt ır. Bütün bilgi-
ler varl ık mertebelerindeki yerlerine göre bir derecede "felsefe"dirler. 
Zenaatlar ve teknikten ba ş layarak tabiat ilimleri, ruh ilmi ve meta-
fiziğe kadar "felsefe" olma gücü derece derece artar. En geni ş  ve ku ş a-
t ı cı  felsefenin veya İ lk Felsefenin böylece bütün genelli ğ i ile al ı nan var-
lık ilmi olması  laz ım gelir (*). 

Aristo'nun hizmeti yaln ız felsefe ve ilimlerde ortak konu olan 
varlıklar üzerine dikkati çekmek, onlar ı  bütün fertlikleri ve üniversel-
likleri ile incelemek olmam ış , aynı  zamanda incelemeyi yapan aleti 
(Organon) haz ırlamak olmu ş tur. Vak ı a yine "olan"lar ve "varolan"lar 
(existant) içinde bulunuyoruz. Bir a ğ aç, hayvan veya kalabal ık dedi-
ğ imiz "olan " ş eyler aras ı nda hiçbir dereceleme yapmadan bunlar ı  
kavrayan , içlerinde ya ş ayan ve bütün bu "olan"lar ın olu ş unu bilen 
kendi varlığı mız olduğunu biliyoruz. Husserl'in gösterdi ğ i gibi hiç 
bir insan kendini, kendi ba şı na farketmiyor. Descartes' ı n "Dü şünüyo-
rum" dediğ i ş ey aslında daima "bir ş eyi düş üyorum" diye ifade edil- 

* Aristote, Mitaphysique, trad, kıar Tricot, yol, I, pp. 171-196:. yol II. pp. 605- 

613 (Fizik ve Matematikten ba ğı ms ız olarak İ lâhiyat) 
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melidir; ş uur daima "bir ş eyin ş uuru"dur. Kendi ba şı mıza kendimiz 
varız diyemeyiz, çünkü alg ı mız "bir ş eyin algı sı", hatırlamamı z 
"bir ş eyin hat ı rlanması ", düş ünmemiz "bir ş eyin dü şünülmesi"dir. 
Hatta yapma olarak kendimizi ay ırsak ve "dü şünüyorum" desek bile, 
bununla mutlaka ya "bir ş eyi dü ş ünüyorum"u, yahut "dü ş ündüğümü 
düşünüyorum" ı  kastederiz (I). Öyle ise insan ı n varlığı  kendi ba şı na 
ele al ı namaz, onun varl ığı  "alemde varl ık" (In der Welt-Sein) dı r. Ş u 
ş artla ki bu âlem yaln ız onun yaratt ığı  yapma (factice) âlem 
O bir yandan bütün şuur fiillerinin hedefi "olan" ş eylerden ibaret, 
gözü önündeki (Vorhanden) "âlem", bir yandan eli alt ında bulunan yap 
ma şeylerden ibaret (Zuhanden) "alem"dir. Fakat insan kendi yanl ı -- 
ğı m bu iki âlem içindeki bir "varolu ş " (Existence) olarak kavrar ve 

bu varolu ş u onlardan ancak kendine çevrilen bir refleksiyon'la son-
radan ay ı r ı r. 

Aristo'nun, "âlem" i yani tabiattaki "olan"larla yapma "olan"- 
ları  anlamak için kulland ığı  alet veya "mant ık", bu anlayış ta sonradan 
işe karışı r. Çünkü biz bütün hükümlerden ve ak ı lyürütmelerden önce 
varlığı n içinde bulunuyoruz. "Olan" "lavarolu ş "u ayırmadan önce ya şı -
yoruz, sonra bu ya ş ayışı mız üzerinde dü ş ünüyoruz. Öyle ise varl ık hak-
kı ndaki bilgimiz kavramdan önceki (prconceptue/), yüklemden önceki 

(pr i-pddicatif) bir bilgidir : "yemi ş", "ac ı " kelimelerini icat etmeden 
önce yemiş in acı  olduğunu onu tadarken biliyoruz. "ka ğı t beyazd ır" 

demeden önce "ka ğı t vard ır"' ifade edecek gibi onunla temasa geli-
yoruz. Algı ları mı zı n konusu "olan"larla yapma "olan"lar ı  ayırmadan 
bu "olan"lardan ibaret Mem içinde var oldu ğumuzu yaş ayarak bili-
yoruz. Öyle ise "olan"lar ı n ve "varolu ş "un doğ ruluğu hakkı ndaki 
hükmümüz bu ya ş ayış tan ç ı kıyor, hatta daha ileri gidelim; do ğ ruluk 
(hakikat) tabiatta veya yapma "olan"lara kat ı lmış  hükme ait olma-

dan önce ya ş anmış  varlığ a aittir. Ba ş ka deyi ş le "hakikat" mant ı ktan 

önce varlığ a aittir; mant ı k oradan ç ıkıyor, varlığı  ya ş amış  ve bu ya-

ş ayışı  yaş amış  (yani dü şünmü ş ) olmanın neticesi olarak kavramdan, 
yüklemden önceki bilgiyi kavraml ı  ve yüklemli bilgi yani mant ık 

haline getiriyoruz. Buna baz ı ları  kelimeden önceki dü şünce veya z ı m- 

1 Husserl buna EGO COGITO COGITATUM (Ben düşünüyorum dü ş ündüğ ümü) 

diyor ve her dü şünce fiilinde "dü şündüğümü" dediğ imiz hedefin, objenin Eidetique özü-
nün haz ır bulunduğunu, onsuz kendi ba şı na "Cogito) nun olmad ığı nı  söylüyor (Ed. 

Husserl. Introduction i la ph6nom6ologie, 1938) bu eser filozofun Sorbonne'da verdi ğ i kon-

feranslar ından ibaret olup almancas ından önce Meditations cartesiennes ba ş lığı  ile ç ıkmış tır. 
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ni (imp/icite) mantı k diyeceklerdir (2). Bizce bu söz yerinde de ğ ildir, 
çünkü mantı ktan önceki mant ık, kelimesiz dü şünce, hatta dü şünceye 
haz ı rlık olan ilk yaş ayış  art ık "mant ık" değ ildir. Kendisinden man-
tı k' ın çıkacağı  hal, varlığı n yaş anmas ı dır. Ş üphesiz burada tabii 
"olan"lar, yapma "olan"larla insan ın onlar içindeki "varolu ş "unu 
birlikte anl ıyoruz. Hemen ş unu da katal ım ki "mant ık" ın kuruluşu 
da bu yapma "olan"lar ı n bir parças ı  olarak doğmaktadır. Baltay ı , iğ -
neyi tabiatte ki "olan"lardan "yapt ığı mı z" gibi, mantığı  da tabiatteki 
varhklardan "yap ıyoruz". O malzemesini tabiatta bulsa bile bir alet 
olarak yapma olmadan ç ıkmıyor. Pragmatik filozof bu noktada ileri 
giderek "öyle ise mantığı mızın kurallar ı  yapmad ır, yani pratik fayda-
ya bağ lı dır" hükmünü ç ıkarmada fazla acele etmi ş  olur. Çünkü 
varoluşumuzun bağ lı  bulunduğu "olan"lar yani tabii varl ı klar bu ale-
tin kurallar ını  ç ı karmada bize yard ı m ediyor. Mantık yaln ız yapma 
varolanlardan de ğ il, tabii varlıklardan doğmaktad ı r. Fakat biz dünya 
içinde doğ uşumuz ve ölümümüzle s ı nı rlı  olan sonlu varl ı k olmamız 
yüzüzünden, sonsuz ve s ı nı rs ız varl ı k hakkında doğ rudan doğ ruya 
hiç bir bilgiye sahip de ğ iliz. Vakı a bütün varolanlarla birlikte ya şı yo-
ruz ve bu ya ş ayış  bizim ş uuru aş tığı mız ı , doğurudan doğ ruya dünya 
ile ve bütün varl ıklarla temasta oldu ğumuzu gösteriyor. Bilgimizin 
sübjektif izlenimlerden ibaret oldu ğunu söyleyen (Berkeley) hatta 
herkesin kendi izlenimleri ve ayr ı  sübjektif dünyas ı  olduğunu iddiaya 
kadar varan (A. Schuppe) filozoflar gibi dü şünmeye imkan yoktur 
Fakat "alemde var olmak" süjeyi a ş tığı mı zı  gösterse de alemi a ş tığı -
mızı  göstermez. Kimliğ i (quiddit) ve öz'ü sonluluk olan bir varl ığı n 
sonsuz varl ığı  ya ş amas ı  imkans ızd ı r. Bununla birlikte hemen bu nok-
tada dural ı m: sonlu varl ı k sonsuzu ya ş ayamaz amma dü şünür. Hatta 
sırf sonlu olmas ı ndan dolay ı  dü ş ünür ve bu dü ş üncesi insani varl ığı n 
kendini aş mak için yaptığı  en büyük çabad ı r. Doğum ve ölümle çev-
reli olan sonluluğumuzdan dolayı  sonsuza kar şı  mutlak olarak kapal ı  
olduğumuzu söyleyen Heidegger'in aksine olarak, biz Descartes'dan 
farkl ı  bir ş ekilde diyeceğ iz ki sırf sonlu olduğumuzdan dolay ı  sonsuza 
açığı z; ve bu bizim kendimizi a şma (dassement) çabam ı z ı n en büyü-
ğüdür. Niceliğ i sonsuz olarak dü ş ünebiliriz; alemi sonsuz olarak dü ş ü- 

2 Bu "z ımni mant ık" fikrini Jean Piaget, Epistemologie ge'ne'tique, adl ı  tetkiklerinde sa-

vunmakta ve L. L.67y - Brühl'in mant ıktan önce (pr6 - logique) fikrine kar şı  ileri sürmekte-

dir. Ayrıca kelimesiz dü ş ünce üzerinde çal ış an Würzburg psikoloklar ı  ve onlara benzer 

çal ış malar ı  olan Binet ve Simon da böyle düşünüyorlar. Bu çal ış malar ı  Egger'in La parole 

intfrieure adlı  kitab ı nda veya sosyolojiye meyilli baz ı  psikoloklar ın bir çok yerlerde ileri 

sürdükleri dü şüncenin kelimeye ba ğ l ı  olduğu ve kelimelerin ortak sosyal semboller oldu ğu 

fikrine kar şı  sayabiliriz. 
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nebiliriz ve hepsinin üstünde sonsuz varl ığı  düşünebiliriz. Fakat bu 
dü şüncemiz art ık sonlu "varolan" lar hakk ı ndaki dü şüncemiz cinsin-
den değ ildir, çünkü onlar ı  duyuları mız ve alg ı mızla kontrol ediyoruz. 
Burada bu kontrol s ınırı nı  aşı yoruz. Bunun için sonsuza ait dü şünce-
mize "inanma" demeliyiz. Sonsuz varl ı k üzerinde dü şünmemiz aynca 
bir seçme durumunda de ğ ildir. Yani sonlunun ötesini dü ş ünmek veya 
dü şünmemek ş eklindek iki tierimden birini hür olarak seçemeyiz. 
Çünkü sonlu olan varlığı mıı n var olanlar üzerindeki dü şüncesinden 
ç ıkardığı  "mant ık" bizi sonlu olmayan varlık üzerinde dü şünmeye 
zorlayacak bir bünyededir : do ğ ruluk, zorunluluk, olas ı lık (muhte-
mellik) gibi bütün hallerinde dü ş ünce kurallar ımız duyular ve "veri"-- 
ler alan ı nı  aş acak, yaln ı z gerçeğ i ve verilmiş  olan ı  değ il gerçek üstünü 
ve mümkünü kuş atacak tarzda i ş leme zorundad ır. Ne sonuçlayış  
(d6duction) dediğ imiz sırf zihinlere ait kurallar, ne tümevar ış  (induc-
tion) dediğ imiz sı nırl ı  verileri, olgular ı  aş arak mümkün olgulara doğ ru 
uzanan kurallar sonlu varl ığı mızla sı nırlanmış tır. Bu kurallar ın 
temel yap ı sı  (Lojistik gibi sırf ş ekle ait anlayış  da buna girmek üzere) 
sonsuza doğ ru uzanmadadır. Bundan dolay ı  biz matematik ilimlerinde 
kaçını lmaz bir surette sonsuz üzerinde dü şünürüz. Sonuçlayış  mantı -
ğı nda hükümlerimizin yaln ı z " ş u hal ve ş artlar" içinde geçerli oldu ğu-
nu değ il, bütün hal ve ş artlardan ba ğı msız olarak "daima" geçerli ol-
duğunu söylemek zorunday ı z. Tümevarış 'da belirli bir yer ve zamanda 
yaptığı mız gözlem veya deneylerin onu a ş an yer ve zamanda geçer-
liğ i olacağı nı  söyleme zorunday ız. Ba şka türlü olsayd ı  ne sonuçlamanın 
ne tümevan şı n manası  kalırdı . Bunun böyle olu ş u âlemde var olan 
sonlu varolu ş umuzun kendini a ş mak için yapt ığı  çabadand ır. 

Ancak, buradan dogmatismin ç ıkardığı  sonuçları  çıkarmamalıdır 
ve çıkarı lan zihin kurallar ı  (Aristo'nun ve bütün ard ı ndan gidenlerin 
dediğ i gibi) varlığı n kuralları  değ ildir. "Zihin" hakikat ından varlık 
hakikatı nı  ç ıkaramayız. Varlığ a ait doğ rudan doğ ruya, hakikat ile 
sırf semboller ve kelimeler aras ı ndaki tutarl ık ve sonuçluluğ a dayanan 
formel hakikat ı  karış tırmamalıdı r. Çünkü birincisi varl ığı n yaş anma-
sı ndan ibarettir. İ kincisi varolanlar ve insamn varolu şu ile hiç bir ilgisi 
olmadan s ırf bu i ş aretler sisteminin kendi ba şı na çelişmesiz iş lemesidir. 
İ yi kurulmu ş  bir aletin do ğ ru iş lemesi "yapma" olan ş eylere aittir ve 
bu ait olma yüzünden as ı l hakikatı n parças ı dır, fakat yaprnal ık derece-
sinde bir parças ı dır ve ası l varlıkları , varolu şu ifade gücünde değ ildir. 
Bir saatin "doğru" iş lemesi, oyunca ğı n hedefine "do ğ ru" gitmesi 
varolanlara ait baz ı  vasıfları n bilinmesile ne derecede ilgili ise formel 
hakikat ın tutarl ığı , yani iş aretler sisteminin do ğ ruluğu da ası l varl ık 
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ile o kadar ilgilidir. Varlık felsefesinin kurucular ı ndan olan Aristo'-
nun baş lıca iki meziyeti var : ) Eflâtun'u tamaml ıyarak varlığı  hem 
çeş itliliğ i ve fertliğ i ile hem de en geni ş  kaplamı  ve bütünlü ğü ile 
ele almak; bu onun tümel varl ık içinde bütün varolanlar ı  görmesini 
sağ lamaktadır. 2) Varlık mertebelerinde yükseli ş i, varolanlar aras ı nda-
ki evrimi görmek ki, bu ilk ş eklinde dahi varliklarm evrimi üzerinde 
sonraki yüzyı lların ilim ve felsefe çal ış malrının baş langı cı  olmuş tur. 
Fakat Aristo'nun iki kusurunu i ş aret etmeliyiz. Bunlar da: ı  ) Birçok 
vesilelerle söylediğ imiz gibi zihin kurallarmdan varl ık kurallarını  çı -
karmak (dogmatik metafizik) ve ayn ı  sebepten dolay ı  Eflâtun'un son 
kliyaloglarındaki ışığı  karartmak. 2) Varl ıkların dayanağı , temeli 
olarak aldığı  "cevher"in şekil ± madde'den meydana geldi ğ ini söy-
diğ i bu temeli bo ş lukta b ı rakmak: çünkü e ğ er şekilsiz madde cevher 
olabilirse bu senteze ne lüzum kal ır? Sade ş ekil için de ayn ı  şeyi söy-
liyebiliriz. Cevher şekille maddenin sentezi ise irca edil ın,ez ilk olgu 
ve dayanak (substratum) olma gücünü kaybeder. Nitekim madde ve şekil 
muhteva ve kal ıp, bünye ve unsurlar, ruh ve beden bütünlü ğünü parça-
layarak sonradan yakla ş tırmak için yapı lan bütün te şebbüsler Aristo'-
da olduğu gibi baş arı sızlığ a uğ ramış tır. Bunlardan en barizi Descar-
tes' ın teş ebbüsüdür : Madde ve şuurun iki ayr ı  cevher olarak konulmas ı , 
sonradan ruh- beden halinde aralar ı ndaki münasebeti aç ıklayabilmek 
için "paralellik" vazsayışı na baş  vurulması  kendisinde ve onun izin-
den gidenlerde esasl ı  bir felsefe ve psikoloji buhran ı  doğurmu ş tur. 

B. Varlık, Sinirlilik ve Sınırsızlık 
Varlık Kelimesinin Anlaınlari 

Büyük Yunan filozoflar ı nın esaslı  bir kusuru da varl ıkta sinir-
lilik görmeleridir. Bu noktada Parmenide, Eflatun ve Aristo birle ş ir-
ler. Yetkin (parfait) varlıklar olan Idee'ler s ı nı rlıdı r. S ınırsızlık ve belir-
sizlik e şanlamlıdır ve eksiklik, varl ıktan kaybediş  var-değ il (Non-
ftre) in belirtisidir. Yetkinler ile s ı nırlı lığı n birbirine bağ lanmas ı  fi-
lozoflarm varl ığı  statik olarak dü şünmelerinden ileri geliyordu. Vak ı a 
Eflatun Timaios da sonsuz ve Allah fikrine do ğ ru yöneliyor. Fakat bu 
henüz bulanıktır. Ancak Plotinus'la varl ık, birlik ve sonsuzluk kavram-
ları  birleş ebilmiş tir. Plotinus bütün var olanlar ın kendisinden ç ıktığı  
sonsuz Bir'den hareket ediyor. Hatta bu ba ş layış  da , o derece a şı rı  
gidiyor ki sonsuz Bir henüz varl ık bile değ ildir, varlık ondan çıkacaktır. 
Sonsuz Bir varliklar ın kendisinden çıktığı  ilk prensip, herş eyin özü 
ve bütün mümkünlerin kayna ğı dır. Burada sonsuz Birlik ak ı lla kavra- 
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nan mantıki ilke olmaktan ç ıkıyor, akledilir (intelligible) den, akı l (in-
telligence) dan önceki ilke haline geliyor. Aristo'da ilk madde yaln ız 
güc ve imkân (puissance) olduğu ve ilk hareketi verici ondan fiili (acte) 
ve ş ekli çıkardığı  halde, Plotin'de bu güc ve imkân kayna ğı  madde 
değ il, sonsuz Bir, kendisinden bütün imkânlann ç ıkacağı  sonsuz var-
lıktı r. Belirsiz güclerden ibaret madde yerine belirsiz ve sonsuz imkân-
lardan ibaret "her ş eyin kendisinden ç ıktığı " sonsuz Bir'in konulmas ı , 
adeta felsefenin tersine çevrilmesidir. Parmenide'in s ınırlı  ve küre ş ek-
lindeki hareketsiz varl ığı nın yerini bütün var olanlar kendisinden do ğ an 
ve kendisine dönen sonsuz varl ık almış tır. Ş u kadar var ki sonsuz Bir'in 
akı ldan önce ve ak ı lla kavranamaz bir ilke olarak konulmas ı  felsefenin 
mistisizm olmas ı na sebep oldu. Varl ık eğ er akı ldan önceki sonsuzluk 
ise ve her ş ey oradan ç ıkıyorsa bu "gizli hazine"ye ak ı lla nüfuz edilemez. 
Nitekim ilk varl ıktan meydana ç ıkan bütün "varolan" lar Plotin'de 
akı llar mertebesini meydana getirdi ğ i için Islam'da akı lcı  filozoflar 
(Farabi, İ bn Sina v. b. ) ona bağ lanmış lar; fakat her ş eyin ilk kaynağı  
ve son ulaş acağı  yer olarak sonsuz bir birlik ak ılla dü şünülemiyeceğ i 
için İ slam ve Hiristiyan mistiklerinin (tasavvufun) temelfikri olmu ş tur. 
Plotinus de görünü şün kaynağı  ile görünenlerin ç ıkışı  ayn ı fikirde, kay-
naktan ç ıkma (Procession), görünme (Emanation) fikrinde birle ş tiğ i için 
birbirinden çok uzak felsefeler oradan do ğmu ş  ve o hem "ak ıldışı " gö-
rüşünün, hem akı lcı lığı n, hem bircilik hem çokçulu ğun, hem mutlak-
çıhk, hem görecili ğ in öğ reticisi görevini görmü ş tür. Bu geni ş  etkiyi 
anlamak için bir yandan İ slâm'da me şsallere, tasavvufa, "vandet-i 
vücud"a, iş raklliğe, yahudi felsefesinde İ bn Cebirol gibi filozoflara, 
bir yandan Renaissance filozoflar ı na (De Cusa, Bruno) bakmak yeter. 
Bu etki geniş liğ i Plotinus'un çok esasl ı  bir fikrine, Eflâtunla ba ş layan 
bir ve çok'u (Multiple, Un) birle ş tirme fikrine dayan ır. Eflâtun, Par-
menide ve Heraklit'i tenkit ederken bu sentezde ilk büyük ay ırışı  
yapmış tı . Fakat Plotinus ona sonsuz Birlik fikrini katarak varl ığı n 
sonsuzluğundan ç ıkan ve görünü ş leri olan çokluk haline getirdi. 

a) Plotin'in çoklukta birlik görmesi filmlerin ve ilim ara ş tırma-

sımn geliş mesine yol açm ış tır, Vakı a bu yol Aristo'dan beri aç ı lmış tı , 
fakat Yunan ilminin sımflayıcı  ve şekilci olması  ile felsefesinin cevherci 
ve statik olmas ı  birbirine bağ lı dır. Halbuki Plotinus'un birlikten çok-
luğ a ye çokluktan birliğe giçi ş  fikri ilim ara ş tırmaların bu statik 
ve cevherci görü ş ten kurtard ı . Hemen onun yan ı  başı ndaki ilim bu 
ilerlemeyi sağ lıyamadı  ise de, bu tesirlerle canlanan Renaissance fel-
sefesi yeni ilmin do ğuşuna büyük hizmet etti. Bruno ondan fayda- 
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land ı . Bu yeni felsefe ile Galile'nin yeni âlem sistemi bir birine uyu-
yordu. 

b) Plotin'in "sonsuz Bir" görü ş ü sonlu ve çok sayı daki varl ı klann 
anlaşı lması na dayanak haz ırlamış tır. Aksi halde bo ş luklarla birbi-
rinden ayr ı lan sonsuz say ıda atomlar dü şüncesi ne felsefe ne ilim 
bakımından doyurucudur. Çünkü izafi (relatif) yokluk demek olan 
"bo ş luk" atomun hareketinden ba şka neyi sağ lıyor? Eğer atomlar 
sonsuz sayı da ise o zaman atomlardan ibaret "evren"in (univers) 
sonsuzluğu kabul edilmi ş  olacak; fakat kendisinde hayat, şuur ve 
ruh bulunmayan bu sonsuzun yarat ı cı lığı  dünyamı z ı , âlemlerin olu-
şunu hiçbir suretle aç ıklayamıyacaktır. Eğer atomlar ın toplamı  da 
-kelâmc ı lann dediğ i gibi- sonlu ise bu toplam yokluk ile kuş atı lacak 
ve kelânıcı lann aç ıklamas ı  havada kalacakt ır. 

c) Bu filozof ayn ı  zamanda evrim fikrini geli ş tirdi. Kesin s ını r-
larla ayr ı lmış  varl ı klar yerine birinden ötekine geçilebilen fakat yine 
de her biri ayr ı  kalan varl ı kları n çokluğu dü ş üncesi doğdu. Bu dü ş ün-
Ce XX. yüzy ı lda Whitehead tarafı ndan sürekli ile süreksizin birli ğ i 
ş eklinde ifade edilecektir. Bir çok felsefelerde ayr ı  adlarla yer alan 
bu diyalektiğ in yerle şmesi zaman ı mız ilminin (matematiklerin veya 
yeni mikro-fiziğ in) üzerinde israrla durdu ğu bir noktadı r. 

Modern ilim ve felsefe Aristo'dan ziyade Plotinus'dan faydalan-
mış tı r. Ptolemaios'un evreni yerine geçen Galile ve Kopernic evreni, 
hatta Newton evreni ile De Cusa, Bruno ve Spinoza felsefelerinin "son-
suz varl ı k" fikirleri aras ında büyük bir uyarl ık vard ı r. De Cusa'ya göre 
poligondan daireye geçi ş , sonludan sonsuza geçi ş , göreliden mutlağ a 
geçiş  gibidir. Nas ı l bir poligonun kenarlar ı nı  artt ı rmakla daire elde 
edilemezse sonluya ait göreli bilgiyi artt ırmakla mutlak hakk ı nda bilgi 
elde edilemez. Sonlu varl ıklarda daima "göreli" ve kar şı t (oppos6) 
terimler bulduğumuz halde, sonsuz varl ıkda bu görelilik kalkar ve 
zı tlar birle ş ir ; bundan dolay ı  da mutlak karşı sı nda görelilik durumu 
"bilgisizlik" dir. Günümüzün ilmi "görelilik" fikrini matematik ve 
fiziğ in temeli haline koyarken sonlu varl ığı  sonsuz varlı kla ku ş atmayı  
ve ikincisi hakkındaki davran ışı mı zı  bilginin z ı ttı  olarak görmeyi 
unutmuyor; bu noktada Einstein, Heisenberg, M. Planck (Büyük ve 
küçük mikyaslarda olmak üzere) ayn ı  durumdadırlar. 

Plotin'in varl ıkta oluş  ve evrim fikri felsefe ve ilim dü ş üncesinde 
o kadar derin yerle ş miş tir ki doğ rudan doğ ruya tabiat filmlerinde nevi-
lerin değ işmesi üzerinde tecrübi ara ş tırmalar ilerlemeden önce dahi 
bu fikir bir çok ş ekillerde doğuda ve bat ı da yarı  ilmi yarı  spekülatif 
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araş tırmalar içinde yer alm ış tı r. Tasavvufun "devr" teorisi Plotin'den 
ilham alan bu kaynaktan ç ı kış , aç ı lış  ve kaynağ a dönü ş  (kavs-i nüzul 
kavs-i uruc) fikri halinde varl ıklar ı n evrimini göstermeye ba ş lamış tı . 
İ hvanüs safa risalelerinde bu tarzda bir evrim teorisi aç ıkça görülür (3) . 
Onlardan ve tasavvuftan ilham alan Erzurumlu İ brahim Hakk ı  çağdaş  
ilimden önce ve tecrübi evrim ara ş tı rmalar ı nı  bilmeden, varl ıklar ara-
sında dereceli yükseli ş  ve geçi ş  fikri üzerinde durmaktad ır. Derinliğ ine 
felsefenin ba ş lıca zirveleri bu bak ı mdan Plotinus'un izinden gidiyor 
denebilir. Schelling'e göre varl ı k önce belirsizlik halinde iken ikinci 
merhalede tabiat ve ruh ikiliğ i ile aydı nlığ a çıkmış , fakat bu ikilik ve 
zı tl ı k araçl ı  (m ediat) mantık hükümleri ile bütünlüğün görülmesini 
imkans ı z hale getirmi ş ; ancak üçüncü merhalede tabiat ile ruh ara-
sındaki ayn ılık san'at sezgisi ile ve güzellik halinde kavran ı lmış tır. Bu 
felsefenin merhalelerinde birincisi Anaximandros, Platon'un dyade-
ları na ve ba ş lı ca Plotin'in sonsuz Birine kar şı lı k olduğu gibi ikinci ve 
üçüncü merhale Plotin'in procession ve conversion una kar şı lı ktır. 
Daha yak ı nda Bergson yarat ı cı  evrimi hayat ı n ilk belirsizliğ inden zeka, 
içgüdü (insan ve mafsall ı  hayvanlar) ikili ğ ine geçi ş , zeka= yaln ı z 
maddeyi pratik olarak kavrayan ve as ı l varlığ a nüfuz edemiyen güc-
süzlüğünün ancak doğ rudan doğ ruya ruha ve hayata çevrilen sezgi 
ile aşı lmas ı  ş eklinde anlamaktad ı r. Whitehead bu görü ş ü bu gün var-
lığı  geniş leterek fizik ilimleri de içine alacak bir olu ş  felsefesi haline 
getirdi. 

Fakat Plotin felsefesinin baz ı  esasl ı  kusurlar ı  tarih boyunca ve 
bu gün devam eden yan ılmalarm kayna ğı  olmuş tur: 

a) Plotin sonsuzu ilk kavram veya Hypostase olarak koyacak ve 
sonlu varl ıklar' oradan ç ı karacak yerde varl ıkları n çokluğundan ha-
reket etmeli, aralar ı ndaki tabiat farklar ı nı  görmeli, bu farklar ın göreli 
bilgisinden mutlak ve sonsuz hakk ındaki düş ünceye yükselmeli idi. 
Nitekim ondan faydalananlardan De Cusa böyle hareket etmi ş tir. Za-
manı mız ilmi de böyle yapmaktad ı r. Fakat Plotin'in kurucu dü şünce 
ilkeleri olarak hypostase'lan koymas ı  dü ş ünceyi karanl ık içinde b ı rakma-
da ve bilinenleri bilinmeyenle, görüneni görünmeyenle, müspet bilgiyi 
gayb ilmi ile aç ı klama ç ıkmaz ı na kapı  açmadad ır. Tasavvuf ba ş lı ca 
"vandet-i vücud" ın ç ıkmaz ı  bu etki alt ı nda doğmu ş tur. 

b) Plotin bütün imkanlar ı  geçmiş e, hatta zamandan önceye, son-
suzun sonsuz gücüne koyacak yerde imkanlar ı  sonsuzun gelecekteki 

3 Bunun için Islam felsefesi (1957) ve İslam felsefesi, kaynaklar ı  ve tesirleri ile (1967) 

adli kitaplar ı mıza bak ı n. 
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gerçekle ş meleri, varl ığı n oluşu halinde dü ş ünmeli idi. Böyle olmad ığı  
için her ş ey Kaderde yaz ı lı  olanın meydana ç ıkmas ı  gibi görülmüş , 
hatta bu filozofa mahsus olan dü şünce halk diline kadar inerek "be-
nim tecellim" veya "aln ı mı n yaz ı sı " ş eklini almış tır. Vakıa Hegel, 
Bergson ve Heidegger'de, bir birinden çok farkl ı  sistemleri olan bu ye-
ni filozoflarda imkanlar gelece ğ e, zamanın üçüncü buuduna do ğ ru 
çevrilmi ş  olduğu gibi tabiat ve insan ilimlerinin geli ş mesinde de evrim 
ve imkan fikirleri Plotinci bu eski görü ş ten tamamen ayr ı lmışı dır. 

c) Plotin varl ığı n derece derece alçalmas ı ndan yokluğ a, veya 
onun için yoklukla eş it olan maddeye do ğ ru inecek yerde varl ıklardan 
her birinin s ı nı rlı lıkları  içinde olu ş larını  görmeli idi. Vakı a Plotin'in 
maddeye doğ ru alçal ışı  görü şünü zaman ı mızda Bergson yeniden ele 
almış sa da bu görüşün bütün felsefe ve ilim için örnek oldu ğu söylene-
mez. Maddeye hayat ve ruhu çekilmi ş  olan bir "kabuk" gözü ile bak-
mak güzel bir istiare (alljgorie) ise de varl ı klar aras ı ndaki farklar ı  
görmemeye götürdü ğü için yerinde değ ildir. Madde hakk ı nda ara ş -
tırmalar ilerledikçe süredurum (inblie) ve sakl ı-kalma (conservation) 
denen ilkelerin geçerli ğ i olmadığı  radio-aktif cisimlerin "çok de-
ğ iş ik nispetlerde" ömürleri olmas ından anla şı lmaktad ı r. Ayrıca var-
lıkları n dereceliliğ i ve çoklu ğu mutlak olarak varl ığı n sonsuzluğunu 
dü ş ünmeğe engel değ ildir. Tam tersine mutlak varl ığı n ruh (Geist) 
dan ibaret oldu ğunun söylenmesi onun mutlaklığı nı  kayı tlandı ran, 
yani onu konkre olarak insanda gördü ğümüz ruh gerçe ğ ine benze-
terek ircac ı  bir gözle anlamak isteyen bir yanl ış lığ a sürükler. 

C. Varlık Kelimesinin Anlamları  

"Varlık" kelimesini Yunanca on, Latince Esse, Frans ı zca Etre, 
İ ngilizce Being, almanca Sein filllerinin karşı lığı  olarak kullan ıyoruz. 
Fakat bu kelimeler ayn ı  zamanda hem fiil hem isim olarak kullan ı l-
dığı  halde türkçede "varl ık" yaln ı zca isimdir ve bu kelimenin as ı l 
ifade edece ğ i fiil arapça, türkçe, rusça bir k ı sım dillerde yoktur. 
Arapça isim cümlesinde var olmay ı  veya "dir"i ayr ı  bir kelime ile 
gösteremeyiz ; El Beyt-ü-Ahmer-ün =Ev k ı rmı zı dır" gibi. Vak ı a türk-
çede de böyle bir fiil yoksa da onun tasrif ş ekilleri vard ır : "ben haz ı rı m", 
"o hazırdır" gibi. Buradaki "d ır" tam olarak varolma halini gösteri-
yor. Nitekim tasrifin kar şı lığı  fiili bulamayı nca H. Cahit Yalçın 
kendi gramerinde "imek" fiilini icad etmi ş ti. islamlar felsefe ile u ğ -
raş tırkları  zaman Yunancadan bu fiili aktarma zorunda kald ı lar. 
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Ası l bulunmak anlamı na gelen "vücud" kelimesine bu anlam ı  verdiler. 
Ayrıca vecd ve vicdan kelimelerini de o kökten ç ıkardı lar. Türkçede 
"varlık" deyince fiili de ğ il yalnız ismi anlıyorsak da, buradaki bula-
nıklığ a raz ı  olarak onunla yetiniyoruz. Ş u kadar var ki varl ık ayrıca 
sahip olmak (possder) anlamı na geliyor: "Varl ık vergisi" sözünde ol-
duğu gibi. Bu adamı n serveti var deyince bu ikinci anlam ı  kastedi-
yoruz. Fakat i ş  bununla bitmiyor. Bir kimsenin bir ş ey veya hale sahip 
olması  anlamındaki avoir karşı lığı  da yine "var" kelimesini kullan ı -
yoruz : ba şı mda ağ rı  var veya kalemim var gibi. Bu son iki fiili felsefe 
dilinde az kullandığı mız için bunlardan doğ an fikir bulan ıklığı na belki 
pek aldırm ıyabiliriz, fakat ka ğı t beyazdır önermesindeki varl ık hali ile 
insanlar vard ırlar cümlesindeki existe kar şı lığı  olan "var" ı  tamamen 
ayırmak zorundayız. "at beyazd ır" önermesindeki ba ğ  olan "dır" 
varlığı  ifade ediyorsa da ancak at'a beyaz dedi ğ imiz bir yüklemi bağ , 
ladığı mız zamanki özel bir varlığı  ifade ettiğ i için geni ş  olarak alın-
mam*ır. Fakat "Allah var" (Dieu est) önermesinde "fiil" yüklemden 
bağı msız olarak kullanı ldığı , yani mutlak olduğu için as ı l varlık an-
lamını  alır. Öte yandan "insanlar vard ır" önermesindeki varl ık 
(existence) bundan büsbütün farkl ıdır. Çünkü burada birinci önerme-
deki mutlak ve değ iş mez bir hali de ğ il, varlık kazanmay ı  kasdediyoruz. 
Nitekim frans ızca kelimenin latince , kökü de (Ek-sister) varlığ a çıkma 
Ilemektir. Bu fark ı  arapça yaz ı lmış  İ slam felsefesi kitaplar ı  ifade ede-
memiş tir. Allah' ın "vücud" undan bahsedildi ğ i zaman hem Etre hem 
Existence'i anlamaktad ırlar. Halbuki zamammı zda insan ı n oluş  (te-
kevvün) halindeki varl ığı , varliğa çıkışı nı  cans ız, canl ı  veya yapma 
varlıkları n sabitliğ irıden ayırmak için "varolu ş " kelimesi ile kar şı lıyoruz. 
Arapça'da etre için "vücud", özel ve, ferdi varolanlar için "mevcudat" 
denilmektedir. Biz bu son kavrama kar şı  "olan" (6tant) veya "varolan" 
(existant) diyoruz, kelimenin bu şekilde kullanı lışı  belki yerindedir, 
fakat "olmak" fiilini frans ı zca "devenir", arapça "kevn" ve "sayrure" 
karşı lığı  kullandığı rmz için "olu ş " isim olarak al ınan le devenir, almanca 
Das Werden, arapça tekevvün karşı lığı  olur. O zaman da "varolu ş" keli-
mesinde sanki Varl ı k ve oluş  kavramlar ı  birleş tirilmiş  gibidir ki, 
burada Existence ile kar ışı klık olacağı  meydandadır. Bununla beraber 
ası l anlamını  tam karşı lamazsa bile bu birle ş tirilmiş  kelime bizim iş i-
mize yarıyacakt ır. Çünkü ek-sister fiilinde varl ığ a çıkmak anlamı , 
Aristo'cu görü ş te olduğu gibi güc'ten fiile (kuvveden fiile) geçi ş i 
değ il varlık kazanmayı , ilerde varolmayı  (Etre- yenir) göstereceğ i için, 

bu kelimenin kullan ı lması  ayrıca Aristo'cu eski kavramdan ayr ı lmaya 
yarıyacakt ır. 
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Sonsuz ve s ı nı rs ı z varl ı k için "var olmu ş tur" demek yerinde de ğ il-
dir. Çünkü sonsuzdan öncesi sonras ı  yoktur ki, o varlığ a çıkış  veya 
var olmaya ba ş layış  olsun. Her zaman ve her yerde varolan ş ey yaln ızca 
"olan" d ı r. Başka bütün ş eyler ona göre vard ı rlar. Veya onlar ı n 
bu "olan" sonsuzluk içinde sahip olduklar ı  ş eyler vard ır. Sonsuz var-
lığ a göre bütün var olanlar ı n bu sahip olma halini avoir ve possMer 
karşı lığı  kullanıyoruz. Gabriel Marcel hakl ı  olarak bu iki esasl ı  kav-
ramı  ayırmak için 'tre ve avoir kelimelerini kullan ıyor (4). İ slam 
felsefesinde kelâmc ılar Allah'da varl ık ile öz'ü ay ı rır ve varlığı n 
öz'e kat ı ldığı nı  söylerken bu noktada büyük bir bulan ı klığ a dü ş mekte 
idiler. Filozoflar ise Allah'da varl ık ve öz'ü birle ş tirerek, yaln ı z müm-
künlerde yani ş eylerde ay ırarak bu bulan ıklı ktan kurtulmu şlard ı r. 
Vandet-i vücud varl ık ve öz'ü Allah'da ve e şyada birle ş tirdiğ i için ke-
lâmc ı lar gibi fakat ba şka yönden, yeni bir bulan ıklığ a kap ı  açmış -
dır. Ortaça ğ  felsefesini dolduran bu soru bu gün için bizi ilgilen-
dirmez, fakat zaman ı mı z ilim ve felsefesinde varolu şu öz'den ayı rma-
nın ne derecede ve nerede mümkün olaca ğı nı  ilerde görece ğ iz. 

Biz "varlık" kelimesini âdi anlam ı ndan büsbütün ayı rarak son-
suz varlık veya varl ıklar (les etres) anlamları nda kullanıyoruz. Birinci 
anlam ı nda, o, sonsuz oldu ğu için ona "olan" demek daha do ğ ru ise de, 
"olan" kelimesini tant kar şı lığı  kullandığı = için, itibari olarak ona 
maj üskülle "Varl ık" diyoruz . İ  kinci anlamında varlıklar, sonsuz"olan" da 
vücud-bulan veya değ iş en bütün ş eyleri ifade eder. Birincisi üniversel, 
ikincisi konkre anlamdad ır (5). Biz olan varl ığ a nisbetle varl ıkları , var 
olanları  (almanca buna Dasein deniyor) inceledi ğ imiz zaman karşı -
mızda çe şitli varl ık dereceleri meydana ç ıkar. Bundan dolay ı  varlık 
derecelerini özlerine göre ayr ı  kelimelerle ifade ederiz : madenler 
vard ı r, hayvanlar ya şı yor, insan i ş liyor (eylemde bulunuyor) deriz 
(Ortega y Gasset). Birinci varl ı k tarz ı  kendi uzamı  ile s ı nı rlı , ikinci varlık 
tarz ı  uzamdan yak ı n çevresine doğ ru geni ş leyen, üçüncü varl ık tarz ı  
çevresine ve ba ş kas ı na etki yapan ve yak ı n çevresini yaratan varl ı k diye 
bir birinden ayr ı lır. Artık burada kullandığı = varlı klar İ lk çağda 
Parmenide ve hatta klasik Eflâtun diyaloglar ı nın anladıkları ndan fark-
lıdır. Bu varl ıklar s ı nı rlı , mertebeli ve ba şka varlıklardan kendine vergi 
konkre karakterleri ile ayr ı lmaktad ırlar. Burada art ık madde + 
ş ekil'den ibaret eski "cevher" kavram ı nı  kullanamıyacağı mı z gibi, 
Descartes'da oldu ğu üzere yaln ız soyut (abstrait) bir s ıfatın zihinde ay-
rı lmas ı na da cevher diyemeyiz ; ne dü şünce, ne uzam birer cevherdir. 

4 Gabriel Marcel, Etre et Avoir, edit. Aubier, 1935 

5 Louis Lavelle, L'Etre, F. Alcan. 1932; L. Lavelle, L'Acte, Aubier 1946. 
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Hatta Spinoza gibi sonsuz s ıfatları  olan sonsuz varl ığ a da "cevher" 
demek yerinde de ğ ildir. Çünkü Aristo tarafı ndan ferdi yüklemlerin 
dayanağı  olan ferdi bir prensip halinde kullan ı lan cevher kelimesine bu 
suretle soyut ve üniversel bir anlam vermeyece ğ imiz görülür. Sonsuz 
varlığı n cevherliginden bahsetmek ona ki ş ilik vermeğ e, bu da sonsuzu 
insana benzetmeğe (islam da mü şebbihe'nin yapt ığı  gibi) varır ki 
doğ ru değ ildir. Öyle ise yaln ı zca konkre olarak varl ı k kelimesini kulla-
nabiliriz, ve bu kelimeyi do ğ rudan doğ ruya değ il, olumsuz yüklemleri 
ile (s ıfat- ı  selbiye) ifadeye çal ış tığı mız sonsuz için de kullan ırız. 
Cevher kelimesini kullanmamakla birlikte, varl ı klar ı n özünden söz 
etme zorunday ı z. Çünkü varl ık derecelerinden herbiri kendine vergi 
karakterleri ile incelendi ğ i zaman onları n öz'leri de ele al ı nmış  olacak-
tır. Husserl'in kurduğu fenomenoloji metodu özlerin de ğ iş en empirik 
verilerden, tarihi görü ş ten bağı msız olarak ele al ı nmaları , adeta 
"askıya al ı nmaları " mümkün olduğunu gösterdi. Öyle ise bu metodu 
kullanarak her varl ığ a ait öz'ü ara ş tı rabiliriz. 

D. Varlık ve Varoluş  

Fakat varl ık ile "varolan" ı  ayırmak da bizim için ayr ı  bir iş  
ve ayr ı  bir güçlük meydana ç ıkaracakt ı r. Yeni felsefe ç ığı rları  aras ı nda 
özel bir yer alan existentialisme bu ikinci kavram üzerinde durmakta 
ve onu birinciden ay ırmaktad ır. Onlardan bir k ı sı mına göre "var 
olan" (existant) öteki olan ş eyler gibi, mesela ş uradaki kalem veya 
sıra gibi daima ayni halde demektir. Varl ığı  kendi ba şı na (en soi) 
değ il de varlığı nı  kazanmakta, bu varl ık zaman içinde meydana ç ık-
maktad ır. Ayrı ca o kendi varolu şunun fark ı ndadı r, hatta varolu ş u bu 
ş uurdan ibarettir. Böyle olunca "varolu ş " insana mahsus demektir 
ve öteki "olan" ş eylerden ay ırmak için onun varlığı nı n kendisi için 
(pour soi) olduğunu söylemelidir. Ş u kadar var ki "olan"larla "var 
olan"lar aras ı ndaki bu keskin ay ı rışı  bütün existentialist'ler yapmaz. 
Bu ayırış  Sartre'a aittir (6). Heidegger'in bu konudaki fikri soruldu ğu 
zaman kendisinin bir etre felsefesi yapt ığı  ve existence felsefesine kat ı l-
madığı nı  söylemiş tir (7). Jaspers ise sarih olarak insan ın varlığı na exis-
tence demektedir. 

6 J. P. Sartre. L'Etre et le Mani. Gallimard. 1943 
7 Jean Wahl'in Existence humaine et transcendance adl ı  eserinin (edit. Bacanniere. 1944) 

sonunda (Appendice kı smında) yayınlanmış  olan Heidegger'in mektubu aç ıkça bunu gösteri- 
yor; "existence felsefesi konusundaki ele ş tirici i ş aretletiniz çok dikkate de ğer, yaln ı z söyle- 
meliyim ki Sein und Zeit adl ı  eserimde Existenz ve Kierkegaard kelimeleri geçmekle beraber, 
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Burada tafsilata girme ğ e lüzurıı  yoktur, çünkü biz kendi görü şü-
müzü aç ıklarken türlü felsefe ç ığı rları  arası nda ortak olan noktalar ı  
işaret ediyor ve ayr ıldığı mız yerleri söylüyoruz. Sözgeliş i mantıkg 
empirism diye tan ınan başka bir felsefe ç ığı n için "varl ık" problemi 
söz konusu bile de ğ ildir. Bunları n mantıkg ele ş tirme de ileri giderek 
felsefe alan ı nı  son derece fakirle ş tirdiklerini görmü ş tük. Fakat onlarla 
ortak tarafim ız varl ıkların doğrudan doğ ruya mantıkla (veya zihin 
hakikati ile) aç ıklanamıyacağı  fikridir. Onlar felsefe problemlerini ne 
kadar fakirle ş tirmiş  olsalar da protokoler önermeler dedikleri (adeta 
telgrafç ımn tesbitlerine benzeyen) gerçeklerin oldu ğunu inkar etmi-
yorlar. Değ erlerin (teknik, sanat, dil, ahlak, din, hukuk v. b.) oldu ğu-
nu inkâr etmiyorlar. Yaln ız felsefe deyince anlad ıkları  şey bir "dü şünce 
sentaksi"nden ibaret oldu ğu için bunlar ı  felsefe d ışı nda b ı rakıyorlar. Bu 
dış ta b ırakma ileri götürülünce ilimlerin teorileri ve temel kavramlar ı -
nın da bu hücuma u ğ rayaca ğı m hatırlatırsak mant ı kçı  empirismin 
tenkitlerinden faydalan ı lsa bile "felsefe" hakk ındaki tetkiklerine kat ılma-
ya imkân olmadığı  görülür. Varl ık felsefenin temel problemidir. E ğ er 
mantık kurallar ı  daima tutarl ıklarım muhafaza ediyorlarsa ve bundan 
sonuç olarak 'matematik do ğ ruluk ta daima do ğ ru olarak kal ıyorsa, 
bu onları n yalnız iş aretler aras ı ndaki itibarl bir münasebetler sistemi 
olmalarından değ il, insan var olsun veya olmas ı n, insan üstü, hatta 
gerçek üstü bir varl ık alanı  gibi dü şünülebilmelerindendir. Bunlara 
iki çığı n daha katmahrz : biri yeni Thonıa'c ı lık (n6o - thomisme) diye 
tanınan ve Ortaça ğı n ünlü filozofu Saint Thomas'n ın fikirlerini bu gün-
kü ilim ile uzlaş tırarak canland ı rmak isteyen felsefe ç ığı rı ,öteki Hegel'ci 
diyalektiğ in metodunu ba ş ta iktisat olgular ı  gelmek üzere toplum ol-
gularının açıklanması nda kullanan diyalektik materyalizm ç ığı rıdır. 
Tam z ı t yönlerde bulunmalar ı na rağmen bu iki çığı rın ortak tarafı  her 
ikisinin de felsefede varl ıktan hareket etmeleri bilgiyi varh ğa bağ lı  
görmeleri, bilginin gerçekliğ ine, objektifliğ ine inanmaland ır. Bu ba-
kımdan her iki çığı r yeni ontoloji görü şü ile birle ş ir. Mesela bir Nicolai 
Hartmann ile Etienne Gilson veya Unine ayni suretle felsefede 
varlığı n incelenmesinden ba şlamaktad ırlar, bilgi ve mant ık prob-
lemini varlığ a bağ lı  olarak incelemektedirler. Şu farkla ki yeni Tho- 

bu kitap Existenz Philosophie (varoluş  felsefesi) sayı lamaz. Bu yorunalama yanl ış lığı mn sebep-

lerini aç ıklamak burada kabil olm ı yacaktır. Varoluş  felsefesi'nin bir yandan teoloji'ye do ğru 

gitmek öteden soyutluğa düşmek tehlikeleri olduğunda sizinle mutab ıkım, fakat burada beni 

uğ raş tıran esasl ı  konu insanın varohış u değ ildir; bütün olarak varl ığı n varoluşudur. Hele 

Nietzsche asla bir existenz filozofu değ ildir, fakat irade ve ezeli dönü ş  doktrininde o ilk çağ -

dan gelen tek soruyu, "varl ık" sorusunu koyuyor. Sein und Zeit da benim koyduğum soru ne 
Kierkegaard, ne Nietzsche tarafından ele al ınmış tır. " 
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rnacılar Aristo'nun 	klasik mantığı na dayand ıkları  halde , diya- 
lektik materyalistler çeli ş mezlik ilkesini kald ırırlar ve çeli ş iklerin-
(veya z ı tların) sentezi ile bilginin ilerleyici bir metoda kavu ş tuğunu 
iddia ederler. Bir k ısı m mantı kçı  empiristlerin üzerinde çal ış tıkları  
çok-değerli mant ık veya ihtimaller mant ığı  ile diyalektik mantık ara-
sında iliş ik olduğunu dü şünen Philipp Frank gibi dü ş ünürler bu iki 
çığı rı  yaklaş tırma yolundad ırlar (8). 

Bu aç ıklamalar gösteriyor ki zaman ı mızda da ba ş lıca dört çığı r 
(aralanndaki ideolojik veya kültürel farklardan ileri gelen çat ış malar 
bir yana b ırakı lırsa) esasl ı  noktalarda birle şmektedirler. Onlarla hiç 
uzlaş amıyacak çığı rlar s ırf mant ı kç ı larla epistemolojik tahlil yolunu 
tutan idealist veya sübjektivist filozoflard ır. Öte yandan bu- dört ç ığı r 
aras ı nda uzla şması  mümkün olmayan taraf onlardan bir k ısmı nın 
(yeni thomacı lar ve diyalektik materyalistlerin) ontolojik kan ı tı  kul-
lanmadan vazgeçmemi ş  olmaları , yani düşünce kurallar ı  ile âlemin 

kanunla= aç ıklamaya kalkmalar ı , ötekilerin (yeni ontolojistler ile 
existentialiste lerin ve ba ş lıca mantıkç ı  empirislerin) ontolojik kan ı ta 
karşı  tamamen olumsuz bir tav ır almalar ı dır. Ortak noktalar d ışı nda 
onları  ayıran bu önemli vas ıf, zamanmuz filozoflarında bir cephenin 
akı lcı , öteki cephenin irrationalist olmas ını  gerektiriyor. Fakat hemen 
şuniı  katalı m ki irrationalist olan bir filozof için de varl ıkların akı l 
dışı  bünyesine, z ı t ve tamamlay ı cı  cepheleri olan müphemliklerine 
rağmen bu cephelerin birer gerçek olarak aç ıklanm.alan yine yalnız 
mantığı n uygulanmas ı  ile mümkündür. 

Burada "varolu ş " kelimesini insana hasreden existentialist'lere 
karşı  bu kelimeyi çok geni ş  anlamda kullananlar ı , hatta manevi bir 
existence' a kar şı  maddi bir existence' in de bulundu ğunu söyliyenleri i ş a-

ret edelim. (e). Maksad ı mı z bu konuyu derinleş tirmek değ il yalnız bu 
kelimeyi felsefelerinin ismi olarak kullananlar aras ında tam bir anla ş -
manın bulunmadığı nı  ve henüz edebiyatla felsefe aras ı nda bir yer alan 
bu araş tırma tarz ı  içinde fenomenoloji metodunu sağ lam olarak kul-
lananları  ilimle ve klasik felsefe ile ba ğ ları nı  kesmeyenlerin yeni onto- 

8 Philipp Frank, Le Principe de causalitd et ses limites, edit. Flammarion Trad. J. Dup-

lessis de Grenedan, 1937. -Ph. Frank. Modern Science and its philosophy, Harvard Univer-

sity Press, 1949; Ch. 11: Logical empiricism and Soviet philosophy, pp. 198 - 206. 

9 Louis Lavelle, Existence spirituelle et existence mat‘rielle, communication donn& par 

L. Lavelle dans le congrCs international de philosophie (Atti del congres internationale di 

filosofia, Roma, 15 - 20 Nov. 1946. Vol. II, edit. Milano, Castellani, 1948). 
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loji felsefesi veya felsefl antropoloji ad ı  ile ötekilerden ayr ı lmas ı nı n 
doğ ru olaca ğı nı  göstermektir ( ı o). 

Varolanlar ı  kendiliğ inden varolanlarla meydana getirilenler 
(yapma olanlar) olmak üzere ikiye ay ırırı z. Enerji, maden, bitki, hay-
van ve insan ş ekillerinde birinci varolanlara "tabiat", tabiat içindeki 
bu varlık derecelerinde her birinin z ı t ve tamamlay ı cı  cephelerinin 
açıklanmas ı  halinde elde edilen mant ıki veriler bütününe "gerçeklik" 
(rdalitl') ve bu verilere gerçek (reel) deriz. Kendiliğ inden var olanlar ı n 
içinde bulunduğu varl ıklar bütünü, evreni (univers) meydana getirir. 
Burada sonsuz tabiat, evren kavramlar ı  ile sonsuz ve mutlak varl ı k 
kavram ı  birbirine kar ışı r. Baz ı  filozoflar meselâ. Bruno, Spinozo bu 
iki kelimeyi eş anlamlı  gibi kullanmış lar, onları  yalnız yarat ı cı  tabiat 
ve yarat ı lmış  tabiat (Natura Naturans, Natura naturata) diye ayırmış -
lard ır ( ). Kela ıncı ları n bu filozoflardan fark ı  birincilerin yarat ı cı  
ile yaratı lmışı  sebep - eser münasebeti ile ba ğ lamalar ı  ve ayr ı  ayrı  
koymaları na karşı  ikincilerin yarat ı cı  ve yaratı lmışı  sonsuz ve sonlu-
nun, bütün ve parçan ı n ayrı ldığı  gibi ayı rmalar ı dı r. Spinoza'nı n ayı -
rışı nda hareket noktas ı  Aristo kategorilerindeki action ve passion'dur. 
Baz ı  filozoflar ise etkin olan a şkı n varlık (bre transcendantal) ile edilgin 
olan içgin varl ığı  (P'tre immanent) tamamen ay ırdıkları  için birincisine 
ası l varlık, ikincisine tabiat demi ş lerdir. Biz bu ay ırışı  yalnı z ş u ş ekilde 
yap ıyoruz ; Bilgi muhtevas ı nı  meydana getiren veriler ve haz ı r olanlar 
(pr 1.sents) içgin varl ık, bilgiyi a ş an ve haz ı r olmayan (absent) aşkın var-
lıktır. Bu manadaki ay ırış  as ı l varl ık ve tabiat ay ırışı ndan farkl ı dır. 
Çünkü bunlardan birincisi gnos€ologique bir temele, ikincisi ontologi-
que ve dolayısile axiologique bir temele dayanmaktad ır. Böyle anlad ığı -
mıza göre "tabiat" birinci manada içgin, ikinci manada a şkı ndı r ; 
ve böyle bir ayırış  tabiat ve tabiatüstü ay ı rışı ndan tamamen farkl ı dı r. 

Meydana getirilen (veya icat edilmi ş  olan) varl ıklar insani varl ı -
ğı n çevresinde, insan ın kendi dünyas ı nda doğ an değerlerdir. "Meydana 
getirilen " varl ık deyince teknik de ğerden dini değere kadar bütün 
değerleri anlar ız. Burada "meydana getirilen" kelimesini baz ı ları  
yapmalı k (facticiti.) anlam ı nda kullanmaktad ırlar. Fakat bir iskem-
leden âdetlere, inançlara kadar kültür çevrelerinin maddi ve manevi 
bütün unsurlar ı nı  içine alan bu varl ıklar asla yapma de ğ ildirler. 
Çünkü yapma deyince asl ı nda varolmadığı  halde insan ı n hür iradesi 

10 Bu arada Structure du comportement; Phinorn6nologie de la perception adl ı  eserleri ile özel 

bir yer alan A. Merleau - Ponty, felsefi antropolojide Arnold Gehlen'in adlar ı n ı  zikretme-

liyiz. 
11 Spinoza, Etika, Türkçe 2 nci çeviri : H. Z. Ülken. 1965. MV. Yay. 
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ile, hatta s ırf kaprisi eseri olarak yapt ığı  ş eyler anla şı labilir. Halbuki 
maddi ve manevi bütün kültür unsurlar ı  gerçek ve ideal varl ı klara 
dayanarak meydana gelmektedir. Onlar insan d ışı ndaki içgin ve a ş -
kı n bütün varlıklarla insan ın münasebetinde meydana gelmektedirler. 
Bunun için de onlar ın "icad" edilmi ş  olmadan önce "ke şfedilmi ş " 
oldukları nı  söylemeliyiz. Her değ er varl ıklar alan ı nı n haz ı r olmayan 
(absent) objesine ait bir ke ş iftir ve ondan sonra da insan ı n duyu veri-
leri ve haz ı r olan (prc'sent) muhtevas ı  ile ifade edildikçe bir icad hali-
ne gelir. Teknik değ er maddeye, sanat de ğ eri madde, bitki ve bütün 
canlı  varlıklara, fikir değ eri kavram olarak bütün varl ı klara karşı lık-
tır ve onlar ın keşfedilmesinden doğ an Ahlâk değeri insanlar aras ı  
(kiş iler aras ı ) münasebetlere, dini de ğ er insan ötesi( insani hayat ötesi) 
varlık imkânı na aittir. Böylece meydana gelen varl ıklar ke şfedilmiş  
ve icad edilmiş  değ erler olmalar ı  bakı mı ndan gerçek olan veya müm-
kün olan bir varl ık derecesine bağ lı dı rlar. Hiç bir değ er s ı rf insanı n, 
hele ferdin ruhi icad ı , fiction'u değ ildir, onlardan herbiri belirli bir 
varlık derecesinin a şkı nlığı ndan doğan bir eserdir : madde olmasa 
teknik değer olamaz. Madde ve hayat olmasa sanat de ğ eri olamaz. 
Bütün varl ık derecelerine ait gerçek kavramlar olmasa fikir de ğ eri ola-
maz (i 2). Insani varl ı k ve kiş iler aras ı  aş kın münasebetler olmasa ah-
lâki değ er olamaz (i 3). İ nsan ı n sonlu varlığı nın ötesi dü ş ünülmese 
dini değ er olamaz. Bundan anla şı lı r ki değerler âlemi varl ık alemine, 
değer problemi varl ık problemine ba ğ lıdı r. Öyle ise bir de ğ erler on-
tolojisi olmalı dır ( 4). 

E. Varlık, Öz, Sıfat ve Tavırları  

Varlık kavramı  bir özü (essence), baz ı  yüklemleri ve s ıfatları  
(attribut) ve tav ırları  (mode) gerektirir. Bu münasebet Aristo'nun varl ığı  
cevher, ona bağ lı  olan kavramlar ı  arazlar (accident) gibi görmesine 
sebep olmuş tur. Fakat onda henüz öz ve varl ı k kavamlar ı  ayrı lmış  
değ ildir. Çünkü ousia hem cevher hem öz anlam ı na geliyordu. Ortaçağ  
felsefesi bu iki kavram üzerinde çal ış mış  ve onun bu günkü fikre getir-
diğ i en büyük ş ey öz kavram ı  üzerinde iş lemesi olmu ş tur. Bu bak ı m-
dan Ibn Sina ve Ibn Rü ş d'ün, Bat ı da Saint Thomas'n ı n, Duns Scot ve 
Suarez'in rolleri bu yolda olmu ş tur. Modern felsefede öz kavram ı  

12 Burada Fictionisme'i bir felsefe ç ığı rı  gibi savunan Vaihinger'e tam kar şı  durumda 

olduğumuzu işaret edelim. (ülken, İdealizmin ç ıkmazları , Ilahiyat Fak. Der. 1956) 

13 H. Z. ülken, Bilgi ve Değer. 1965. 
14 Aynı  kitap 
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uzun bir süre ihmale uğ ramış , 19 ncu yüzyı lda yeniden Hegel ve bu 
yüzyı lda fenomenoloji ç ığı rı  tarafı ndan canland ırı lmış tı r. 

Panteistler Varl ık kavramını  her ş eyle birleş tirirler. Kelâmc ı lar 
bu kavramı  "her şey"den ay ırırlar. Eflâtun Parmenide diyalo-
gunda bu önemli kavgayı  erkenden fark etmi ş  görünüyor,' iki fikri 
tam bir son9ca varmamak üzere kar şı laş tırıyor. Sophiste diyalogunda 
"varlık" felsefesi ile Heraklit'in "yokluk" felsefesini kar şı laş tınyor; 
mutlak yokluk düşünülemezse bile göreli bir yoklu ğun olduğunu, 
bunun da "başkalı k" (alt6rit6) olduğunu söylüyor. Ayn ı  ve başkas ı , 
bir ve çok kavramlar ını  karşı laş tı rmak üzere mutlak varl ı k ve yokluk 
aras ındaki lüzumsuz çat ış madan kendini kurtar ıyor. Ne Parmenide'in 
dediğ i gibi değ iş mesiz, olu şsuz, zamans ız, sonlu tek bir varl ık vard ı r, 
ne de Heraklit'in dedi ğ i yaln ız değ işme, hareket ve zaman'dan ibaret 
"varlık"sız bir olu ş  vardı r. Bu iki kavram birbirine ba ğ lı dır. Varlık 
deyince onun özü gere ğ ince bir kuvvet, de ğ işme, oluş  olacaktır. Fakat 
oluş  mutlaka bir varlığı n oluşudur; yani varl ığı n tavr ı dır.  . Kendi 
başı na varlıktan ayr ı  olu ş  düş ünülemez, bir ş ey var olmadan ç ıktığı  
zaman olu ş  da bitmiş  demektir. Eflâtun'un yar ı  yolda bıraktığı  ve 
Hegel'in tamamlamak istedi ğ i bu diyalektik'de eksik kalan cihet 
"varlık" ve "yokluk" kavramlar ı ndan her ikisinin de soyut (abstrait), 
gerçeklikten mahrum say ı lmas ı  ve onların yerine "biricik gerçek" 
diye oluş  kavramının konmas ı  idi.Hegel'i aldatan Heraklit felsefesindeki 
evrim fikrinin çekiciliğ idir. Fakat Heraklit'in olu ş 'u Logos üzerine 
dayandırmak istemesi de gösteriyor ki o bir temele muhtaçt ır. Logos 
varlık nev'inden değ ildir. Onunla bir mant ık kastedilirse dogmatik 
metafiziğe girilmiş  olur. Nitekim Hegel Aristo mantığı na hücum eder-
ken onun yerine daha mutlak ve daha müstebit bir ba şkasını  koymuş -
dur: felsefesi panlogisme d ı r. S ırf bundan dolay ı  ayrı  yönlerden Scho-
penhauer, Kierkegaard' ı n hücumuna u ğ ramış tır. Varlığı n özü, empirik 
verilerle değ işmeyen, a priori temeldir. Madde ve enerji empirik 
verilere göre ne kadar de ğ iş iklik (variation) gösterse de, s ırf madde ve 
enerji olarak de ğ işmez bir varl ığı  vardır. Bu onu var k ı lan ş eydir. Ef-
lâtun buna energeia veya ergon diyor. Günümüzün filozofu Husserl'in 
deyiş i ile kırmızının, yeşilin, üçgenin, e ş itliğ in birer özü vardır demek 
onların varlıkları nın değ işmezliğ i vard ır demektir. Fakat varl ığı n özü 
baz ı  sıfatlar (yüklemler) halinde görünür; meselâ üçgenin üç kenar ı  
üç aç ı sı  olan kapalı  ş ekil olmas ı  onun sıfatlarıdır, ayrıca üçgenin üç 
kenarı  eş it (isocde) veya dik aç ı lı , iki kenarı  eşit v. b. şekillerinde 
görünmesi onun tav ı rları dır. Üçgenin varl ığı  sabit olduğu,  halde tav ır-
larının değ işmesi türlü üçgenler halinde olu şunu gösterir. Nitekim 
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madde, bitki veya hayvan denen varhklann da böyle s ıfatları  ve tavır-
ları  vardır. Varl ık üzerindeki ara ş tı rmalar ın bir birine uymamas ı  
onların mantık kuralları  ile aç ıklanmaya kalkı lmas ı ndan ileri geliyor. 
Mantık kuralları ndan ayr ı  kültür çevreleri ve ideolojiler veya dinlar 
içinde varl ık hakkı nda çok farkl ı , hatta çeli ş ik sonuçlar ç ı karı lmış tır, 
bundan dolayı  varlığ a nüfuz için J.Wahl'in dediğ i gibi ( 5) yüklemden 
önceki bir sezgi ile, fenemenoloji'nin sezgisi ile davranmal ıdır. Zamanı -
mı z ontolojist'lerinin yapt ığı  da budur. Bu, varl ığı  doğ rudan doğ ruya 
yaş ayarak, bir varl ık duygusuna sahip olarak mümkündür. Eskiden beri 
zaten felsefe hep bu yola ba ş  vurmu ş , ilk olguyu bu yoldan kavramış  
ve sonradan bunu mant ık kuralları  ile, içe bakış la veya hatiplikle, 
ilim verileri ile kan ı tlamaya çal ış rmş tır. Anaximandros'dan beri bir 
çok filozoflarda bu ilk sezgi ve ilk olguyu bulmak mümkündür. 

Bir kı sı m filozoflar ş eylerin karars ızlığı  hakk ı ndaki tecrübelerinin 
baskı sı  alt ı nda kararl ı  ve davaml ı  varlı k kabulüne karşı  koymakta-
dırlar : ba ş ta Heraklit oldu ğu halde sofistler, şüpheciler, fenomenciler 
(ph6nom6iste) bunlardand ır. Bir k ısmı  da ş eylerin karars ızlıkı  ve sebat-
sı zlığı  önünde irkilmemek için gerçek varl ıktan üstün bir temele ba ş  
vurmaya kalkm ış lardır. Bunlar görünü ş lerin arkas ında varlıktan fazla 
bir ş ey, bilinemiyen ve ak ılla kavranamıyan bir sır olduğunu iddia 
eden mistiklerdir, fakat her iki görü ş  de gerçekten uzakt ır. Ne şüphe-
ciler gibi duyuların aldattık' bahanesi ile kolikre varl ık alanları nı  in-
kâr etmeli, ne de mistikler gibi gerçek varl ıklann arkas ı nda bir s ı r, 
gayb alemi aramal ı dır. B. Russell varlığı  ş eylerde değ il , önermelerde 
görüyor; var olmak hükümlere, beyanlara aittir diyor. Bu davran ış  
ş üpheciliğ in mant ı kçı  bir ifadesi veya varl ığı n dil beyanlarına ircaı ndan 
ibaret bir ç ıkmaz yoldur. Russell ve açtığı  çığı r hakkı nda daha evvelce 
dü ş ündüğümüz için burada onun tart ış ması nı  tekrar etmiyece ğ iz. 
Heidegger ise tam tersine "hakikat" ı n önermelere de ğ il ş eylere tatbik 
edileceğ ini, klasik kanaati redderek bir nevi paradoks ile hakikat ı n 
ş eyler hakk ı ndaki hükümlerimize de ğ il, ş eylerin kendilerine ait oldu-
ğunu söylüyor. Bu fikre iki türlü hakikat ı  ayı rmak ş art ı  ile katı labiliriz : 
a) Do ğ rudan doğ ruya varlığ a ait sezgiye, varl ık duygusuna "hakikat" 
diyecek olursak, bu yüklemden önceki hakikat Heidegger'in dedi ğ ine 
uygundur. b) Fakat i ş aretler aras ındaki tutarl ı ktan ibaret olan formel 
hakikat da Russell'in dediğ ine uygundur; önermelerde "varl ık" gör-
memek ş artı  ile ! 

Eflatun "Sophiste"de varl ı k bir kuvvetdir (Dynamis) diyor. Ve bu 
yerde energeia, ergon kelimelerini kullan ıyor, zaman ve mekan ay ı rış  

15 Jean Wahl, TraiM de »taphysique. 1945, Payot 
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unsurlar ı  değ ildir. Ş ey yaln ı z, bulunduğ u şu yerde değ ildir; o bir ışı n 
gibidir, ş imdi oradad ı r ve şimdi oradan ba şka yerdedir. Bunun için 
Eflâtun'un görü ş ündeki varlık da ancak mekân-zaman süreklisi halin-
de anlaşı lı r. Zamanı mız fiziğ inin bu temel fikri Alexander, White-
head gibi 20 nci yüzyı l filozoflar ı nca savunulurken köklerini Eflâtun'a 
kadar götürebiliyoruz. 

Varlık fikri, ruha ( ş uura) kar şı  direnen ş ey olma bakı mı ndan fikir 
-değ il olarak alı nmalı dır. Fakat fikir -de ğ il dediğ imiz bu ş ey bizi dü-
ş ündüğümüz andaki varlığ a götürür :Yani onu yine dü şünürüz ve dü ş ün-
düğümüz için biliriz. Ruhumuzla ruhumuzun limit'inde olan aras ı nda 
sürekli bir gidip gelme, bir al ış  veri ş  vard ır. Ruhumuzun limit'inde 
bir "ş ey" olmalıdı r ki varl ık olabilsin; ruhumuza mukavemet eden ve 
kendini kabul ettiren o ş ey "varl ık" ve "gerçek" in temelidir. Fakat 
o ş eyi biz yine de ruhumuzla biliriz. Hatta kendi varl ığı mı zı  başka 
insanları n varlığı nı  hem onlar ı n ruhumuza mukavemeti ile, hem ru-
muzla biliriz. Burada realistler aras ı nda baz ı  farklar ı  belirtmelidir. 
Unine, pozitivist filozoflara hücum ederken gerçek varl ık olan mad-
deninin kar şı mızda haz ır olduğunu söylüyordu (i 6). Fakat burada 
kendi diyalektik metodunu unutarak bu haz ı r olu ş da ruhla varl ığı n 
kar şı lıklı  bir birine tesir etti ğ ini, varlığı n ruha mukavemet ettiğ ini, 
tesir ettiğ i ruhun da varl ığı  kavramak için, yapma varl ığı  (tekniğ i) 
meydana getirmek için onu de ğ iş tirdiğ ini söylemiyordu. Halbuki yeni 
fizik ruhla varl ı k (suje ile obje) aras ı ndaki bu alış  verişi, bu karşı lıklı  
etkiyi hesaba katmadan bilginin ve varl ığı n anla şı lamıyacağı nı  gös-
terdi(' 7) .Nitekim yeni Thomac ı  felsefenin realism'i de bu esash noktay ı  
hesaba katmamaktad ı r ( ı  8). Varl ık bu görüş de kendisini doğ rudan doğ -
ruya süjeye kabul ettirir. Böyle dü ş ününce dogmatisme kar şı  koyan 
bütün itiraz sebeplerini unutmak gerekirdi. Oysa ki yan ı lma, düzensiz-
lik, kötülük, çirkinlik, yokluk kavramlar ı  varl ıkla birlikte dü şünül-
melidir ve bu menfi kavramlar dü ş ünülmeden varl ık çeş itlerini ve onlar 
aras ındaki farklar ı  ve dereceleri birinden ötekine geçi ş i anlamak kabil 
olmaz. 

Böyle anla şı lı nca sonsuz Bir'in içinde bir birine irca edilmez 
çokluğu ve mertebelili ğ i görmenin zaruri oldu ğu anla şı lı r, ba şka türlü 

16 Lenine, Materialisme et empirio - criticisme, ırad par A. Deborine, edit. Sociale, 1928 

17 W. Heisenberg. Physique et philosophie, la science modern en re'volution. trad. de l'anglais 

par Jacques Hadamard, edit. Albin - Michel, 1961. 

18 Ferdinand Gonseth, La 11/Utaphysique et l'ouverture iı l'exp6rience: Ch. Boyer, Gawrons-

ki, Filiasi - Carcano, Breton, v.b. n ın Gonseth ile yapt ığı  ilim ve felsefe münasebetine dair 

tart ış malar ı  için ba ş l ıca bu konu ele al ınmaktadı r. 
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varlıklar içindeki düzensizlik, kötülük, çirkinlik, yokluk (bulunmay ış  
veya mahrum olu ş ) tamamen menfi kavramlar olarak kal ırlar ve mut-
lak varl ı k içindeki varlıklara ait bu çe şitli görünü ş ler demek lâz ı m 
gelir ki, bu da felsefenin mühim bir ç ıkmaz ıdı r. Bunun için Spinoza gibi 
tek ve sonsuz varl ığı n sıfatlar ı  aras ından bildiğ imiz ikisini tabiat ı n 
ve tabiat içindeki varl ı kların s ıfatlar ı , tavırları  saymak doğ ru olmaz. 
Hiç bir varl ık derecesinin s ıfat ve tav ırları  öteki varlık derecesinin s ıfat 
ve tavı rları  olamaz, ve bundan dolayı  da hiç bir varl ık derecesi ba şka 
bir varl ık derecesinin s ıfat ve tav ı rları  ile aç ı klanamaz, varl ıkların bir 
birlerine imal, bir varl ık derecesinin daha önceki varl ık derecesine ait 
tavı rlarda kullan ı lan metodlarla anla şı lması  kabil değ ildir. Ba ş ka 
deyi ş le onlar birle ş ik ölçüye bağ lı  (commensurable) değ ildirler. Buradan 
bir varl ı klar ve değ erler çokluğu (pluralisme) ve hiç bir varl ığı  merkez 
olarak almayan bir varl ıklar mertebelenmesi (veya s ı nıflamas ı ) olduğ u 
neticesi ç ıkar. 
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III 

SISTEMLERIN HASTALIKLARI 

ve 

FELSEFENIN İNSAN MERKEZINE GÖRE KURULMADAN 
KURTULMASI ZARURET' 

A. Felsefe ve Ilim 

Felsefe ile ilim atba şı  giden iki insan eseridir. Her çağda il-
min ilerleyi şi felsefeye yeni problemler kazand ırmış  veya eskilerden 
baz ı ları nı  ortadan kald ırmış ; felsefenin ilerleyi ş i ilme metod ve teo-
riler kazand ırmış , ilmin ufkunu geni ş letmi ş tir. Bundan dolay ı  felsefe-
yi ilimden, ilmi felsefeden ayırmak kabil de ğ ildir. Bu yüzden felsefe 
çalış malarına bir nevi ilim gözüyle bakmak yanl ış  olmaz. Ş u ş artla ki 
bundan, felsefenin kendisine mahsus ayr ı  fenomenleri olan özel bir 
ilim alanı  olduğunu sanmak yanlış  olur. Onun kesinliğ i ilimlere te-
mel ilkeleri, dü ş ünce kurallar ını  ve ilimlerin temel konular ı nı  (yani 
varlık alanları nı ) vermesindedir. Felsefe, bu temel varl ıklar ve kavram-
lar üzerinde bir nevi soru ş turma (interrogation) olarak çal ışı r. Her an 
bu alandaki yeni görü ş leri, ilimlerin ula ş tığı  son noktay ı  ve ilimlerin 
açıklamada ba şvurduğu hipotezler ve teorilerde ilimlerin dayand ığı  
genel kavramlar ı  kontrol eder. Eskidenberi onun bu soru ş turma ve 
kontrol görevi meydandad ı r. 

İ lk filozoflar hem bilgin, hem soru ş turucu (filozof) idiler. Felsefe 
yalnız soru ş turmada çok ileri giderek ilimlerin problemlerini tüketti ğ i 
veya kendi ba şı na ilimlerle uzla ş t ı rı lamayacak problemler ortaya 
koyduğu zaman ilimle bağdaş mas ını  kaybetmi ş tir. Sofistler bunun 
ilk örneğ idir. Fakat onları n doktrin kavgalar ı ndan kurtulmaya yara-
yan ş iddetli tenkitci zihniyetleri felsefenin soru ş turucu rolünün ne 
kadar verimli oldu ğunu gösterir. Çünkü sofistlerin yard ı mı  iledir ki 
Sokrat doktrin kavgalar ından kurtulma ve üniversel kavramlar saha- 
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sını  bulma yoluna girdi. Böylece eski filozoflar ın ortak duyuya dayanan 
varlık felsefeleri yerine ilim görü ş üne dayanan varl ık felsefelerinin do ğ -
masını  sağ ladı . Hemen onun izinden gidenler gerçekten bilgin ve filo-
zof kimseler oldu ki, en bariz örne ğ i Aristo'dur. Yüzy ı llar boyunca fel-
sefe, bu çığı rda çal ış an ansiklopedik bilgin filozoflar yeti ş tirdi. Dog-
matismin geçirdiğ i tehlikeli yola ra ğmen bu çığı rda yeti ş enler mut-
laka filozof olduklar ı  kadar da bilgin idiler: Farabi, İ bn . Sina, İ bn 
Rü ş d soyut felsefeci de ğ il, aynı  zamanda matematikçi, tabiat bilgini, 
hekim, psikolog idiler. Bu gelenek Bat ı da da sürüp gitti. 

Descartes'dan sonra da ilim ve felsefe ba ğdaş mas ı  yeniden kuruldu. 
Orta çağı n hayran ı  metafiziklerin do ğurduğu soyut kavramc ı lığ a kar şı  
Doğuda Gazali'nin İ bn Heysem'in şüpheciliğ i, Batı da Guillaume d'- 
Occam' ı n isimciliğ i şiddetli tenkitler ve taramalar ı  ile düzeltici gö-
revini gördükleri için, modern felsefe metodunu iyice ayarlam ış , kendi 
kendini kontrol etmi ş  olarak yeniden yola ç ıktı . Tası mı n (syllogisme) 
yerinde sayan ak ı lyürütmelerinin yerini, bilgi alan ı nı  sonsuzca geli ş -
tiren matematik dü şünce ald ı . Bir yandan da tecrübecilik (empirism) 
tabiat ilimlerini geni ş letti ve kar şı lıklı  olarak empirism'in tenkitleri bu 
ilimleri, bu ilimlerdeki yeni bulu ş lar empirism'i zenginle ş tirdi, Ak ı l-
cı lık ve tecrübecili ğ in iki tarafl ı  çalış maları  felsefeye ve ilme Kant'dan 
daha sonra Husserl denberi eskisiyle ölçülemiyecek sa ğ lam temeller 
kazand ırdı . Fakat hemen i ş aret edelim ki Descartes, Kant ve Husserl 
gelenekleri yine ilimle felsefenin atba şı  gitmesini sağ lamış lardır. 

B. İdeolojilerde ve filimde Pe ş in Hükümler 

Buna rağmen Fikir tarihi - çünkü ilim ve felsefe tarihini tam 
olarak ayırmak güçtür - zaman zaman bu esasl ı  yoldan sapmış  ve türlü 
tesirlerle z ıkzaklar yapmış tır. Biz bu sapmalara sistemlerin hastal ıkları  
diyoruz. Burada felsefenin temel konusunu kaybetmemekle birlikte, 
bir devrin, bir ça ğı n, bir kültür çevresi veya ideolojinin etkisi ile ona 
sübjektif unsurlar kar ış ması  halini görüyoruz. Filozof, devrinin ilmi 
değ erleri üzerinde dü ş ünen insand ır. Fakat bu dü ş üncesinde, istesin 
istemesin, birtak ı m hal ve ş artlarla çevrilmi ş  bulunmaktad ı r. Kendini 
devri üzerine ç ıkararak tam objektif bir tav ı rla problemleri ele almay ı , 
varlı klara böyle bakmay ı  pek güç sağ layabilir. Bu güçlük yaln ı z filo-
zofta değ il , bilginde, tarihcide, varl ıklar ve gerçekleri objektif aç ı -
lardan incelemeleri gereken bütün insanlarda vard ır. Bir bilginin için-
de ya ş adığı  hal ve ş artların etkisinden kendisini kurtararak tam ob-
jektiflikle ilim ara ş tı rmasını  yapmas ına nadir rastlan ı r. Fakat yine 
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de filozof, bilgin ve tarihçi için ideal, objektifli ğ e ulaşmak olacaktır. 
Bunun için onları  bu objektiflikten sapt ı ran hal ve ş artlar ın etkisini 
incelemek, bu hal ve ş artlardan korunmaya çal ış mak felsefenin ba ş lı ca 
iş lerinden biridir. 

Kepler yeni dünya sistemini aç ıklarken birinci te ş ebbüsünde 
hıristiyanl ığı n kutsal üçlük (Trinit) inancı nı n tesiri altı nda kalmış , 
ancak eserini geli ş tirdiğ i zaman bundan oldukça kurtulabilmi ş ti. 
Newton da,hatta bugün Einstein üzerinde, h ı ristiyanl ık inancı nı n etkileri 
olduğunu görüyoruz. Sovyet bilginleri kendi ideolojilerine hizmet 
ederken ilmin objektifli ğ ini kısmen bozmuyorlar m ı ? 1959 dünya 
sosyoloji kongresinde yine marxist olan P. Naville Sovyet bilginlerini 
araş tı rmaları nda tam objektif ve ilmi olmamakla suçluyordu. Buna 
karşı  demokrat dünyada insan ilimlerinin geli ş mesinde mutlak hürlük 
fikrinin postüla gibi konulmas ı  ve bu yüzden e ş itlik fikrinin k ısmen 
olsun feda edilmesi birçok yanl ış  yorumlamalara kap ı  açmaktad ı r. 

Tarih için de ayni ş eyleri söyliyebiliriz : olas ı lık (probabilit) 
nisbeti yüksek olan tarihi vakalar ı n yorumlanmas ında ideolojilerin, 
inançların, pe şin - hükümlerin tesirinden kurtulmak büsbütün güç-
leşir. Bu yüzden en de ğerli tarih kitaplar ı  bile milletler, dinler veya 
ideolojilerin birbirini itham etmesi için adeta bir yar ış  meydan ı  vazi-
fesini görmü ş tür. Bunlardan büyük bir nisbette kurtulabilen İ bn 
Haldun, Spengler, Gibbon gibi tarihciler pek az say ı da kal ır. Hakiki 
tarihçi, bu tehlikeyi dü şündüğü içindir ki, büyük sentezler veya sis-
temler kurmaktan kaç ı nır, monografilerde çok iyi incelenmi ş  
vak'alardan derece derece bütünlere do ğ ru yükselmeyi tercih eder. 

Felsefe de ayn ı  buhranı n, sistem hastalığı nı n zararl ı  tesirlerinden 
kurtulmal ı dır. Bunun için filozof problemleri ayr ı  ayr ı  ele almal ı , 
onları  objektif soru ş turma metodu ile taramal ı , sağ lam olarak kurul-
dukları na emin olduğu çözüm yolları  bulduktan sonra öteki prob-
lemlere geçmelidir. Halbuki insanlar ı n ömrü bu tarzda problemleri 
teker teker çözmeye elveri ş li değ ildir ve insan zekâs ı  bütünü kavrama, 
bütün üzerinde dü şünme ihtiyacı ndad ır. Bundan dolay ı  ilimde ve 
tarihte olduğu gibi, felsefede analitik yol en do ğ ru ise de zekân ın bu 
ihtiyacı nı  doyurmak için filozof parçal ı  çalış malarla kanmamakta ve 
büyük sentezlere ula ş mak istemektedir. İş te, birçok büyük filozofun 
kendilerini kaptırmadan kurtaramad ığı  bu sentez ihtiyac ı , felsefelerin 
doğ ru taraflar ına rağmen onları  türlü sapış lara kurban eden sistem 
hastal ıklarını  doğurmu ş tur. F. Bacon bu hastal ıklara İ dola'lar (putlar) 
diyordu. H. Spencer "pe ş in hükümler", Durkheim, buna yak ı n bir 
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kelimeyle pr 6notions dedi. Hepsinin ara ş tırdığı  aş ağı  yukar ı  aynı  ş ey-
dir. 

C. Davranış  Şartları  

Saf algının doğu şu ve geli ş mesine ait incelemeden, bilgini, 
filozofu ve tarihçiyi ku ş atan ve onlar ı n ara ş tı rmalar ı nda ba şvurmadan 
edemedikleri referans sistemine (burada yaln ız felsefe alan ında kal-
mak üzere) tav ır şartları  (conditions d' attitude) diyebiliriz. Sosyal psiko-
loji algıyı  bu ş artlardan, yapma ş ekilde, ay ı rarak değ il tam tersine 
bütün kompleksliğ i içinde ele al ı nan çevre ile filozofun davran ışı nı n 
(behavoir) kar şı lı klı  etkisi halinde incelemektedir. Fakat biz felsefede 
referans sistemine giren bu unsurlar ı  mümkün olduğu kadar ay ırarak 
tıpkı  mekanik ilminin "hareket"i enerji ve niteliklerden ay ı rd ı ktan 
sonra incelemesi gibi incelemeliyiz. Felsefede (epistemoloji veya onto-
ji halinde anlaşı lan her iki felsefi ara ş tı rmada) as ı l felsefenin sübjek-
tif unsurlardan ayr ı lması , hatta onlar ın varlığ a, bilgiye, değ ere ait aç ık-
lamalarda -istemeden veya fark ı na varmadan- a ğı rlık merkezi halini 
almas ı  felsefe tarihinde fikrin yüzy ı llarca bocalamas ı na sebep olmu ş -
tur: 

Sübjektif unsurlar ı n meydana getirdi ğ i bu yan ılma veya sapma-
ları  baş lıca iki grupta toplayabiliriz : 

Davranış  ş artlar ı  objektif bünyelere üstün olan durumdur ki 
bunu tecrübe<sart formülü ile gösterebiliriz ( ). Bu durumda bulunan 
görü ş lerden, genel olarak, "romantik" diyebilece ğ imiz felsefeler 
doğmuş tur. Bunlara sübjektif davran ışı n objektif hedefe (filozofun 
ası l tetkik konusuna) üstünlü ğü, bu yüzden filozofun gerçek önünde 
atılıcı , aşı cı  ve bundan dolayı  da gerçekten uzak bir tav ı r almas ı  do-
layısiyle, "cüret felsefeleri" de diyebiliriz. 

ı ) Cüret Felsefeleri (antropomorfism) 

Cür'et felsefeleri ilk safhas ında insan ı n kendindeki gücleri 
sübjektif bir aç ıdan varlığ a, tabiata aksettirmesi (projeter etmesi) 

1 Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung adl ı  eserinde Kant' ın a priori tecrübe şartlar ı  
fikrinden hareket ederek, tecrübe ile şart aras ında böyle bir nisbet kuruyor ve gerçek 

bilgiyi tecrübe ile ş artın eş itliğ inde buluyor. Biz bu nisbeti idealist felsefe görü şünden bağı m- 

s ız olarak s ı rf felsefelerin do ğusunda filozoflar ı  sap ıntı lı  düşüncelere götüren "tav ı r ş art- 
, 

ları" halinde kullanıyoruz. 
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kendi güclerini veya benzerlerini varl ıkta, tabiatta aramas ı  ş eklinde 
görünmektedir. Bu e ğ ilime baş langı ç ş ekli ile animism, daha geli ş miş i 
ile insana benzetme (anthropomorphisme) de denebilir. Birincisini çocuk-
ları n ve baz ı  ilkel kavimlerin dü ş ünce tarzlannda gördü ğümüz gibi, 
ikincisini bir kı sı m ilkel dinlerde, mitolojilerde ve mitolojik dü şüncenin 
hükmü altında bulunan felsefe ba ş langı cı nda buluyoruz. Bununla 
birlikte, ş art ve tecrübe aras ı ndaki denge nisbetinin birincisi lehine 
bozulmas ından doğan bu görü ş  yanlış lığı  insan dü ş üncesinin geli ş -
miş  safhalar ında, büyük felsefe sistemleri içinde de, en ince kavramlara 
bürünmü ş  olarak, türlü tarzlarda devam etmi ş tir. Burada onlardan 
belli baş lı ları  üzerinde duraca ğı z. 

Babil inançlar ı  ile karışı k olan gnosticime ve onun ta şı dığı  sync-
raique fikir yükünde bu tarzda pek çok antropomorfik unsurlar var-
dı r : Yıldı zları n canlı  farz edilmesinden ba ş lıyarak onunla insan ruhlar ı  
aras ı nda münasebet aramaya, insan kaderinin y ı ldı zlarla çözülmesine 
ait bu karma ve bulan ık fikirler Mezopotamya kültür çevresinde o 
kadar kökle ş miş  idi ki, üzerinden devirler geçti ğ i, felsefe ve ilimde 
büyük ilerlemeler olduğu halde bu bulan ı k düş ünceler sonraki felsefe 
çığı rları  içerisine de sokulmadan geri kalmam ış tır (2). En barizlerini 
Farabl'nin bir yandan y ı ldı zları n insan kaderine tesirini red etmeye 
çalışı rken, öteden yine onlar ı  canl ı  farzetmesi ve On Ak ı l teiorisi ile 
feleklerin ak ı llarından bahsetmesinde görürüz. Ayn ı  kal ı ntı lar İ bn 
Sina'da devam etmi ş  ve insan la Allah aras ı nda bulan ı k orta âlemler 
fikri bir nevi angdogie fikrini savunmas ı na varm ış tır (3). 

Ikinci bir bulan ıklık (burada söz konusu bulan ıklığı n varlığı n 
özüne ait belirsizlik ile hiç bir ili ş iğ i olmadığı nı  iş aret etmek 
üzere) Yahudi inançlar ı ndan doğ an ve Talmut tefsirleri ile ba ş lıyan 
cabbalisme fikirleridir. Bunlara felsefe demek caiz de ğ ilse de, birçok 
ciddi fikir çığı rlar ı  içine sokulmu ş  olmas ı , üzerinde bir iki sat ı r söz söy-
lemeye bizi mecbur ediyor. Cabbalisme harflerin gizli anlamlar ı  ol-
duğu kanaatinden do ğmaktad ır. Bu suretle kutsal kitaba sokulmak 
istenen bütün anlamlar keyfi olarak sokulabilmekte ve metinle ili-
ş iğ i olmayan pek çok ş eyler oradan zorla ç ıkarı lmaktad ır. Bu yorum-
lama tarz ının bir kökü de Pythagore'dan geliyor. Ona ba ğ lananlar 

2 Boris Moravieff, Gnosis, etude et commentaire sur la tradition 6soterique de P orthodoxie ori-
entale, 1. Colombe, 1961, edit. colombier (Yazar "Müsbet felsefe genel olarak insan ı , so-

terique felsefe konkre olarak insan ı  tetkik eder" diyor. Bu kitap yaln ız tarihteki zihin bu-

lanıklığı = tasviri de ğ il, aynı  zamanda bu fikirlerin zaman ımızda canland ırı lmas ı  için te-

şebbüsdür.) 

3 Henry Corbin, en collab. avec S. H. Nasr: Histoire de la Philosophie islamique, Galli-

mard, 1964 
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bu garip Yunanl ı  fllozofun her yerde say ı ların, harflerin semboller ve 
iş aretler görevini gördü ğü gizli bir anlamlar dünyas ı  aramış lard ı r. İ s-
lam aleminden önce Hermes inançlar ı , islam alemi içinde batiniler, 
İ bn Arabi sistemi ve daha sonra Hurüfilik ve noktavilik denen tarikat 
halinde halka inen serbest yorumlamalar çok yayg ın ş ekiller almış tır. 
Bunlardan İ bn Arabi gibi geni ş  syncrtique sistem knran "vandet-i 
vücut" c ı lar ç ıkmış  olmasa bu popüler cereyanlar üzerinde durmaya 
değmezdi. Fakat İ bn Arabi'nin ciddi karşı lanan ve bir felsefe say ı lan 
görü şü o kadar kökle ş miş tir ki bu tarzda yorumlamalar ı  toptan göz-
den geçirmemezlik edemiyoruz. 

Fakat bu tipte en önemli örne ğ i bize Plotin vermektedir. Varl ık 
felsefesinde yeri büyük oldu ğu için sistem hastalığı  için dolayı siyle üze-
rinde durmak, bu felsefenin doğ ru tarafin ı  belirtmek için zaruri olsa 
gerektir(*). Plotin ve onun ş iddetle tesiri alt ında kalmış  olan Tasavvuf 
çığı rı  varlığı n temelinde "ilk sevgi"yi (muhabbet-i asliyye) görmek-
tedir: Mutlak varl ı k kendi kendisini sevdiğ i için alemi meydana getir-
miş tir. İ lk sevgi bütün varl ıkları n kayna ğı dır. Evren bu ilk sevginin 
türlü görünü ş leridir, Mutlak varl ı k kendini görmek istemi ş  ve alemi 
yaratmış tır. Alemler genel olarak "a şk" kanununa tabidir(**). -Hallac- ı  
Manstsı r, Feridüddin Attâr, İ bn al - Farı dh, Mevlana ve babas ı  
Bahaüddin Veled (ba ş lı ca "Maarif-i el avarif" adl ı  eserinde) bu fikir-
leri th6Dsophique sistemler, tasavvuf sistemleri ve mistik şiir halinde 
ifade etmektedirler. İ nsan eğ ilimlerinin en kuvvetlisi olan sevgiye da-
yand ık"' ve bütün varl ık derecelerini sevgi prensipi ile aç ıklamaya çalış -
tığı  için, bu görü ş  tarz ı , okumuş  veya okumam ış  insanlardan bir ço-
ğunu kendine çekmekte ve orada sanki en büyük hakikat varm ış  zan-
nı nı  uyandırmaktad ır. Halbuki böyle bir aç ıklamanın benzetmeden 
fazla değ eri yoktur. Ne fizik kanunlar ı nın, ne metafizik prensiplerin ilk 
sevgiye bağ lanmas ı na, sebeplik zincirinin ilk halkas ı nda, yarad ış da, 
evrimde bir insan duygusunun aranmas ı na hiç bir suretle hakk ı mız 
yoktur. Baş ta Plotin olduğu halde bir çok dü ş ünürün bu çekici benze-
tiş e fikri kurban etmelerinin kökünü insandaki derin bir e ğ ilimde, in-
san ın kendini sevmesinde (narcissisme) aramal ı dı r. Cinsi ilgi üstünde, 
tamamen mânevile ş miş  bir sevgi halinde dahi, bu benzeti ş  mutlaka 
benzetme ile benzetilen ş ey ve benzeti ş te kullan ı lan örnek (paradigma) 
aras ı nda bir münasebet aramaya sürükler : Bu yüzden tam soyut ve 
manevi sevgi halinde hiç bir zaman kalam ıyarak örneklerini ya ş an-
mış  sevgilerden al ı r. Hatta Tanr ı 'ya ait sevginin ve güzelli ğ in örnek-
lerini insan sevgisinde, insan güzelli ğ inde bulur. Insandan mutlak 
varlığ a yükseltilmi ş  sevgi, mutlak varl ıktan (misal bulma ihtiyac ı  ile 

(*) Plotin, Ennjades, t. III, 5, pp. 74-87: De l'Amour. 
(**) İ bn Sina, Fi malziyyet el-a şk (Resâi-i İ bn Sina), Ahmet Ate ş  tercümesi, 1953. 
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benzetilerek) tekrar insana iner. Hind'in Upanishad'lar ına, Yunan 
da Empedokles'e kadar ç ıkan bu basit eğ ilimck açı klama (4) daha o 
çağ larda ş iddetli tepkilerle kar şı laşmış tır (5). Fakat bu tipteki cür'et 
felsefeleri zaman ı mızda da büsbütün ortadan kalkm ış  değ ildir. 

Modern çağda en çok yank ı  yapmış  fikir cereyanlar ı ndan biri olan 
Hegel felsefesi "sevgi" yerine mutlak prensip olarak "Ak ıl"' koymu ş -
tur. Hegel metafizi ğ inde hüküm süren akı l artık psikolojinin konusu 
olan, hatta İ lkçağ  metafiziklerinin "ilk Ak ı l" veya "faal Akıl% da değ il-
dir. O, bütün varolanlar ı  içine alan, "alemin devrimlerle sürekli bir 
değ işmeler halindeki olu şunu açıklayan mutlak ak ı ldır. Bütün gerçek-
ler bu mutlak akl ı n ve onun mutlak diyalektik mant ığı = iş lemesinden 
doğ arlar. Gerçeklerde hiç bir rastgelelik, hiç bir düzensizlik, hiç bir 
ak ı ldışı lık (irrationalit) yoktur. Her şey bu mutlak sentez mant ığı = 
yürüyü şüne uyarak cereyen eder. Alem sanki uçsuz bucaks ız bir üni-
versel olu ş ta aklı n hüküm sürmesinden ibarettir. Hegel bu mutlak ak ı l 
metafiziğ inin çekiciliğ ine o kadar kap ılmış tır ki, tarihin baz ı  görünüş -
lerini "akl ı n hiylesi" olarak vas ıfland ırır. Sanki her ş ey, hatta rastgele 
veya istinsna san ı lanlar bile mukadder olarak onun tarafindan haz ı r-
lanmış tır (6). 

Cür' et felsefelerinin rationalism veya panlojism ş eklindeki bu a şı rı  
görüşüne geçen yüzyı l içinde şiddetli bir tepki uyand ı . Fakat bu tepki 
varlığı n özüne sadık kalınmasından, bilginin Occam usturas ı  ş eklinde 
şiddetli bir taramaya tabi tutulmas ı ndan değ il, yine ş artın tecrübeye 
üstünlüğünden doğ an başka bir cür'et felsefesinden geldi. Bu da Ak ı l'a 
karşı  İ rade'yi ileri süren Schopenhauer'in felsefesi idi. Ak ı l'a karşı  
tepki iradeden geliyor sözü (her ikisi insana ait oldu ğuna göre) insan 
konusu içinde kald ıkça şunu ifade eder: " İ nsanın hayatını  yalnız 
akı lla açıklamak yetmez; çünkü onun ak ıldan başka, irade, duygu, 
dışş uur gibi yetileri vard ı r ve bunlardan irade insan hayat ı nda öteki-
lerden üstün rol oynar." Fakat burada söz konusu olan tepki mutlak 
Akıl'a kar şı  mutlak İ rade 'nin tepkisidir. Bu irade art ık ferdi ruhun 
bir tepkisi değ ildir. O, tabiat kanunlar ının kör kuvveti, canl ı  varlı k-
lardaki iş tiha ve eğ ilim, insanlarda şuurlu, iradeli ak ı l olarak görünen 
ve hepsini kuşatan "kör İ rade" dir. Akılcı  metafizige kar şı  bu aşı rı  

4 John Burnet, L' Aurore. de la Philosophie grecque, edit. Franç. par. Aug. Reymond, Pa-

yot 1919, - Empedocle d'Agrigente (pp. 220 - 286) 

5 Yunan'da insana benzetilmi ş  din görüşüne karşı  esash tepki Xenophan6' e aittir. 

O Tanının herhangi şekilde insana benzetilmesine ş iddetle hücum eder. (J. Voilquin, 

Les Penseurs grecs avant Socrate, dç TharCs de Millet a Prodicos, Garnier,) 

6 Jean Hyppolite La philosophie de L'Histoire de Hegel, Maacel Rivire, 1948 
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irade metafiziki yüzy ı lı mızı n ihtiyaçlar ına o kadar uygun geldi ki, 
ayn ı  sistem sakatlığı nı n devamı  dü şünülmeksizin büyük okumu ş  yı -
ğı nı nca benimsendi. Nietzsche'de bu görü ş  daha ta şkın ve romantik 
bir ifadeyle "Kudret iradesi", ("Kudret istegi") ş eklinde ve aç ı k cür'-
et felsefesi oldu (7). 

İ nsanın ve insana ait vas ıfların başka varlık derecelerine yay ı l-
mas ından başka bir ş ey olmıyan bu asil yanlış lık zaman ımızda var-
lık derecelerini tabiat (nature) farkıyla birbirinden ayıran yeni on-
toloji tarafı ndan bir dereceye kadar önlendi. Bu yeni görü şün baş -
lıca değeri maddeyi, bitkiyi, hayvan ı  ve insanı  birbirine irca edilmez 
ve biri sırf ötekinin ilkeleriyle aç ıklanamaz ayrı  âlemler gibi görmesidir. 
Bununla birlikte, orada da de ğ erler felsefesi yapan Max Scheler de ğ er-
leri kiş ilik fikrine dayand ırdığı  gibi, onu da bütün varl ık derecelerinin 
zirvesi saymak suretile antropomorfik görü şü yeniden canland ırmak-
tad ır. Ş üphesiz Scheler felsefesinde de ğ erler piramidinin zirvesi olan 
kişilerin kişisi veya Allah, bundan önceki felsefelerde oldu ğu gibi, 
varlığı n tek prensibi veya ki ş i kavram ının mutlaklaş tırı lması  değ il, 
yalnızca kendi felsefesinin th&dogique çat ı sı ndaki (h ıristiyanlığı n 
kişi halinde Allah görü şüne uygun olarak) tamamlay ıcı  bir görü ş  
olduğu için, onu eski cür'et felsefeleri veya romantism'lerden ay ırmalı -
yız (8). Leibniz'in bütün gerçek derecelerine yayd ığı  ve birleş melerin-
den bu gerçeklerin meydana geldi ğ ini söylediğ i monade fikri de böyledir : 
Monade, tıpkı  atom gibi sonsuz küçük, fakat ruh olmas ı  bakımı ndan 
ondan ayrı lan, dış a penceresi olm ıyan kapal ı  bir âlemdir. Evren, bir-
birine kapal ı  ruhlar olan monade'lardan ibarettir. Leibniz bu garip 
fikre niçin kap ıldı ? O, evren'in derinliğ inde ruh yoksa sonradan nas ı l 
meydana gelmiş tir diye soruyor ve bunun için ruhumuzdaki vas ıf-
lara benzeterek mekanik kanunlar ı n arkası nda ve derinliğ inde tabiata 
hâkim olan dinamik, hattâ ruhi kanunlar ın bulunduğu sonucunu 
analoji yoluyla çıkanyor(9). Fakat evren sonsuz küçük, birbirine ka-
palı  ruhlardan ibaretse bunlar aras ında münasebet nas ı l kurulur? 
Bu ancak Descartes' ı n söylediğ i paralellik varsay ış ma benzer bir yol-
dan bütün monade'lar aras ında önceden kurulmu ş  mukadder bir a-
henk düş ünmekle mümkün olabilir. Sistem çok ince unsurlar ın bağ -
lanmas ına dayamyorsa da, bu bağ lanış taki yapmal ık ve insana benzet 
me yüzünden düşülen güçlük saklanam ıyacak kadar meydandad ır. 
Descartes'dan , sonra Berkeley veya Leibniz'in gelmeleri zaruri idi. 

7 tonna Kuçuradi, Arietzsche ve İnsan, Yankı  yayınları , 1967. 
8 Max Scheler, Le Formalisme en dthique... 
9 Leibniz, Monadologie (ilk yayınlanışı : 1712). 
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Eğ er düş ünce, evrenden ayr ı  bir cevher olarak varsa, evren hakk ı nda-
ki bilgi yalnı z "uzam" denen ve sübjektif olm ıyan birinci niteliğ e 
dayanıyorsa, bu niteliğ in sübjektif niteliklere, ş uura irca edilemiyece-
ğ ini isbat etmek laz ı m. İ ki filozof ayr ı  ayr ı  yollardan bunun imkan-
sızlığı  sonucuna var ıyorlar: Berkeley ilkelerine daha sad ık (cortsquent) 
olarak tam sübjektif idealisme ula şı yor. Leibniz dü şünce ile uzam 
arası ndaki uçurumu kald ırmak için insan ruhuna ait vas ıfları  analoji 
yoluyla evrene yayarak bir ruh metafizi ğ ine ulaşı yor. Aslında bütün 
bu cür'et felsefeleri insana vergi vas ıfları  evrene yayarken ayn ı  ana-
loji yoluna başvurmaktad ırlar: Madem ki ben var ı m, böyle olduğu 
için de dü ş ünüyorum, duyuyorum, istiyorum,. Öyle ise her varolan 
ş eyin dü şünmesi, duymas ı , istemesi gerekir. Fakat bu ak ı lyürütme 
yanlış tır ve Ontolojik kan ı t ın kötü kullan ış larından biridir. "Ben 
varı m, dü şünüyorum öyle ise her varolan ş ey dü ş ünür." diyemeyiz. 
Çünkü bu, varl ık derecelerini bir anda silerek hepsini insani varl ığ a 
irca etmeden ibaret bir mant ı k yanlış lığı  ve varlıklar sahası nda isbat ı  
imkans ız bir te ş ebbüstür. Fakat dü ş ünceyi ba ğı msız bir cevher gibi 
koydukça bu ç ı kmazdan kurtulmak da kabil de ğ ildir. Öyleyse Leib-
niz'in ruhculuk, Hegel'in ak ı lcı lık, hatta Schopenhauer'in iradecilik 
metafizikleri dü ş üncenin bağı msı z cevher olarak konmas ı ndan doğ -
mu ş  sistem buhranlar ıdı r. Cür'et felsefelerinin hepsinde (Plotin'den-
beri) görülen bu ortak yan ı lmadan ancak şuurun (dü ş üncenin) kendi 
başı na varolmad ığı , her ş uur fiilinin bir ş eyin şuuru olduğu, insanın 
varlığı , "evrende varl ık" (Etre dans le monde) olduğu Husserl ve bütün 
varlık filozofları nca anla şı lalı beri, kurtulmak mümkün olmu ş tur( ı o). 

2) Cüret Felsefeleri (mekanism) 

Cür'et felsefeleri ikinci safhas ında insan yetilerini varl ığı n 
ilkeleri sayacak yerde, insan tarafindan yap ı lmış  olan ş eyleri, aletleri, 
makineleri varl ığı n ilkesi haline getirme ğe baş lamış tır. Bu görü ş  
tabiat ı n makine gibi görülmesinden ibaret m&anisme teorisinde tam 
ifadesini bulur. Bu art ık maddi tabiatta mekanik kanunlar ı nı n hâkim 
olduğunu söylemekle kalmaz (çünkü bu kanunlar ı n hüküm sürdüğ ü 
alan biliniyor); bütün varl ık dereceleri makine ile aç ıklanmak 
istenir. Madem ki insan makine ile evrene hükmediyor; öyle ise evre-
nin yapı sı  da makine gibi birbirine bağ lı  unsurlardan ibarettir. Maddi, 
canl ı  ve ruhlu evrenin kanunlar ı  makinenin kanunlar ıdır. Daha 
İ lkçağda hylozoisme'e tepki olarak do ğ an Aristo felseesinde bu me- 

10 Jean Louis Ferrier, L'homme dans le monde, edit. La Baconnikre, Neuchatel, 1957 
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kanist görü ş  uyanmıya baş lamış tı (' : Evrene ilk hareketi veren Allah 
onu bir makine gibi i ş letmektedir. Allah ilk k ı mı ldat ı cı  (premier mo-
teur) evren ise bu hareketi ald ı ktan sonra kendi kendine i ş leyen bir 
makinedir. Bununla birlikte, Aristo felsefesini a şı rı  mekanismden kur-
taran gaye sebebe ve ş ekil sebebe ait tamamlay ı cı  görü ş üdür. Me-
kanism daha tam olarak, Aristo sistemindeki iki z ı t sebeplik (maddi 
sebep- gaye sebep) görü şündeki bir temizlerneden sonra maddi sebep 
ve hareket sebebe dayanan modern felsefelerde meydana ç ıktı . Bunun 

'ba ş lı ca temsilcisi ş üphesiz Descartes d ır. Fakat onda mekanism, yara-
dış  ve ruh fikirleriyle tamamland ığı  için yarı m kalmış  ve kendi 
yönündeki neticelerinde ancak maddeci mekanism halinde '8. yüz-
yı lda ulaş mış t ır. (Cabanis, d'Holbach, La-Mettrie, v. s..). Mekanist 
felsefe rastgele do ğmuş  değ ildi. 18. yüzy ı lda makinenin birdenbire 
kazand ığı  büyük ba ş arını n, 16. yüzyı l 1Vkcanique'inin yer yüzünde 
insana teknik üstünlük ve egemenli ğ i sağ lamış  olması nı n sonucu idi. 
Kapitalism ve Emperyalism ş ekillerinde iktisadi - sosyal ba ş arı lar ka-
zanan mekanism insan ı n makine arac ı  ile tabiatta hâkim olmas ı ndan 
dolayı , ası l tabiatın da makine gibi oldu ğu, hatta büyük bir makine 
olduğu aşı rı  sanı sına vard ı . Bütün varl ıkları  içine alan mutlak varl ı k, 
Allah da, Spinoza ya göre böyle dü şünülüyordu: Deus ex machina. 

Mekanisme karşı  tepki gerçek ve sa ğ lam ş ekliyle zaman ımı z 
ilminde, mekanik kanunlar= a ş an tabiat kanunlar ı  olduğu kavran-
dıktan sonra doğdu. Leibniz'in dinamismi, gördü ğümüz gibi, cür'et 
felsefelerinin daha a şı rı  ş ekline dönü ş  olduğu için baş arı  sağ ladı . Fakat 
sistemlerin bu gizli egocentrique hareketine kar şı  doğ ru felsefi tepki 
ne ilimden, ne Hegel'in veya solcu Hegelciler ç ığı rı ndan değ il (çünkü 
diyalektik mant ık hâkimiyeti devam etmektedir), ancak epistemoloji 
ve ontoloji içinde kuvvetli ele ş tirici dü ş üncenin geli ş mesinden sonra 
doğ abilecektir. Mekanisme kar şı  finalism, mekanisme kar şı  vitalism, 
mekanisme kar şı  diyalektik materyalism bu manada bilgi tenkidinin 
gerektirdiğ i ş artlardan uzak bulunuyorlar. Çünkü onlar mekanismin 
bilgi tahlilindeki esasl ı  yan ı lma, sistem hastal ığı  üzerinde durma-
maktad ırlar. Birincisi mekanik sebeplere kar şı  gayeciliğ i (ta6ologie) 
koyuyor. Halbuki gaye - sebep bir organik bünyede bütünle parça 
aras ındaki münasebeti ifade etti ğ i zaman do ğ rudur. Fakat, bünye 
dışı na konan bir gayenin önceden gerçekle ş mesini gerektirdi ğ i zaman 
yanlış  olur. Birincisine iç gayelilik, ikincisine d ış  gayelilik deriz. 
Bu ikinCisini sanatc ı  ile eseri aras ı ndaki münasebette görebiliriz. 

11 Brunschvicg, L. Exp6rience humaine et la causalit6 Physique, F. Alcan, 1922 . 
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Mimar önceden yapaca ğı  binayı  düşünür, bu onun gayesidir. Sonra 
gayeyi gerçerkle ş tirmek için gereken araçlar ı  (malzemesini, plan ını , 
v. b. ) haz ırlar. Böylece eser meydana gelir. Sanat eserinin do ğuşun-
da mimarın kafas ı ndaki gaye önceden konmu ş , bu gaye eserin gerçek-
leş mesi için gereken araçlar ı  meydana getirmi ş tir. Fakat böyle bir ga-
yeliliğ in tabiatta bulundu ğunu söylemeye hakk ı mız yoktur. Çünkü 
tabiatta olgular bir s ıra içinde önce - sonra olarak meydana gelirler. 
Sanat eserinde oldu ğu gibi, tabiatta da sonradan gerçekle şecek olan 
gayenin önce gerçekle ş en araçlar ı  (vası taları ) gerektirdiğ ini söylemeye 
imkan yoktur. Öyle ise tabiatta d ış  gayelilik yoktur. Bu tenkitleri yapan 
Kant, yine de tabiat ın bütün olarak al ındığı  zaman bu bütün 
(mesela bir organik sistemin, sanat eseririnin bütünü) ile parça-
ları  aras ında gaye - araç münasebetinin kurulmas ı  imkâmna açık kapı  
bırakmış tı . Bugün de canl ı  varlıklarla uğ raş an ilimler böyle bir gaye-
lilikten söz ediyorlar ve bunu maddeye ait sebepli ğ in dışı nda ele al ı -
yorlar( ı  2) . 

Mekanism kar şı sı nda vitalismin kan ı tları  ötekinden daha kuvvetli 
değ ildir. Vitalism türlü şekillerde, felsefe ve ilimde yer almaktad ır: 
a) Montpellier T ı p Fakültesinin eskiden savundu ğu vitalism Aristo'- 
nun animism'ine kar şı  bir dereceye kadar ilim ara ş tırması na elveri ş li 
ise de bugün art ık hayatı n özel bir faaliyet oldu ğunu söylemekle canl ı  
varlığı n incelenmesi mümkün olmadığı  görülüyor: b) Stahl'in biyolo-
ji anlayışı  eski kimyadaki cisimlerin yanma suretiyle bünye değ iş tir-
mesi (phlogistone) yanl ış  hipotez'ine benzer bir yoldan dü ş ünmekte 
olduğu için biyolojide hiç bir ilerleme sa ğ layamam ış tır. 

c) Canlı  varlıklara ait olgular ın temelinde fiziko - ş imik feno-
menlerin bulunduğu şeklindeki mekanik görü ş  ilmi açıklamaların 
geliş mesini sağ ladığı  için öncekilerin yerini alm ış , Claude Bernard 
gibi kuvvetli ara ş tırı cı larla tıp müsbet sonuçlar elde etmi ş tir. Fakat 
bu ara ş tırma yolu felsefedeki mekanism gibi iddial ı  değ ildir. Sı nı rları  
çizilmiş  bir alanda çal ış maktadır. Buna rağmen biyoloji geliş tikçe 
bu açıklama ş eklinin de yetmezliğ i görüldü. Çünkü canlı  varlıklarda 
mekanik sebeplere indirilemiyen görünü ş ler tesbit edildi. 

d) İş te yeni vitalism bu suretle doğdu. Bu görünü ş ler baş lıca kü-
çük organismlerde (deniz kestanesi = oursin, deniz yı ldızı , v. b.) 
parçalanma suretiyle ço ğ alma fenomenine aittir. Deniz kestanesi 
parçalanınca her parçadan ayr ı  bir bütün meydana gelmektedir. E ğ er 
çoğ alma olgusu, mekanik olarak meydana gelseydi, parçalardan bütü- 

12 Michel Souriau, Le Jugement r‘fl6chissant dans la Philsophie critique de Kant, Fdlix Al-
can, 1926. 
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tüne geçilemezdi. Demek ki her parçada bütün olma istidad ı  vardır. 
Driesch buradan gaye-sebeplik (Entelechia) fikrini çıkardı  ve biyolo-
jiyi Aristo zamanı ndaki görü ş e bağ lamak istedi( ı  3). Fakat canl ı  var-
lığı n sırf mekanik sebeplere bağ lı  olmadığı nı  söylemek başka, onlarda 
dış  gayeliliğ in oldüğunu söylemek başka ş eydir. Her parçada bütün 
olma istidad ı  var deyince yeniden d ış  gayelilik fikrini canland ınyoruz. 
İ ç gayelilikte kalmak için mutlaka parçan ı n parça olmaktan ç ıkarak 
yeni bir bünye veya bütün oluşunu, bu bütün içindeki bölünü ş  ile mey-
dana gelen parçalar aras ı nda böyle bir gaye - araç münasebetinin 
kurulduğunu söylemek gerekir. Fenomeni bu ş ekilde yorumlayan 
Utrecht Üniversitesi biyoloji profesörü Jordan oldu. Ona göre canl ı  
varl ıkta parçalar dedi ğ imiz her unsur bir güder bütünüdür. Onlar bir 
araya gelince bu güclerden bir k ı smı  gerçekle şir; ötekiler potansiyel 
olarak kalır, Fakat unsurlar bölününce önceki bütünün bask ıya koy-
duğu ve potansiyel olarak b ıraktığı  güc meydana ç ıkar. Böylece, ön-
ceden bir parça gibi görünen ş imdi bütün olur. Fakat bu durumda, 
parçada bütün olma geyesine do ğ ru yöneliş in bulunduğunu söylemeye, 
yani canlı  varlı klara sanatc ı da gördüğümüz ve insana mahsus bir vasfı  
yüklemeye lüzum kalmaz ( 4). Çünkü böyle anla şı lan bir vitalism de 
aslında bir nevi antropomorfism'dir. Jordan' ı n bu yorumlama şekli hem 
mekanismin sakıncaları nı  önlemiş , hem finalisnıin antropomorfik 
görüş ünden kurtulmu ş tur. Fakat biyolojik ara ş tırmalar henüz bu yol 
üzerinde bulunmaktad ır. 

Mekanisme karşı  diyalektik materyalismin ileri sürdü ğü tenkit-
ler de ayrıca üzerinde durulmaya de ğer. Bunlar organik bütünde 
devamlı  bir çevre-organism sava şı  fikrinden, yani tez-antitez aras ındaki 
çatış madan hareket ederler. Onlara göre organik bünye ve onun evrimi 
böyle bir çat ış ma ve onun doğurduğu yeni sentezlerle anla şı lmalıdır. 
Acaba bu aç ıklama ş ekli bütün organik görünü ş leri anlamaya elveri ş li 
bulunan organik varl ık (bitki, hayvaSn ve insan) bir çevre içindedir( ı  5). 
Fakat Jacob v. Uxeküll'ün gösterdi ğ i gibi bitki ve hayvan ın yakın 
çevresi ile münasebeti insan ın evrenle münasebeti gibi değ ildir(' 6). 

13 Hans Driesch, La Philosophic de L'organisme, trad. Par M. Kollmann, prefaee de Jac-

ques Maritain, Marcel Riviere, 1921 

14 H. J. Jordan, La conception naturaliste du monde dans ses rapports avec la mithode dialec-
tigue ou synthdtique en biologie (Recherches philosophiques. VoL I, p. 179). 

15 Marcel Prenant, Biologie et Marxisme, 1935, edit. Sociales internationales, Paris 

(Le probleme des formes vivantes, pp. 130 - 154.) 

16 Jacob von Uxeküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen (mit einen 

Vor port von Adolf Portmann) Rowohlt, Hamburg, 1956. 
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ilk iki varlık cevrenin tabii gibi hareket ederler. Scheler'in ifadesiyle 
söylersek "çevre içinde kaybolurlar. " Halbuki insan çevreye kar şı  
koyar arzular ını  durdurur. Yak ı n çevrenin (Umwelt) tabii olarak 
kalmaz, ona etki yapar ve kendi çevresini yarat ır (i 7). Heideg-
ger'in ve daha önceki fenomenolog'lar ı n tâbiri ile onu "evren-
de var" olu şu böyle anla şı lmalid ı r. Organik varhklarda bu mahiyet 
ayırışı m yaptıktan sonra insana vergi olan çevreyle sava ş  ve çevreyi 
yaratma gücünün köklerini hayvan ve bitkiden ç ı karmaya imkân 
kalmaz. Nitekim Sartre da son kitab ında( ı 8) Engels'in "tabiat di-
yalektiğ i" (19) ni tenkit ederken, diyalekti ğ in insana mahsus olduğunu 
ve tabiattan (yani insandan önceki varl ı klardan) ç ı kar ı lamayacağı nı  
söylüyor. 

Varlığı n (yaln ız insan ı n varolu ş unun değ il, genel olarak varl ık-
ların) insana benzetilmesinde yeni bir te ş ebbüs de Heidegger de görü-
lüyor. Bu yeni filozofun varl ık denince yaln ız insani varolu ş u anlama-
dığı nı  daha önce bir mektuptan ald ığı mız parçada görmü ş tük. Fakat 
aym zamanda o, sonlu olan ve yoklukla (ölümle) sona eren varl ığı  
tasa (Sor ge) ve bunalma (Angst) duygularından çıkarmaktad ır. Halbuki 
bu duygular tamamen insana aittir. E ğer biz kendimizde metafizik 
ölüm korkusunun (yokluk önündeki ba ş  dönmesinin) verdi ğ i mistik 
duygudan kendi ölümlü (sonlu) varl ığı mız hakk ı ndaki ş uuru ç ıkarı r-
sak, zaman içinde varoldu ğumuzu biliyor ve zamanla varolu ş umuzu 
aym ş uurda kavr ıyorsak, bundan dolay ı  insandan gayr ı  varl ı klar ı n 
da ayn ı  kadere bağ lı  oldukları  sonucunu nas ıl çıkar ırız? ya varl ığı  
insana mahsus saymal ı  ve ona "varolu ş " demeliyiz. O vakit varolu ş , 
zaman ve sübjektiflik e ş anlamlı  kelimeler olacakt ır. Yahut varl ı k sez-
gisinin en iyi aç ı ldığı  alan olarak insan ı  ele alıyorsak ve bu sezgiden 
bütün varl ıklar hakk ı ndaki sezgiyi ç ı karıyorsak Heidegger'in bu ikin-
ci durumu tam bir antropomorfism olacakt ır. Böyle bir sonuca varmak 
istemeyen Sartre bu yüzden "kendisi için" varl ık olan insan ı n varolu ş u 
ile "kendisinde" varolan ş eylerin varl ığı nı  ayırıyor ve insana ait hü-
kümlerinden ş eylere ait sonuçlar ç ı karıyor. Ancak böyle bir durumda 
Descartes gibi iki evreni kesin olarak ay ırmak, fakat onlar ı  üstün bir 
varlı k (Allah) ile düzenliyememek yüzünden, bu iki evren mukadder 
surette ayr ı  kal ıyorlar. Sartre, Heidegger gibi sistem hastal ığı na kap ı l- 

17 Max Scheler, Die Stellung des Manschen im Kosmos. Bu eser türkçeye Prof. T. Men-
güçoglu tarafından çevrildikten sonra (1948), Frans ızcaya H. Dupuy tarafından "La Situa-
tion de l'homme dans le monde" ad ı  ile çevrilmiş tir. (Aubier. edil. Montaigne, 1951) 

18 Jean-Paul Sartre Critique de la raison dialectique, (Tht'orie des ensembles pratiques), 1960, 
Gallimard, 

19 J. - P.- Sartre, L'Etre et le Mant, 1943, Gallimard 
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mıyorsa da onun felsefesindeki buhran ı  başka bir yönde geni ş letiyor : 
bu da varolu ş 'da varl ıkla yokluğun birle ş mesidir(2o). 

Bu krizden kurtulmak için Karl Jaspers varl ığı  derecelere ay ınyor : 

) Empirik "olan"lar 

2) Tabiatta gördü ğümüz varl ı klar (Dasein) 

3) İ nsani varolu ş  (Existenz) 
4) Genel şuur veya ilmin gösterdi ğ i varlı k 

5) Transandantal varl ık. 

İ nsan bu dereceleri a şı nca transandandal varl ığ a çarp ıyor. Orada 
kanatlar ı  kırı lıyor ve dü ş üyor. Bilme gücü orada sona eriyor. Jaspers 
buna "baş arı sı zlık" noktas ı  diyor. Varolu ş  ise kendi hududunu limit-
durum (situation - limite) dedi ğ i , tecrübelerde buluyor: Bunlar ölüm, 
hastal ı k, ıstı rap, yeis, v. b. tecrübeleridir. Bu tecrübelerde insan gücü 
limite ula şı yor ve onu a ş amıyor. Orada hem kendi s ı nı rlı lığı nı n, hem 
aşı lmaz A ş kın varlığı n ş uuruna ula şı yor. Jaspers'in çözüm ş ekli ne 
Heidegger gibi varl ıklar ı  insana bnzetme yanl ışı na düş mü ş , ne de 
Sartre gibi varl ı kla yokluk aras ı ndaki sonsuz bir sava şı n içinde insanı  
tam bir ümitsizlikte b ırakmış tır. O, bugünkü anlay ış ta insanı n yapabi-
leceğ i en büyük çabalar ı , ilim, sanat ve din değ erlerini içine alan geni ş  
bir yükselme çabas ı nı  göstermi ş tir, ve hiç bir varl ık derecesini ötekine 
benzetmeden insan gücünün son imkân ı na kadar yükselmi ş tir (2 ı  ). 
Merleau - Ponty daha sa ğ lam bir zeminde insan alg ı sı nın fenomenolo-
jik tasvirini yaparken bu alg ı nı n kökten müphemliğ i (ambiguit) üze-
rinde durmaktad ır. Orada ruh ve beden ayr ı lamaz bir bütündür. Böyle 
olunca da insan beden olarak ba şka varolanlar gibi"en soi", şuur olarak 
"pour soi" varlıktır. Öyle ise Sartre gibi insanda bu iki varl ık tarz ı nı  
ayırmaya imkân yoktur. Çünkü o hem beden, hem ruhtur. Biz ancak 
soyutlama suretiyle en soi y ı , yani bedene ait olan ı  pour soi dan, ruha 
ait olandan ay ı rı m (22). 

D. Ürkeklik Felsefeleri 
Şüphecilik ve Smirlaywilık 

Ürkeklik felsefeleri; Davran ış  ş artlar ı  objektif bünyelerden 
(veya tecrübeden) a ş ağı  olduğu, yani insan tabiat kar şı sı nda sistem-
leş emediğ i, kendi içine kapandığı  zaman, böyle bir durumda meydana 

20 Karl Jaspers, İ ntroduction â la philosophie, trad. par Jeanne Hersch, 1951. 

21 M. Merleau - Ponty, Phenomenologie de la perception, 2. edit. 1945. Gallimard. 

22 Blaise Pascal, Pens&s, edit. Pleiade. 
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gelen teorilere, genel olarak "Ürkeklik felsefeleri" diyoruz. Davran ış  
ş artlar ı  ile tecrübenin münasebetini burada Ş art < tecrübe diye gös-
terebiliriz. Bu tarzda dü ş ünce- sistemleri, ço ğu kere, insan ın tabiat 
veya varlıklar önündeki aczini farketmesinden sonra, cür'et felsefe-
lerine tepki halinde do ğmuş lard ır. 

Ürkeklik felsefeleri ilk safhas ında insanın kendi gücleriyle 
objektif varlık düzeni aras ı ndaki ölçüyü kaybederek, kendi kendini 
inkar etmesiyle ba ş lar. Böyle düşünenlere, yı kı cı  felsefeler diyebiliriz. 
Ortak duyuya dayanan Yunan realisminin ( İ onia okulu, Elea'lı lar, 
v. b.) duyu veya ak ı l objelerine kesin ve tenkitsizce inan ışı na tepki 
halinde doğan sophisme, büyük metafizik sistemlerine kar şı  tepki 
halinde doğan şüphecilik (scepticisme), Sokrat'a tepki halinde do ğan 
Megare Okulu, ortaçağ  dogmatismine tepki halinde do ğan ahlaki 
ş üphecilik (Montaigne, Rabelais) ba ş lı ca yı kıcı  ürkeklik felsefeleridir. 
Sofist'ler "insan her ş eyin ölçüsüdür ; hiç bir ş eyi bilemeyiz, bilsek bile 
bildiremeyiz ; hiç bir ş eyi ispat edemeyiz; yaln ız basit san ı ları mıza 
(doxa) başkalarını  kandırma (persuasion) yolu ile inand ırabiliriz." 
diyorlard ı . Şüpheciler duyularm aldatt ığı rn, bütün bilgimizin son 
tahlilde duyulara dayand ığı  için akli bilginin güvenilir olmad ığı nı  
söyliyorlard ı . Ahlaki ş üpheciler bununla kalm ıyarak dinin Nass'la-
rı ndan (dogme), ahlakın mutlak kaidelerinden (pr pte) de şüphe ediyor-
lar ve kesin hiç bir bilgi ve inanç görmüyorlard ı . Vakı a bu felsefelerin 
görüş ünde bir nevi cür'eti vard ı . Çünkü onlar sağ  duyuya dayanan 
akla, sağ  duyuya dayanan metafizik inanc ına karşı  kafa tutacak bir 
cür'ete sahip görünüyorlar. Hatta onlara bu aç ıdan bakılacak olursa 
ası l cür'etin onlarda oldu ğu samlabilir. İ nsan kendini taiattan ve safdil 
inançtan daha üstün görmesini bu dü ş ünürlere borçludur denebilir. 
Fakat ürkeklik burada davran ış  ş artları nı n yetmezliğ inden ileri gel-
mektedir. Yani insan ın bilgi fiilindeki psiko-sosyal haz ı rlığı n yetmez-
ligine, bu fiilde tecrübeyi sistemle ş tirme gücünün bulunmad ığı na inan-
maktan doğmaktadır. Ş üphe ediyoruz, çünkü davran ış  ş artlarımız 
(sübjektif unsur) sistemle ş tirme gücünde değ ildir. Dogmalar ve , pren-
siplere (ahlaki kaidelere) inanm ıyoruz, çünkü inanma gücümüz 
(psikolojik ve sosyal çevre ş artlar ı mız) zayıflamış tır. Bütün bu ürkeklik 
davran ış ları  toplum hayat ı nın sarsıntı  geçirdiğ i zamanlarda meydana 
çıkmış tır. İ lkçağda Yunan sitesinin sars ı ldığı , inanç temellerinin y ı -
kı lmaya ba ş ladığı  zamanda sofism ve şüphecilik doğmuş tu. Ortaçağ  
toplumu temellerini kaybetti ğ i ve henüz yeni bir ça ğı n inanç ş artlar ı  
kurulmadığı  devirde (Erasme, Montaigne gibi dü şünürlerde), en 
sonra zaman ı mızda pragmatism ve mant ı kcı  empirism ürkeklik fel- 
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fesinin en yeni şekilleri olarak görünmektedir. Çünkü Yunan sofisti 
nas ı l Sophos yerine doxa'y ı  koyuyorsa, ça ğı mızda pragmatist de gerçek 
bilgi yerine ba ş arı  inancı nı  ve hakikat yerine tatmini (yani avunmay ı ) 
koyuyor: inanıyoruz, çünkü bizi tatmin ediyor, ba şka deyi ş le "avunu 
yoruz" diyor. Avunmak ise daima kendi kendini aldatmakt ır. Metafizik 
sistemler, sağ lam ilim sistemleri önündeki bu gerileyici ve avunucu 
görüşün meydana ç ıkmas ı  da devrimiz toplumunun sars ı ldığı  zamanda, 
ı  9. yüzyı l sonunda olmuş tur. Mant ıkcı  empirism (gördü ğümüz gibi) 
en aşı rı  şekil olan Wittgenstein'da felsefeye i ş lenecek hemen hiç bir 
konu bırakmamaktad ır. 

2— «erkeklik felsefeleri ikinci safhas ı nda insan ı  kendi davranış  
şartlar ını  ayarlamas ı  ve sübjektif imkanlar ının s ınırını  araş tırmas ı  
halinde meydana ç ıkmış tır. Bunlara genel olarak s ınırlayıcı  düş ünce 
tarzları  diyebiliriz. Antik felsefede ilk s ınırlayı cı  hareket Sokrat'la ba ş -
lar.Onun iki cümlesinden biri olan "bütün bildi ğ im hiç bir şsy bilmedi-
kimdir" dış  evrenin inkar-ma vard ığı , adetâ sofistlerle birle ş tiğ i halde, 
ikinci cüirilesi "kendini bil" dikkati iç evrene çevirmekte, hakikati 
yalnız ahlaki kavramlar dünyas ında aramaktad ır. Vakıa Sokrat'dan 
sonra bu sınırlayı cı  felsefe yeniden Eflatun ve Aristo'nun metafizikleri 
ile sübjektif evreni objektif evrenle tamamlad ı . Fakat onun s ı nırlayıcı  
görü şü sonraki felsefe ç ığı rları  üzerinde daima uyar ıcı  bir rol oynadı . 
Orta-Çağda Augustin, Gazali, Yeni ça ğda Pascal bilgi inanc ının sımr-
lanm çiziler. Akl ın apaç ıklığı  ile (6vidence de la raison) kalbin apaç ık-
lığı nı  (ividence du coeur) ayırdı lar (23). Objektif ve ilmi hakikat ile iç 
hakikatın birle ş emiyecekleri s ı nır üzerinde durdular. 

Yeni çağda s ınırlayıcı  felsefe, ba ş lı ca Kant'da en olgun ş eklini aldı . 
Kant' ın tenkitciliğ i (criticisme) davranış  ş artları nı n sinirliliğ i ile ob-
jektif evren'in sinirliliğ i arasındaki z ı tlığı n farkedilmesinden do ğdu. 
Biz yalnız ş uurun a priori ş ekillerinin kavrad ığı  görünü ş leri (pheno-
menon) bilebiliriz. Bu ş ekillere giremeyen "as ı l ş ey"i (Ding an-sich) 
bilemeyiz. "Ası l ş ey" veya "Noumenon" şuurumuzun yapı sı na göre 
bilinmez olarak kal ır diyen Kant eski felsefede Sokrat' ın açmış  olduğu 
çığı rı  yeni felsefede diriltmi ş  oluyordu. Sokrat için olduğu gibi, Kant 
için de bir tabiat metafiziki mümkün değ ildir, fakat bir ahlak metafi-
ziki mümkündür. Çünkü objektif evren için yapt ığı mız sınırlama, 
dikkatimizi iç dünyaya, sübjektif evrene çevirmemizi sa ğ lıyacakt ır. 
Bununla birlikte, nas ıl Sokrat' ı n kurduğu bir sınır sonrakiler tarafın-
dan aşı lmış  ve yeniden süje ile objenin birle ş mesine gidilmişse, Kant' ı n 

23 Blaise Pascal, Pensies, edid. P16ade 
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kurduğu da sonrakiler tarafından türlü ş ekillerde a şı larak alman 
romantiklerinde (Schelling, Hegel, v. b.), Schopenhauer'da süje-
objenin bütünlüğünü kurmaya doğ ru yeni bir hamle ba ş lamış tır. 

E. Davranış  Şartları  ile Tecrübe Aras ında 
Uygunluk 

Davran ış  ş artlar ı  ile tecrübe objeleri aras ı nda birinin ötekine üs-
tün değ il, tam bir uygunluk veya e şitlik olduğu zamand ır ki, kendimizi 
sübjektif ş artlar toplam ı nı n bask ı sı ndan kurtarabiliriz. Çünkü, hem 
ş art> tecrübe, hem ş art <tecrübe durumunda sübjektif ş artlar süje 
ile obje aras ında gerçek münasebeti sa ğ layamamaktad ı r. Birinci 
de davaran ış  ş artlar ını n ta şkı nlığı  tecrübe dünyas ı nın yanlış  görül-
mesine sebep olmakta, ikincide davran ış  ş artlar ı nı n yetmezliğ i ya 
tecrübe dünyas ını  sistemle ş tirmeye engel olmakta, yahut tecrübe 
dünyası nı  ancak s ı nı rlıyarak sistemle ş tirmekte, bu yüzden as ı l gerçekle, 
varlıkla iliş iklerini gev şetmektedir. Nitekim, Kant' ı  aş mak için doğ an 
romantik felsefelere ra ğmen, as ı l sı nırlayıcı  düş ünce positivisme, ag-
nosticisme, fictionisme ş ekillerinde bilgi alan ı nı  son derece s ı nırlamaya 
varmaktad ır. Positivisme'e göre biz yaln ız görünü ş ler (fenomenler) 
aras ı ndaki münasebetleri bilebiliriz, "Niçin?" sorusuna de ğ il, yalnız 
"nas ı l?" sorusuna cevap verebiliriz. Çünkü bütün bildi ğ imiz tecrübe 
verilerinden, duyu komplekslerinden ibarettir (Ernst Mach, Ave-
narius, Cornelius, Von Aster, v. b.). Agnosticisme'e göre ilmimiz 
öyle birtakı m ilk prensiplere dayan ır ki, onları n özleri (mahiyetleri) 
bizim için bilinemez olarak kal ı r: ilimleri dayand ırdığı mı z mekan, 
zaman, sebeplik, cevher, v. b. gibi prensiplerin kendi mahiyetleri bili-
nemez (Huxley, H. Spencer). Solipcisme'e göre biz yaln ız kendi (ferdis) 
şuurumuzu bilebiliriz. Ba ş kaları nı n ş uuru hakkı nda ancak analoji 
yolu ile bilgimiz vard ı r. Ba şkas ı nı n varlığı  bizim için kendi şuurumuz 
içindeki "herhangi bir veri" den ba şka bir ş ey değ ildir, öyle ise bütün 
bilgi ferdi ş uurla s ı nı rlı dır (H. Rickert, A. Schuppe) (24). Fictionis-
me'e göre bilgimiz (filmin bütün teorileri de içine girmek üzere) fic-
tionları mı zdan ibarettir. Bu felsefelerde davranış  şartları  tecrübeden a ş a-
ğı dır. Pierre Duhem'e göre (25) fizik teorisinin de ğ eri asl ı nda "doğ ru" 
değ il, sırf "elveri ş li " (commode) olması ndad ı r. Çünkü biz fizik olgu-
ları nın değ il, hipotez'lerin üzerinde dü şünüyoruz. Halbuki physicalis- 

24 Krszinski, Philosophie de L'immanence, P. Alcan, 1931 

25 Pierre Duhem, La Theorie Physique, 1914, Marcel Riviere 
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te'lerin söyledikleri gibi(25) biz as ı l fizik objeleri kavr ıyoruz. Meyer-
son'un dediğ i gibi, ilmimizin konusu fiction'lar de ğ il " ş ey"ler (cho-
se) dir (27). 

* * * 
Sokrat'tan önceki felsefeler bu sistem buhranlar ı nı  göstermiyor. 

Orada tabiat mihverine göre bütün varl ıklar yerlerini alm ış lard ır. 
Fakat henüz maddi, canl ı , ruhlu varl ıklar birbirinden ayr ı lmamış tı r. 
Bu yüzden ilk varl ı k (arch6) aynı  zamanda hem maddi, hem canl ı , 
hatta hem ruhlu gibi tasarlanm ış tır. Varlı ktaki müphemlik (bulanık-
hk) hylozoisme ve physiologue'l ık ad ını  alıyor. Bat ı  felsefesinin en eski 
düşünürü olan Anaximandroz bu ilk müphem ve s ını rsız varl ık düş ün-
cesinin kökünü te ş kil etmektedir. Fakat temel fikri ortaya koymas ı na 
rağmen, ortak duyuya dayanan bu felsefe tenkitçi zeka ile geli şemediğ i 
için ilk ad ı mdan ileri gidemedi. Varl ığ a ait bütün imkanlar ı  düşün-
düğü halde, insanla varl ı klar aras ındaki münasebeti ve varl ıkları n 
incelenmesini yapacak bir bilgi ve de ğer tenkidini ç ıkaramadı . 

Sokrat' ın görü ş ü felsefede en büyük devrim oldu. Bu dönüm 
noktası  fikir tarihinin birçok ça ğ larında farkl ı  ş ekillerde canlanm ış tır. 

Descartes, Kant, Husserl ayr ı  tarzlarda fakat ayn ı  tenkitci zekâ 
ile yeniden ba ş lama çabası  gösterdiler. Onlardan her biri ba şka 
bir açıdan dogmatismin önüne tenkitci zekay ı  çı kardılar. Fakat 
bunlardan en büyük hamle Kant' ın yaptığı  idi. Kant' ı n tecrübe-
ye ve akla, gerçeğ e ve transandantal şuura ait hisseleri ay ırmas ına rağ -
men ondan sonraki buhran transandantal ş uur'un büyütülmesinden 
ibaret olan idealism ve romantism buhran ı  idi. Bundan dolay ı  da 
felsefe her zamankinden daha derin bir antropomorfism içine dü ş tü. 
Kant' ın Copernic tarz ı nda devrim dediğ i hareketin temelinde bu buh-
ranın kökleri vard ır. Fakat Kant bu suretle dogmatismden kurtulmaya 
çalışı yor, tecrübe ve akl ın paylar ı nı  ayırıyordu. Cevher, as ı l ş ey, var-
lığı n iç yüzü (Noumenon) inkâr edildi. Böylece felsefe, bir insan felsefesi 
ve görü ş  insanın aşı rı  olarak merkez haline getirilmesi oldu. 

Felsefenin romantism buhran ı ndan kurtulmas ı , ancak yine Kant 
geleneğ ine uyarak pozitivism, fenomenism hareketlerinin uyanmas ıyle 
baş ladı . Fakat bu hareketler yar ı m kald ı . Bugün yeni ontoloji ç ığı rı , 
objektif ve transandantal felsefe, diyalektik materyalism ak ı nları mn 
gelişmesiyle romantism buhran ı  önlenebildi ve felsefenin insan - Mem 
dengesine dayanan eski gelene ğ ine dönüldü. 

26 Hans Reichenbach, Experience and Prediction, 1938, Chicago 

27 Emile Meyerson, Identite et Realite, 1912; Meyerson, Cheminement de la Pensee, 
1931; Felix Alcan; Deduction relativiste, Payot, 
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IV 

VARLIK KONUSUNDA 
DİKOTOMİ 'LERİN ÇÖZÜLMESI 

A. Varlık — Yokluk Dikotomisi 

Varlık - yokluk dikotomisi ilk konulan problemdir. Bugünkü 
felsefede bu problem gittikçe bariz bir yer almaktad ır. Parmenide ilk 
çağda bu dikotomiyi red eder: varl ık vard ır, yokluk yoktur. Eflâtun 
yokluk sorusunu yeniden ele al ıyor : yokluğu göreli olarak dü ş ün-
melidir. Mutlak olarak varl ık ve yokluk sorusu konmamal ıdır. Bir 
şeyin baş ka şey olması  (alt 6rit göreli olarak yokluk demektir. Eflâtun 
buna bulunmay ış . (absence), mahrum olu ş  (privation), baş ka olu ş  
(alt 6rit 6) diyor. Aristo'ya göre yokluk dü şünülemez. Bu fikir, tarihi 
geleneğ e uygundur. Yokluk kavramı  olumsuz ve tasavvur edilemez bir 
kavramd ır. Çünkü yokluk, varolmayan ın dü ş ünülmesi halinden ibaret-
tir ki, bu da çeli ş iktir. Yokuk kavramı nın olumsuzluğu hakkındaki bu 
kanaat Bergson'a kadar sürdü. Bu filozof devrimci olmas ına rağmen, 
yokluk fikrine kar şı  aynı  tavr ı  almış tır. 

Bütün mitolojilerde, kozmogonilerde evrenin do ğu şu, ş ekil değ iş -
tiren, olmakta olan ba ş langıçsız varlık olarak görülür. Iran'da Tiamat 
(sonsuz okyanus) üzerinde canl ı ları n, ilk insan olarak Anşar ve Kiş ar'- 
ın çıktıklarına inaml ırdı . Hind'de yarad ış , yokediş , tekrar yarad ış  
güclerini temsil eden Tanr ı lar varlığı n ezdi ve ebedi bir Devr halinde 
oluşunu ifade ediyordu. Bu devr'lerden her biri bir "Avatar" idi. 
Yunan kozmogonisinde ş ekilsiz, karmaşı k olan müphem evrene (chaos) 
düzen veren (Cosmos) ve ondan ilk ş ekli, ilk varl ık düzenini yapan 
evrenin düzenleyicisi (D emiur gos) dir. Yunan kozmogonisi Tanr ı -
ların çıkışı ndan önceki bu ilk Tanr ı  fikri ile varl ığı n baş sız ve sonsuz-

luğunu ifade ediyordu. Eflâtun ve Aristo'da ayn ı  tarzda düş ündüler. 

Yokluğa yaln ız relatif bir anlam verdiler: varolan bir ş ey başka bir 
şey halini alı nca bu yok olmak değ il başkalaşmak demektir. Ş imdi 
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varolan şeyin biraz sonra bulunmamas ı  yokluk değ il, bulunmajnş  
(absence) dır; varlığ a ait bir vasfın kaybedilmesi ondan mahrum olu ş  
(privation) dur. Evren sürekli değ işmelerden ve yeni şekil almalardan 
ibaret olunca mutlak yokluk dü ş ünülemez. 

İ lk defa Heraklit ve Sofistler yokluk kavram ını  ileri sürdüler : 
Evren olu ş  halinde ise her an varl ı ktan yokluğ a geçiyor demektir. 
Öyle ise varl ık da, yokluk da gölgedir ; çünkü her ş ey değ işmektedir. 
Sofist dü ş ünce sabit bir ş eyin olmadığı  hakkındaki bu görü ş ten hiç bir 
şeyin isbat edilemiyeceğ i ve "hakikat" olmad ığı  neticesini ç ıkardı . 
Ancak, gerek Heraklit'de, gerek Demokrit'de yokluk kavram ı  Eflâtun'- 
a göre daha cesur, fakat yine relatif olarak ileri sürülmü ş tü. İ kincisi 
Parmenide'in küre ş eklinde bütün varlığı nı  parçalara bölerek atom-
lara ulaş mış , hareketi aç ıklayabilmek için atomlarm aras ında bir nevi 
yokluk olan "bo ş luk" tasarlam ış tı .. Kelâmc ı lar bu teoriyi benimsediler 
ve yaradış  fikrini açıklamak için kullandı lar. Çünkü evrenin yoktan 
varolduğunu (creatio ex nihilo) ibat için yoklukla ku ş atı lan sonlu bir 
varlık fikrine ihtiyaç vard ı . Ancak insan ın, başka varlıkları n, evrenin 
yaradı lm ış  olması  as ı l "yarat ış " ı n baş sı z ve sonsuz olmas ı na mani değil-
dir. Tanrı 'nın en mühim sıfatı  yaratıcı  olmasıdır, ve bu yarad ışı n be-
lirli bir zamandan sonra ba ş ladığı  söylenemez. Böyle söylenecek olursa 
ygadışı n baş lamasından önce Tanrı 'nın yarat ı cı  olmaması  gerektir 
ki bu da Tanr ı lığ a ve yarat ı cı lığ a aykırı dır. Öyles ise Tanr ı  baş sız ve 
sonsuz olarak yarat ıcı , evrenler de ba ş sız ve sonsuz olarak yarat ı l-
mış tırlar(*). Böyle dü şününce de kelâmc ı ların atom teorisine dayanan 
açıklaması  yı kı lı r. Yarad ı lış a zamanda bir ba ş langı ç verilemez ama, 
öz bakı mı ndan öncelik, sonral ı k dü şünülebilir. Bu, yarat ı cı  öz bak ı -
mı ndan önce, yarat ı lmış  sonra gelir. demektir.. Filozof kelâmc ı lar savu-
nulamaz olan "hudüs- ı  zamani" yerine böylece "Hudüs-i-zati" 
fikrini koydular. Yarat ı lmış larm sonsuzluğu yokluk kavram ı nı  lüzum-
suz bıraktı . "Allah evreni yoktan yaratt ı " demek yarat ılan ş ey bulun-
mıyan (absent) bir ş ey iken onu meydana getirdi demektir. Mutlak 
yokluk Allah ın sonsuzluğu ile çeliş iktir. Vücudiler daha sarih olarak 
varlığı n birliğ inde mutlak yokluk fikrine yer b ırakmadı lar. Ancak 
İ mam Rabbâni "tasavvuf"u onlardan farkl ı  (ve Hind doktrinine yak ın) 
olarak yorumlarken evrenin ve insan ın varlığı nı  "yokluk aynas ına 
akseden gölge - varl ık" diye tan ımlad ı . Bu çok ince hayalin dü şünül-
mesi güçtü. Mutlak ve sonsuz varl ığı n dışı nda hiç bir ş ey yoktur ki, 
bir "yokluk" dü şünebilsin ve bu mutlak varlığı n "yokluk"da b ıraktığı  

' El-hamdü lillahi Rabb-il7Alernin (Âlemlerin hâkimine hamd olsun) 
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gölge de ölümlü varl ıkları n varlığı  olsun. Bouddhisme'i hatırlatan 
ve arzular ın yok edilmesi (fena) ilkesine göre ahlak kuran imam- ı  
Rabbani Nak ş i'liğ i canland ı rdı  ise de felsefi bir temel bulamad ı .Bu 
fikrin kendinden ba şka savunucusu ç ıkmadı  ( ı  ). 

Varlı k - yokluk dikotomisi Heraclit'e benzer bir tarzda 18 inci 
yüzyı lda Hegel tarafindan yeniden ele al ı ndı : ona göre her iki kavram 
da soyut ve ayn ı  derecede gerçeklikten mahrumdur (2). Zihin ayn ı  
tarzda her iki kavram ı  da koyar, ve onlar kar şı lıklı  birbirlerini y ı kar-
lar. Gerçek olan bu iki soyut kavram ı n sentezinden ibaret Oluş  
(das Werden) dı r. Olu ş  yokluktan varlığ a ve varl ı ktan yokluğ a devaml ı  
bir geçiş tir. Hareket ve de ğ iş me halinde olan evreni sabit s ı nıflar ve 
cinsler mantıkı  değ il , tezle antitez, varl ı kla yokluk aras ı nda sürekli 
yeni sentezlerin meydana ç ı kması ndan ibaret olu ş  mant ıkı  aç ıklayabi-
lir. Hegel'in, çelimesizlik ilkesi yerine z ı tlar aras ı ndaki çeli ş me ve çeliş ik 
lerin sentezi ilkesine dayanan yeni mant ıkı  "diyalektik"idi. Diyalek-- 
tik mantık solcu Hegel'ciler, Engels, Marx tarafı ndan benimsendi ve 
idealist felsefe yerine materyalist bir felsefe hesab ı na kullanı ldı . Hegel 
de olu ş  evrensel konkre olan ruhun (Geist) oluşu idi. Onun bütün1ü-
ğünde sübjektif ve objektif ruhlar eriyor, mutlak ruh halini al ıyordu. 
Tarih bu mutlak ruhun olu şunun gerçekle ş me sahnesi idi. Böyle bir 
görüş te artık sabit ş ekillerin, s ı mflann yeri yoktu. Onlar mutlak 
Ruh'un tarihi olu ş undaki "lahza" lardan ibaretti. Hiç bir ş eye var 
denilemezdi. Nitekim hiç bir ş eye yok ta denemezdi. Ancak her şey 
oluyor demek laz ı mdı . Ayni görü ş  sistemde değ iş iklik yapmadan 
Mutlak Ruh yerine dinamik maddenin oluş una uygulan ınca mar-
xisme doğdu. Her iki felsefenin temel fikri varl ı k ve yokluğun soyut 
kavramlar, lahzalar olup biricik gerçe ğ in "Olu ş " olduğu idi. Fakat 
varlık olmadan oluş  nedir? Bir ş eye oluyor demek için her ş eyden 
önce "birş eyin" var olmas ı  gerekir. Olu ş  varlığı n bir tavr ı  (mode)d ır. 
Yaprak ye ş eriyor, ka ğı t sararıyor, insan büyüyor dediğ imiz zaman 
her üçünde gördü ğümüz "olu ş"lar yaprak, ka ğı t, insan dediğ imiz 
konkre varl ıklar ın olu ş ları dır. Bunlardan s ıyırınca, yaln ız ba şı na 
ye şerme, sararma, büyüme diye gerçek "olu ş"lar dü ş ünülemez. 
Olu ş  değ iş me, hareket, evrim, devrim, v.b. bütün manzalarar ı  ile 
mutlaka bir dayanağ a (substratum) muhtaçt ır. Değ işen bir şey var 
olmalı dır ki değ işme olabilsin. Olu ş , başka bir bakı mdan, yetkin-
leş me (perfectionnenment) ve ustün güc kazanma, ba ş arı  veya ek- 

1 L ı Mm felsefeyi, kaynaklar ı  ve tesisleri ile (H. Z. Diken) 1967. " İ mam Rabbani" bölümü 

2 Hegel, Logique, 2 vols Aubier' trad Jankelevitch 
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silme (imperfection). güc kaybetme, ba ş arı sı zlık olabilir. Böyle an-
laşı lı nca olu ş—k ı smen değer hükmü ile kar ışı k— ilerleme (progres) 
veya gerileme (rkgression) manzaras ı nı  alır. Fakat bütün bu manza-
ralar ile olu ş  daima olan bir ş eyin • varolmas ı na, yani varl ığı n bu-
lunmas ına bağ lı dır. Varolan ş ey dağı lma, çözülme, ba şka bir var-
lık olma yahut tam bitme ş ekillerinden biri ile sona ererse, orada 
artı k ""olu ş " ta sona ermi ş  demektir. Öyle ise soyut ve üniversel tek 
bir "Olu ş " tan değ il, birbirinden mahiyetçe farkl ı  konkre varl ıklar-
dan herbirinin kendi olu ş larından söz edilebilir. Halbuki Hegel'de 
Ü niversel Ruh'un ayn ı  zamanda konkre oldu ğu söyleniyordu ki, 
bu çeli ş iktir. Romantik filozof matematik kavramlar ı  soyut, fakat dev-
let, din, san'at gibi de ğ erlere ait mefhumlar ı  (notion) Üniversel konkre 
sayıyordu. Bu ay ı rışı  yapman ı n (s ırf değ erler teorisi içinde kald ı kça) 
yeri ve belirtisi vard ır.Fakat buradan bütün gerçe ğ in oluş  halinde 
Ü niversel ruh oldu ğu sonucunu ç ıkarmamak ş artiyle ! Hegel var-
lı k ve yokluk kavramlar ı nı  ayni derecede soyut say ıyordu. Bu söz 
"varl ı k" deyince Aristo'nun varolanlar d ışı nda ele ald ığı  "varl ık 
olarak varl ık" tan ı mına göre doğ rudur. Fakat biz kar şı mızda konkre 
ve müfret (singulier) varl ı klar görüyoruz : ta ş , ağ aç, çiçek, bir ar ı  
kovanı , bir insan zümresi, teker teker insanlar böyle konkre müfret 
varlıklardır. Onlar birbirilerine irca' edilemezler. Her birinin ayr ı  
vasıfları , sıfatları  (attribut) ve tavırlar ı  vard ı r. Her birinin ayr ı  olu şu 
kendi varlığı  içinde ele al ınmalı dı r. Ayr ı ca Hegel'in varl ık ve yokluğu, 
yani çeli ş ikleri birle ş tirmeğ e çalış ması  dü ş ünülemez. Zihin çeli ş ikleri 
birle ş tirmediğ i gibi, gerçekte de çeli ş ikler birle ş mezler. Fakat farkl ı lar 
(diffdrent), hatta kar şı tlar birle ş irler. B Croce diyalektik'i farkl ı ları n 
birleş mesine indiriyordu(3). Halbuki henüz ayr ı  veya farkl ı  olanlar ın 
sonradan birle ş tirilmesi ş eklinde değ il, ayrı lmamış  ve asl ı nda z ı t ve 
tamamlayı cı  vas ıfları  olan birlikler vard ı r. Böyle varl ıkları n anla şı lmas ı  
için önce onlar ı n zı t vas ıfları nı  soyut olarak koymaya, sonra bu soyut 
vas ıfları n sentezini aramaya lüzum yoktur. Çünkü onlar asil birli ğ in 
birer manzaras ı dı rlar ve bu manzaralardan hiçbiri kendi ba şı na varl ık 
değ ildir. İ lk olgunun veya asil birli ğ in karma (mixte) gibi görünen müp-
hem çift - kutuplu varl ığı nın vas ıfları dır. Mikro - fizikte dalga -cisim-
cik ayn ı  varlığı n iki manzaras ı  olduğu gibi, insan ş uurunda süje - obje 
bütünü de ayn ı  şuur fiilinin iki ucu, ayr ı lmaz bütünün iki manzaras ı -
dı r. "Alemde var" olmas ı  yüzünden şuuru âlemden ancak yapma ve 
soyut olarak ay ırabiliriz. Obje süjeye kat ı lmış  değ ildir. İ nsanı n âlem- 

3 Benedetto Croce, Ce qui mort et ce qui est vivant de Hegel, J. Vrin, 1912 
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deki varh ğı nda süje-obje müphem çift - kutuplulu ğu insanda kavra 

dığı mız ilk bulanık (ambigü) veridir ki, "süje" yi ve "obje"yi ba şka 

deyiş le süjeleş tirmeyi ve objele ş tirmeyi oradan ç ıkarım. Öyle ise so-

yut varlı k ve yokluktan ba ş layarak onlar ı n sentezine ç ıkmaya çalış acak 

yerde müphem ilk olgudan hareketle oradan onun manzaralar ı nı  
meydana ç ı karmal ı . Böyle bir davran ış  bizi varlık ve yokluğun her 

ikisinden de ayrı  ve biricik gerçek san ı lan "Oluş "a değ il, müphem 

ve z ı t vasıfları  olan varlığ a götürün Varlığı n vasıflarına ait her aç ı lma 

onun oluş  dan ibaret bir tavr ı  olduğu için varlığı n olması  veya olu ş  
aynı  zamanda onun z ı t ve tamamlay ıcı  vasıfları ndan ya biri, ya öte-

kinin açı lması  (ouverture) olacaktır. Adem içinde ve âlemle varolan 
insanı n her algı sı , her tasavvuru, her dikkat fiili, her iradi fiili âlemle 
birlikte vard ır. Bu fiiller ayn ı  zamanda hem kendileri, hem yöneldik-
leri ş eyler, vakalar, insanlar, yani "âlem"dir. Bundan dolay ı  "âlemde 

varolmak" diyoruz. Bundan dolay ı  süje yani insan ı n obje yani âlem-

den ayr ılamıyacağı nı  süje ve objenin z ı t ve tamamlay ı cı  vasıflariyle 

bir bütün olduğunu söylüyoruz. İ nsana ait hiçbir şuur fiili yoktur ki 

o âlemden, ( ş eyler, vakalar ve ba şka insanlardan) ayrı ca kendi ba şı na 

varolsun. K ısaca yeni ontoloji, Descartes'ç ı  görü şün tam karşı  kutup-

tadın Descartes şuur ve maddeyi (süje ve objeyi) iki ayr ı  cevher olarak 

koyuyordu. Bu yüzden ruhla bedeni de ayn ı  derecede kesinlikle ay ırı -

yordu. Fakat bu ay ırış  gerçeğ e uymad ıktan ba şka, iki cevher aras ında 

apaçık görünen ve ortak duyunun da kabul etti ğ i iliş ikleri (ruh ve 

bedenin ortak fiillerini, ruhla bedenin kar şı lıklı  etkisini) açıklamak için 

dolambaçl ı  yollara ba şvurma zorunda kal ıyor; gerek kendi felsefesini, 

gerek ard ı ndan gidenleri, icad etti ğ i paralellik varsay ı §ı  ile psikolojik 

ve metafizik alanda çözülmez güçlükler içinde b ırakıyordu. Psiko-fizik, 
psiko - fiziyoloji denen ç ığı rlar, ruhi fenomenlerin gölge - fenomen 
gibi görülinesinden doğan güçlükler bunlar ı n başı nda idi. Zaman ı -
rrnzda Sartre bu fikri "varolu ş " felsefesi içinde canland ırmaya çal ışı -

yor ve bütün kavramlar ını  Hegel'den almak üzere "Kendisi-için" 

dediğ i, varlıkla yokluk aras ı nda sürekli bir sava ş  halindeki şuurun var-

lığı nın kastediyordu (4). 

Ş u kadar var ki , Hegel'in bu existentialiste yorumlamas ı  yokluk 

kavram ına hiç bir yenilik getirmedi. Bu ancak insan ın sürekli bir de ğ iş - 

4 J. P. Sartre, L'Etre et le Mani, 1943, Gallmard 
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me, şuurun bir halden bir hale geçi ş  olduğunu ifade ediyor. Burada da 

yokluk, aslında bulunmayış , mahrum oluş , farkl ılık, başka-oluş  
kaVram.lanna ayr ı lınca ortadan kalkar. Eflâtun'un Parmenides, Sofist 
ve Devlet Adam ı  (le politique) diyaloglanna kat ı lmış  yeni bir ş ey gö-

rünmüyor. Yaln ız Heidegger de bu fikir daha derin ifade alm ış tır: 
İ nsanı n sonlu varlığı  ölüm ürküntüsü ile ku ş atı lan karanlık ortasındaki 

bir "zemani varl ı k"dı r. İ nsan her an yok olmakta oldu ğunu düşünün- , 
ce bir uçurum önündeki "bunalma" (angoisse) haline girer. İ nsan kendi 
varlık şuurunu bu bunalmadan ç ıkarır. Gözü daima ileriye, sonlu var-
lığı nın beklediğ i uçuruma çevrilmi ş tir. Bunun için de insan ı n varoluşu 
yok olmanı n bunalmas ı nda meydana ç ıkar ve gelece ğe çevrilmiş  za-

mandan ibarettir. Varl ık ve zaman ayn ı  şeydir. Hegel ve Marx'da 
esaslı  rol oynıyan bu fikir burada bir insan felsefesinin temel ta şı  haline 
getirilmiş tir. Eğ er Heidegger mistik bir sezgi ile insan ın kendi yok olu-
şunda kavradığı  bu zaman ı' varlığı  bütün varolanlara yaymak isterse 
(gördüğümüz gibi) bir sistem hastal ığı na tutulmu ş  olur. Insanda 

kaldıkça varolu ş  felsefesi tam bir varl ı k felsefesi halini alamaz. 

Hangi ş ekilde olursa olsun Heidegger'in Tanr ı sız felsefesi kendi 

kökü olan Kierkegaard' ı n Tanrı cı  felsefesi ile akrabal ığı m kaybetmiyor 
ve insanı n yokolu ş  şuuru ile ölüm önündeki dramatik durum onu çok 
buhranlı  bir iç sava şı ndan sonra inkârdan tasdike do ğru götürüyor. 
Heidegger, Nietzsche ile ayn ı  yolda olduğu halde Tanr ıya hücumu, 
Tanrısızlığı  bilinen bütün Tanr ı sızlık felsefelerinden (Demokrit, 
ı  7 ve 18. yüzyı l materyalistleri, Feuerbach, Marx, v. b.) çok farkl ıdı r. 
Çünkü burada Tanr ı  ile ilgisiz bir evren de ğ il,Tanrıya hücum, onunla 
savaş  söz konusudur. Kierkegaard' ın aksi kutupdaki bu Tanrı  ile diya-

log, sonunda bir k ı sım yorumlarc ı larm anlayışı na göre, bir nevi Tan-
rıcı lığ a vanyor(*). O, ş üphesiz Gabriel Marcel veya Jaspers gibi aslâ 
Tanrı cı  bir existentialiste say ı lamaz. Fakat onun ve Nietzsche'nin 
durumu eski tanr ı sızlık görüş lerinden olduğu kadar, zamamm ızda 
Nicolai Hartmann' ı n tanr ı sızlık fikrinden de ayr ı lmaktad ır. O bütün 
eserlerinde varl ığı n derin sezgisindeki mistik kavran ış a dayanmakta, 
"Varl ık" kavramı nı  Allahtan ve evrenden, varolan (aant) lardan 
ayı rmakta, onu bir miknatis gibi mutlak sonsuzu aksettiren mutlak son-
lu diye anlamakta, insan ı n zaman varlığı ndaki "açı lış " ı  (ouverture) bu 
mistik görüş  için hareket noktas ı  diye almaktadır. Fakat dinlerin tarif 

* Rioux, L' Pire et la Vfrit ır chez Heidegger et Saint Thomas, P. U. F. 1963. 
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ettiğ i Allah fikriyle pencele ş en bir filozofun sonlu varl ık içindeki sez-
giden ç ıkardığı  mutlak sonsuz Tanr ı dan ba şka nedir? 

Her ş eye rağmen onda anla şı lamıyan taraf yokluk, yoklapna 
fikri oluyor. Onca kavramlardaki olumsuzluk "yokluk" dan ç ıkar, 
yokluk kavramlar ı n olumsuzluğundan değ il! Bu derece temelli olan 
"yokluk" bütün Heidegger diyalektiğ inde en zay ıf taraft ır. Çünkü, 
tahlil gösterir ki, o insan şuuruna ait olan ölüm fikrine veya daha do ğ -
rusu ölüm ürküntüsü fikrine irca ediliyor. Bu ise hiç bir zaman onto-
lojik yokluğu ispat etmez.Bütün varl ıklar (madde de içine girmek üzere) 
aks edilmez bir hayat süresine sahiptir. Çok farkl ı  uzunlukta olsa da 
bütün madenlerin ve ba ş lıca radio-aktif cisimlerin ömürleri vard ı r. 
Bitkiler, hayvanlar ve insanlar ı n da hayat süreleri vard ır. Ve bu süre 
bir yerde bitmek üzere aksedilemez (irr6/ersible) bir zaman içinde ger-
çekle ş ir. Yalnız insand ır ki varlığı nı n böyle bir zaman ak ışı na bağ lı  
ve bitimli olduğunu bilir. Insanda ölüm ürküntüsünün derin bir yeri 
olması  ve varl ık şuurunun oradan ç ı kmas ı  doğ rudur. Fakat bu ba şka 
varlıklardan mahiyetce de ğ il, yalnız şuurca fark ı  olduğunu gösterir. 
Varl ıkları n bitimli olmas ı , hepsinin meydana gelmiş  ve yok olacak ol-
mas ı , âlemlerin sonsuzluğuna, insanda sonsuzluk ş uuru ve bundan 
dolayı  sonluluğu aşma gücünün bulunmas ı na mani değ ildir. Nitekim 
bunu gördük. Böyle olunca Heidegger'in "Yokluk" metafizi ğ i bir "yok-
luk" veya "yok olma" psikolojisi halini alır ve önemini kaybeder. 

B. Varlık — Oluş  

Varl ık - yokluk dikotomi'si konulamayı nca, onun yerine varl ık-
ların tamarrılarc ı  vas ıfları  olan başka kavramlar kendini gösterir. 
Bunlar, yukardakinde oldu ğu gibi çeliş ik değ ildirler. Bunun için de 
Aristo'nun tabiri ile varl ıkla birlikte dü ş ünülmeleri imkans ı z değ ildir. 
Hatta varl ığı n vasfi veya tavr ı  olduklar ı  için her biri ayr ı  ayr ı  varlığı  
bir bakı mdan aç ı klamaya yararlar. Bu kar şı lıklı  kavramlar varl ık-
oluş , varl ık - görünü ş , olmak - mecbur olmak (Etre -Devoir etre), 
gerçek - ideal, varl ık - dü ş ünce, varl ı k - irrıkan z ı t ve tamamlarc ı  kav-
ramlar ı dır ; bu dikotomi'ler varl ıkta konkre s ıfatlar, yani olanlar ( 6tant) 
halinde ele al ı ndıkları  için, hem birbirine göre kar şı lı klı  yer al ı rlar, 
böylece adetâ kar şı t (opposg.) dırler; hem de iki ayr ı  varlığ a ait olacak 
yerde ayn ı  varlığı n tamamlarc ı  (compUmentaire) vasıflarını  teşkil eder-
ler. Mesela " ş ey" (chose) öz gibi al ı nı nca değ iş mez, araz (accident) 
gibi alı nınca değ iş ir. Aynı  ş ey varl ı k olmas ı  bakı mı ndan değ iş mez öz; 
fakat olu ş , görünü ş , imkân olmas ı  bakı mından değ iş en varolu ş tur. 
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Bundan dolayı  her varl ık, gerçekle ş mesinde oluş tur. Yine bundan 
dolayı  da onun s ıfat ve tav ırlarını  meydana getirin Varl ık (eski meta-
fizik terimi ile) "cevher" olarak de ğ iş mez dayanak oldu ğu halde, 
yüklem (sıfat) veya tav ır (araz) olarak d ğ işmekte ve meydana gelmek-
te olan varolu ş tan ibarettir. 

Demek ki öz halindeki varhktan ba ğı msız, kendi ba şı na (en soi) 
"varolu ş " lar ele alı namaz. Maddenin varolu ş u (existence) onun var-
lığı na bağ lı  olduğu gibi, insanı n varolu ş u da insan ı n varlığı na bağ lı -
dır. Yine bunun sonucu olarak bütün varliklarda oldu ğu gibi insanda 
"kendisi için" (pour soi) varlığı  "kendi ba şı na" (en soi) varl ıktan ay ı r-
mak kabil değ ildir. İ nsan ruh ve beden bütünlü ğü olarak bu ayr ı lmaz 
müphem çift vasfi ile görünür. Beden olarak kendi ba şı na, ruh veya 
ş uur olarak kendisi için diye al ınsa da bu ayı rış  yapmad ır ve insana 
ait her tecrübe, her alg ı  bizi bu ayr ı lmaz müphem çift vas ıf, Merleau-
ponty'nin deyi ş i ile ambiguit6, Eflatün'un deyi ş i ile Dyade karşı sı nda b ı -
rakır. Öyle ise Hegel'in varl ıkla yokluğu önceden ayr ı  gibi koymas ına 
olduğu kadar, Sartre'in en soi ile pour soi'yi önceden ayr ıymış  gibi koy-
masına kat ılamayı z. Hegel soyutlar ı n sentezinden konkre olan "olu ş "u 
ç ıkarmak isterken asl ı nda varlığı n bir tavr ına ula şı yordu. Öyle bir 
tavı r ki bütün konkreliğ i ile varlı kları , varlı k tabakalar ını  önceden ele 
almadan bu olu ş lar ı  anlamaya imkân kalmaz ; ve her varl ık çe ş idinin 
kendi olu şuna ayrı ca bakmak lâz ı md ı r. Hegel'in ifadesine göre "var-
lık" ve "yokluk" dan her ikisi de ayn ı  derecede soyut (abstrait)dır(*). 
Bu, daha konkre varl ıklardan s ıyrı lmış  olarak dü şünülen genel bir 
kavram halinde "varl ık" için doğ rudur. Bizim anlad ığı mız "varl ık" 
böyle bir soyut kavram de ğ il, bütün konkreliğ i, müfretli ğ i, özelliğ i 
ile birlikte ş u veya bu tarzda olan bir "varl ık" d ı r. Halbuki "yokluk" 
kavramı  Hegel" in dü ş üncesinde soyut varl ık karşı s ı nda ayn ı  sebepler-
den dolayı  soyut ve gerçeklikten uzakt ır. Soyut ve genel varl ı k kavra-
mı ndan gerçek ve müfret varl ı klara indiğ imiz gibi, soyut ve gerkek-
likten uzak yokluk kavram ı ndan gerçek ve müfret yokluklara inerneyiz. 
Eflâtun'un deyi ş i ile başkalaşma'ya, farklı  olmaya, bulunmay ış , mahrum 
duş ' a göreli olarak yokluklar diyemeyiz. Onlar ancak varl ığı n tavır-
ları dır, ve varlık yalnız bu ş ekillerde gerçekle ş ir, çe ş itlilik kazanı r. 
Bundan dolayı  konkre varl ı kları n kar şı sı na konkre (concret) var ol-
mayış ları  (yoklukları ) değ il, varlığı n tavr ı  olarak olu ş ları  koyar ı z. 
Eger varlığı n kar şı lığı nda olu ş  tavr ı  olmasayd ı , yani varl ı k gerçek-
leş me halinde bulunmasayd ı  kendi kendine yetecek ve birlikten 
ibaret kalacakt ı . Halbuki hiç bir yerde kendi ba şı na birlik yoktur. 

* Hegel, Logique, t. I. La logique objective (P. 72- 103) trad. par Janke6ritch. 1947, Aubier 
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Birlik yaln ız varlıklann bütün gerçekle ş melerini içine almak üzere 
dü şünülen hudutsuz filllerde, yani sonsuzda olabilir. Fakat orada da 
birlik bu hudutsuz gerçekle ş melerin çoklu ğuna sahip olmadan geri kal-
mıyacağı  için, yine sonsuzun birliğ i içinde füle ç ıkmış  ve çıkabilecek 
gerçekle ş melerin çokluğu vard ır. Fakat konkre varhklann birlik halinde 
kalmalan, yani başka konkre varl ıklarla iliş iksiz, kendi ba ş larına varol-
malan imkansızdır. Varolan her ş ey başkasında vardı r: (Existence en 
autrui). Böylece onun kendi ba şı na ve kendisi için varl ı ktan önce ba ş -
kas ı nda ve ba şkası  için (pour autrui, en autrui) varlığı  vard ır. Ba şkasında 
varolmak, ba şka bir bir ş ey ile kaim olmak, başkasında bulun-
mak demektir. Bu bütün "olan"lann birbirine kar şı lıklı  bağ lı  ol-
duklarını  söylemekten ibarettir ki, bunu kar şı lıklı  bağhlık (interdi-
pendance) ilkesi ile ifade ederiz. Fakat yine her ş ey, kendi z ı t ve tamam-
layı cı  vasfı ndan dolay ı ,başkası nı n "olmadığı  ş ey" olur.Ba şkas ı ndan fark 
lı lığı  meydana getirir : k ı rmı zı  yeşil ile kaimdir dediğ imiz gibi kı rm ızı  
yeşil değ ildir deriz. Bu hali de karşı lıklı  dış tan bırakma (inter &clu-
sion) ilkesi ile ifade ederiz. Z ı t ve tamamlayı cı  vasıfları  olan varlıkta 
bu iki ilke aynı  zamanda hüküm sürer. Her şey hem başkası nda var-
dır, başkasiyle kaimdir; hem de ba şkası ndan ayrıdır veya ba şkası  ol-
mıyan ş eydir. Ayrı ca ba şkası nda olmak, ba şkası  için olmayı  gerek-
tirir. Ş u kadar var ki, varl ık tabakalar ı nda yükseldikçe ba şkası nda 
olmadan ba şkası  için olmaya geçi ş in özellikleri görülür. İ nsan alemde 
vardır dediğ imiz zaman ba şkasında olmayı  anlıyoruz. Fakat ki ş iler 
veya varolu ş ların birbirleri için varolu ş larında başkası  için varolu şu 
anliyoruz. Birinciden ikinciye geçerken kar şı lıklı  bağ lı lığı n derinleş -
leş tiğ i ve neutre iliş iğ in aktif bir kayna ş ma, bildirilebilme (communi-
cation), birlikte olma (communion) haline geldiğ ini görüyoruz. 

Bu farkı  belirtmek için yeniden varl ık ile oluş  münasebetine dö-
nelim. Bu dikotomi ilk defa kavranmaktad ır. Olu ş  varlığı n sıfatı  
(yüklemi), olu şun tarzlar ı  onun tav ırları dır. Varlık, değ iş mez dayanak 
gibi alınınca yalnız bir öz teşkil eder. Fakat bu özün gerçekle şmesi 
oluş ta meydana ç ıkar. Hegel'in dü şündüğü gibi o, varlı kla yokluğun 
sentezi de ğ ildir. As ı l varlığı n gerçekle ş mesidir. Varl ık dışı nda bir olu ş  
dü ş ünülemeyece ğ i gibi oluş  dışı nda da bir varl ık düş ünülemez. Olu ş  
varlığı n bir halden ba şka bir hale geçmesi demektir. Zamanda ardarda 
gelen iki hal aras ında yaln ız farkl ı lık vard ır. Bir halden farkl ı  bir hale 
geçi ş , bunlardan birinin yokolmas ı  ötekinin doğması  değ il, aynı  varlığı n 
zamanda gerçekle ş mesinde birbirine göre bulunmay ış  (absence) ve 
mahrum-olu ş  (privation) halinde olmas ı  demektir. Varl ık oluyor demek 
varlığı n sıfatlar ı  gerçekle ş iyor, yani varl ık gelecekte varoluyor demek- 
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tir. Ş u halde varl ık kavramı  geleceğ e doğ ru' aç ık olmayı  gerektirir. fla ş -
ka deyiş le varolma, olacak"olma (etre - â Yenir) dır. Bu hal varl ığı n, bü-
tün çe ş itlerinde (enerji, madde, canl ı , v. b. ) yalnı z statik ve mekâni 
olarak dü şünülmesi imkans ız olduğunu gösterir. E ğ er madde varsa, 
bu demektir ki o ş imdi veya ezdi' bir hal içinde de ğ il, geleceğ e doğ ru 
uzanan bir olu ş ta vard ır. Radio - actifcisimlere ait incelemeler madde-
nin ömrü olduğunu göstereliberi orada da, canl ı larda olduğu gibi, 
zaman içinde olu şu gözönüne alma zorunda oldu ğumuz anlaşı lmış -
tir(*). 

Bu bakı mdan Hegel diyalekti ğ inin varl ı k - yokluk sentezi bir yana 
bırakı lırsa, bu felsefedeki olu ş  fikirinin temelli bir fikir olduğu görülür. 
Nitekim Bergson'daki olu ş  ve süre (dur fikirleri de ayn ı  suretle te-
melli fikirlerdir. Hegel diyalekti ğ inin mantıki çeliş meye ba şvurmas ı  
düşünce kural ına aykı rı  olduğu gibi gerçeğe de uygun değ ildir. Bu 
daha önce olas ı lık (ihtimaliyet) mant ığı nda üçüncü terimin yokluğu 
fikrinden vaz geçildiğ i için bir k ı sı m diyalekticilerin bu yeni mant ık 
teş ebbüsü ile kendi çeli ş me görü ş lerini uzlaş tırmaya çal ış tı klarını  gör-
müş tük. Fakat yine i ş aret etmi ş tik ki ihtimaliyet skalas ı  daima bir ih-
timaller kadrosu kurduktan sonra i ş ler ve her ihtimaller kadrosunda 
kadro ile dışı  yani "muhtemel" ile "muhtemel - de ğ il" aras ında çeli-
ş iklik vard ır. Başka deyiş ler bir ş ey ayn ı  zamanda hem muhtemel, hem 
muhtemel - değ il olamaz. Hatta ayn ı  kadro içinde "daha muhtemel" 
ile "daha çok muhtemel" aras ında da çeli ş iklik vard ı r: yani bir ş ey 
aynı  zamanda hem daha az muhtemel, hem daha çok muhtemel ola-
maz. Vakı a mantık olmadan önce fizik veya biyolojik, v. b. tecrübe-
lerden çıkardığı = "muhtemel" hükümleri formel olmaktan ziyade 
vakalara, yani varl ığ a aittirler. Öyle ise biz ihtimaliyet kadrosunu 
tecrübelere ba şvurarak kuruyoruz. Tecrübeden ç ıkardığı rruz bir ölçü 
yine tecrübeler için formel mant ık olmaz. Fakat itibari olarak kurulmu ş  
bir "kadro" olabilir. K ısaca, ihtimaller kadrosu dü şüncenin çeli ş -
mezlik ilkesine dayanarak kurulur. Böyle olunca da onu, Hegel diya-
lektiğ inin çeliş me mantığı  denen paradoxe'u ile uzla ş tırmaya imkan 
kalmaz. 

Şu kadar var ki bu felsefenin yine de ontolojik bir de ğ eri vardır. 
Onun söylediğ ine değ il söylemek istediğ ine bak ı nca : varl ık - yokluk 
soyut kavramlar ını n sentezinden vazgeçecek, "olu ş "u dayanaks ız 
bırakmasından, varlığ a dayannuyan bo ş luktaki bir olu ş 'ta âlemin 
mutlaka çeliş ik hadler çatış ması  olduğu ş eklinde gerçeğ e zorla yükle- 

* Jean Thibaud, Vie et transmutations des atomes, edit , Albin Michel, 1937 
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tilen garip bir mant ı k çarkı na takı lmadan kaç ı nacak olursak, Hegel 
de yine varl ı kların oluş ları na ait derin bir sezginin yeri oldu ğunu 
görürüz. Nitekim Bergson felsefesinin "süre"yi s ı rf şuurda bulmas ı , 
oradan canl ı  varl ıklara geçmesi, maddeyi süresiz, Plotin'den kalma 
görüş le varlığı n en a ş ağı , yokluğa yaklaş an seviyesi saymas ı , "sezgi" 
(intuition) ye anla şı lmas ı  çok güç bir anlam vererek hem madde ve ener-
jiye gözlerini yummas ı na(5), hem zengin biyoloji verilerine ra ğ men, 
baş ka varl ı klar aras ı nda hudutlar ı  kaldı rmas ı na ilerde tekrar dönce- 

Olu ş  varlığı n sıfatı , olu ş  tarzlar ı  onun tav ırlarıdı r. Bundan 
dolayı  oluş a, varolu ş  (existence) halindeki varl ı k demelidir. Maddeden 
değerlere(yani insan ı n keş if ve icad ı  olan varl ıklara)kadar bütün varl ı k 
derecelerinde varl ık daima olu ş la birlikte gözönüne al ı nmalı dı r. Ef-
latun varlığı  'ailem üstünde değ iş mez ş ekiller olan Idee'lere yükselterek 
"oluş "u gölgeden ibaret sayan klasik görü ş ünde haks ızd ı (6). Fakat 
yaş lı lık diyalogları nda geli ş meye ba ş layan karma (mixte) ve Dyade 
üzerindeki dü ş üncesinde varl ı kla oluş u bu haks ı z ayırışı ndan vazgeç-
meye ba ş ladığı  için onda bizim dayanabilece ğ imiz yalnız bu dü ş ün-
cesidir(7). Aristo konkre ve müfret varl ıklara ait tabakalar ı  görmekle 
birlikte onlar ı , ş ekil -F madde'den ibaret cevhere ba ğ ladığı  ve cevherle 
araz aras ı ndaki iliş ikden konu ile yüklem ili ş iğ ini çıkardığı  için varl ık-
ları n irralionnel kökünü göremedi. Ve bunun için de Eflâtun'a haks ız 
yere hücum etti. Kategoriler (cevher ve dokuz araz) ve sebepler 
hakkı ndaki derin dü ş üncesini varl ık alanlar ı na tatbike kalkt ığı  zaman 
güçlükler meydana ç ı ktı  : dört sebep teorisini sanatc ı  ile eseri aras ı nda-
ki münasebetten ç ıkardığı  ve bu teoriyi sanatç ı , yani insandan onun-
la hiç iliş iğ i olmıyan hayvan, bitki ve madde alanlar ı na, olduğu gibi, 
uygulamaya kalkınca varl ıklar hakk ı ndaki aç ı klamas ı  antropomorfik 
bir ş ekil ald ı . Sabit ş ekillerin metafizi ğ i ayrı  âlemlere ayn ı  tarzda uy-
gulanamazd ı . Tabiat her tabakas ı nda ayr ı  metodlar istiyordu. Aristo 
felsefesi bunun için olu ş lar ı  değ il , varlı klara zorla yükletilen ilkelerin 
ışığı nda soyut bir ş ekil metafiziğ inin olu şunu ileri sürdü, ve bu soyut 
ş ekil metafiziğ i bütün Orta - çağda (Meşş ailer, Saint Thomas, v. b.) 
devam etti: maddesinden ayr ı  ş ekiller teorisinin buhran ından filozof- 

5 Bertrand Rioux, L' Etre et la vdrite chez Heidegger et saint Thomas, Univ. de Montre'al, 

P. U. F. 1963: Le d6passement de la m6taphysique; pp. 123 - 130. 

6 Eflâtun Orta - ça ğda klasik olmuş  olan fikirlerini Devlet ve Ziyafet diyaloğunda bildir- 

di. 

7 Olgunluk diyaloglar ı  Pa'menides'den sonra baş lar. Timaios ve "Kanunlar"a (Nomot) 
kadar gelir. Bir kaç ından yukarda bahsettik 
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lar kurtulamad ı . Böyle bir teori ilmin geli ş mesine ayak uyduramad ığı  
gibi dinin Nass'lar ına da uygun değ ildi (8). Plotin bu felsefenin 
mantıkç ı lığı  yüzünden gerçeğ i zorlad ığı nı  farketti; Eflâtun'un son 
fikirlerinden faydalanm ış  olduğu için varl ıkla oluşu birle ş tirmede, 
sonsuz varl ıktan onun meydana ç ıkış ları  (Procession) halinde varlık-
ları n tabakalanm aç ıklamada ba ş arı  gösterdi. Fakat bütün gücleri ve 
imkanları  kendisinde ta şı yan varl ıklar fikri varl ıkların geleceğe aç ı l-
mış  olmaları  dü şüncesine yer vermiyordu. Sonsuz varl ık dışı nda, ondan 
çıkmış  olsalar bile, varl ıkların yeri ne olacakt ı ? Sonsuzdan ç ıkış  
neydi? Sonsuza dönü ş  neydi? Sonsuzun d ışı  ve içi neydi? Bu sorula-
ra ancak Renaissance'da Bruno cevap verdi. Çünkü bu filozofta Gafi-
l& sistemi ile sonsuz evren ve sonsuz varl ı k fikirleri uzla ş mış tı . Artık 
ilim ve felsefe atba şı  gidiyordu. Kelâmc ıya karşı  filozof tabiatc ı  
görü şle dini görü ş ün bütünlüğünü daha tam aç ıklıyordu (9). 
Felsefe tarihine çevirdi ğ imiz bu bakış  varlık ve olu ş  birliğ i yolunda 
adı mların pek geç at ı lmış  olduğunu gösterir. Çünkü Bruno'da dahi 
ilmin ışığı  yaln ız astronomi'den ibaretti. Henüz maddenin yap ı sı na, 
bitkiler, hayvanlar alemine, hele insana ait pek az ş ey biliniyordu. 
Bu da filozofun ayd ı n bildiğ i sahaya ait hükümlerini hemen hiç bil-
mediğ i sahalara acele genelle ş tirmesine sebep olmu ş tur(' o). 

C. Gücden Fiile Geçme (Tohumdan Aç ılma) 

Varlı k - oluş  diktomisi asl ı nda farkl ı  ve tamamlayı cı  bir bütün 
meydana getirir. Böylece bu görü ş  eski felsefenin yerle şmiş  bir kanaat-
ine karşı  vaziyet almay ı  gerektirir. Bu da Anaxagoras zaman ı ndanberi 
savunulmu ş  olan, her ş eyin tohumdan geldiğ i fikridir. Bu filozofa 
göre evrende sonsuz büyük ve sonsuz küçük ş eyler vard ı r. Her şey bu 
sonsuz küçük tohumları n içindedir ve bu tohumlardan ç ıkmış tır. İ n-
sanlar, renkler, lezzetler onlardan yap ı lmış tı r. Bizim dünyamız gibi 
başka dünyalar ı n da güne ş leri ve aylar ı  vard ı r ki hepsi ayn ı  tarzda bu 
tohumlardan ç ı kmış tı r. Akı l (Nous) ş eyleri harekete getirmi ş  ve tohum- 

8 Meşş ai filozoflar ı , baş lıca İ bn Sina "El-mufarakat" teorisini güçlükle savunmada israr 

etti. Bunlar yarat ı c ı  ile âlem aras ında maddeden ayr ı  ortaç baz ı  varl ıklar koymak suretiyle 

aç ıklamayı  güçle ş tiriyorlard ı . Ayrıca yarad ış ta bu varl ıklara baş  vurmak ve yine ayn ı  se-

bepten ruhlar ın bendesiz devam etti ğ ini söylemek suretiyle dini do ğm'a uyam ıyorlard ı . 

9 Giordono Bruno, Cause, principe et unit6, trad par E. Namer, Felix Alcan, textes 

et traductions, 1930. 

10 G. Bruno, monade'lar teorisini hayat ını n sonlar ına doğ ru ileri sürdü. Çok muhtemel 

ki Leibniz bu kelimeyi ve hatta teoriyi k ısmen ona borçludur. Filozof Heroici Furori (kahra-

manca ş iddetler) adl ı  kitabı nda - ahlâka ait olmakla beraber - bu genelle ş tirmeyi yap ı yor. 
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larda bulunan gücleri meydana ç ı kararak sonsuz çe ş itde varl ı kları  
doğurmu ş tur. Her ş ey kendisinde ba şka her ş eyin bir parças ı nı  taşı r. 
Bundan dolayı  da her ş ey aynı  zamanda ba ş ka bir şeydir. Çünkü her 
ş ey, bütün çe ş itliliğ i ile tohumda vard ır. Her şeyin içinde bulunan 
"tohumlar" da say ıca sonsuzdur. Bu sonsuz tohumlar da so ğ uk, 
yaş , yoğunlu, karanl ık kı sı mları  ile yine ayr ıca sı cak, kuru, seyrek, 
aydınlık kı sı mlarına ayr ı lı r. Diyebiliriz ki ilk kökdeki yığı n sonsuz hava, 
sonsuz ate ş ten ibaretti. Hava tohumlarmda ate ş te hâkim olacak 
"parçalar", nitekim ate ş  tohumları nda da havada hakim olacak 
"parçalar" vard ı r. Bütün bunlar tohumlar ı n açı lması  ile sonsuz sayı da 
ve çe ş itde ş eylerin meydana gelmesine sebep olmu ş tur. Empedocles 
gibi Anaxagore 'da tohumlardaki güclerin meydana ç ı kmas ı  ve karma 
ş eylerde hareketin olmas ı  için bir dış  sebebe ihtiyaç duyuyor. Parme-
nide'in gösterdiğ i gibi hiç bir ş ey kendiliğ inden meydana ç ıkmaz. 
Tohumdaki gücleri meydana ç ıkaran bu d ış  sebep üstün ak ıl (Nous) 
dı r. Akı lda hiç bir karmal ık yoktur. O saf ve basittir, yaln ı z hareketi 
verir ve gücde olanlar ı  meydana ç ıkarı r. Anaxagore adeta Empedoc-
les'deki Sevgi ve Kin'in yerine "Nous"u koyuyor. İ nsana benzetme-
den bir derece kurtuluyor, her şeyin ilk sebebi fikrine yakla şı yor. Fakat 
yine de bütün kaynak tohurn olarak kal ıyor. Nous'un müdahalesi 
olmadan hiç bir ş ey meydana ç ıkamaz. Ancak her ş ey yalnız tohum-
da ve güc halinde oldu ğu için meydana gelir. Nous'un rolü bu sonsuz 
kaynaktaki imkanlar ın meydana ç ı kmas ı  için hareketi vermeden iba-
rettir. Anaxagore'a göre her ş ey içten d ış a doğ ru bir aç ı lma ve geli ş -
medir. Biyolojik bir gözleme dayanan bu dü ş ünce daha sonra ba ş lı ca 
Aristo'da en bariz ş eklini aldı . Ona göre geli ş me gücden fiile geçme 
demektir. Gücde (puissance) olmıyan hiç bir ş ey fiilde (acte) meydana 
çıkamaz. Bu filozofa göre hareket de de ğ işme gibi bir gücden fiile 
geçiş tir. Aristo'yu, böyle dü şünmeye sevkeden yaln ız Anaxagore'un 
tesiri değ ildir. Onda babas ı  Stagire'li hekim ile hocas ı  Eflâtun'un fi-
kirleri kayna ş mış tır. Onun dört sebep teorisi bu iki tesiri nas ı l kayna ş -
tı rdığı nı  gösterir. A) Madde sebep ile fiili sebep tabiattan gelir. B) 
Ş ekil sebep ile gaye sebep ona d ışı ndan katı lı r. Hekim olan hocas ı  gibi 
dü şünürken Aristo her şeyin içten ve tohumdan geldiğ ini kabul 
ediyordu. Fakat filozof oldu ğu kadar sanatç ı  olan hocas ı  gibi düş ü-
nürken tabiata d ış tan bir sanatc ı nın düşünülmüş  bir gayeye göre 
ş ekil verdiğ ini kabul ediyordu. Bu iki tesir tam kayna şmadan yanyana 
yer ald ı . Aristo'yu yoruml ıyanlar onu ya tabiatc ı  ya yarad ış cı  görüş e 
doğ ru götürdüler (*). 

* Aristo'yu ilk defa böyle yorumlayan Brunschvicg'dir. (Brunschvicg, L'Experience 

humaine et la causaliti physique, Felix Alcan) 
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Gücden fiile geçi ş  fikri Plotin'de her ş eyin tek ve sonsuz varl ıktan 
meydana ç ı kması  ş eklini aldı . Tek ve sonsuz varl ığı n kendi güçlerini 
gerçekle ş tirmesi âlemleri meydana getirir. Plotin'in teorisini tasavvuf 
benimsedi: Allah kendi kendine a şı k olarak âlemi yaratt ı . Varlıklar 
içten d ış a (bât ı ndan zâhire) do ğ ru aç ı lış tır. Her ş ey gizli bir hazine 
(Kent-i malıfi) iken "kün" (Fiat) emri ile meydana ç ı kmaktad ır. Alem-
de yeni, sonradan olmu ş  olan hiç bir ş ey yoktur. Her ş ey ezelde vard ır. 
Yalnız gizli iken meydana ç ıkmaktadı r. İ bn Arabi bu fikri bütün buut-
ları  ile geniş letti. "Zuhur" ve "tecelli" teorisini İ lkçağı n ve Orta-ça-
ğı n hemen bütün felsefelerini kayna ş tıran çok geni ş  bir sentez haline 
getirdi. Her ş ey, meydana ç ıkmadan önce mutlak körlük halindedir (*). 
Bu hal ona göre mutlak gizlilik (Gayb- ı-mutlak) d ır ki, buna ilk belir-
sizlik veya gereksizlik ( İ nd&&mination) diyor. Bu, Bat ı  felsefesinin 
babası  Anaximandros'un ilk "belirsizlik" ine benziyor. Ş u farkla ki 
Anaximandros'da belirsiz ilk varl ığı  (apeiron) belirli kılan onun s ınır-
lanması dır. Bu da, insan akl ını n ona verdiğ i sınırla (pera) gerçekle ş ir. 
Halbuki Anaxagore'un "tohum" fikrini geli ş tirmekden doğmuş  olan 
bu ilk ve sonsuz güç fikri biyolojik görü ş ü bütün varl ıklara yaymadan 
ibarettir. 

Buna hakkı  varmıydı  ? Önce varl ı klar yalnız canl ı  varlıktan ibaret-
ret değ ildir. Enerjinin ve maddenin de ğ iş melerinde "tohum" dan mey-
dana ç ıkmanın hiç bir yeri yoktur. Sonra insan ın, hatta hayvan ı n 
geliş mesinde yalnı z tohumda olan geli ş miyor. Verasetin yan ında çevre 
tesirinin, eğ itim ve kültürün büyük rolleri vard ır. Hatta bazan bu roller 
verasetten daha büyüktür. T ıpatı p ayni olan ikizler ayr ı  ş artlar altın-
da büyütüldükleri zaman onları n başka karakterde insanlar oldu ğu 
tesbit edildi (**). İ nsan eksik olarak do ğuyor ve birçok güçlerini sonra-
dan kazan ıyor. Manevi hayat tohumda olan ı n meydana ç ıkmas ı  değ il, 
kazanılmış  olan hayatt ır. Yaş amak, çaba sarfetmek, tehlikelere at ı lmak, 
yarış mak, ruh ekzersizleri geçirmek her ça ğda türlü insan tiplerini 
meydana ç ı karmış tır: zahidlik dini tecrübe ve ekzersizle manevi' 
hayatta nelerin kazan ı ldığı nı  gösteren misallerle doludur. Bu günün 
insanı  cür'etli ve tehlikelere at ı lan kahramanlar yeti ş tiriyor. Bu kazanç-
larda hiç biri tohumdan gelmiyor. İ nsan ya ş adı kça, sava ş tıkça, ceh-
dettikce daha üstün manevi kuvvetlerinini kazan ıyor. Kazanmak, 
meydana ç ıkmadan büsbütün ba şka bir ş eydir. Canl ı  varlığ a gelince: 
o da biyolojistlerin ilk gözlemden ç ıkard ıkları  durumda değ ildir. 
Vakı a bitki bize "tohum"un neler yapt ığı  hakk ı nda apaç ık misaller 
vermektedir. Zaten Anaxagore ve onun gibi dü şünenleri ş aşı rtan da 

* İbn ı  Arabi tam bu kelimelerin kar şı lığı  olarak "amd-y ı  mutlak" diyor. 

** Zazzo, Les jumeaux, le couple et la personne : 2 Pme yol. l'individuation psychlogogique 
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bu değ il midir? Bitkide tohum olduğu gibi, hayvan ve insanda da vera-
set vard ır; eskilerde olan vas ıflar mutlaka yeniler-de meydana ç ıkacak-
tı r diye hüküm verildi. Uzun zaman verasat mi, e ğ itim mi sorusu 
kafalar ı  doldurdu. Psikologlar ve biyolojistler bu iki temel faktörün 
payları nı  ayı rmada güçlü ğe uğ rad ılar. Fakat eğ itim ve kültür ne ge-
tirirse getirsin, temelin daima veraset olaca ğı  kanaati daha kuvvetli 
idi. Halbuki tecrübe bu kanaat ı  desteklemiyor. Bitkinin iklimi ve yeti ş -
me ş artlar ı  birden değ iş tirilince büsbütün yeni vas ıflar ald ığı  görülü-
yor. Amerikadan Hollandaya getirilip limonlukta yeti ş tirilen OEno-
teria Lamarkiana denen çiçek bu yeni ş artlarda vas ıfları nı  değ iş tirdi 
ve türlü ş artlara göre ayn ı  çiçekten 16 çe ş it elde edildi (*). Birden de-
ğ iş me (mutation) tecrübesi bitkide oldu ğu gibi hayvanlarda da ba ş arı lı  
neticeler verdi. Melezle ş melerle yeni neviler elde edildi. Çevre ş art-
lar ı nı n birden değ iş tirilmesi uzviyete yeni ş ekiller kazand ırdı . Birden 
değ iş me tecrübeleri artt ı kça Genetik ilmi halini ald ı . Jean Rostand 
Fransa da, Mitchourine Rusya da, hemen ayn ı  yı llarda, hayvanlardan 
başka insanlarda da tecrübeler yapt ı lar. Biyolojik bak ı mdan insan de-
ğ iş tirilebilir mi? sorusuna Jean Rostand k ısmen "evet!" diye cevap 
verebilecek birçok misaller gösterdi(**). 

Maddeye gelince, orada radio-activite olaylar ı , fizik enerjilerden 
thermo-dynamique ve kinetik gazlar teorisi tabiatta aksedilemez (irr& 
versible) bir evrim olduğunu gösteriyor. Radio-actif cisimler durduklar ı  
yerde enerjilerini kaybediyorlar. Eski fizi ğ in "tabiatta hiç bir ş ey kay-
bolmaz" prensipi sars ı lıyor. Maddenin ve enerjinin kaybolabilece ğ i, 
maddenin ömrü oldu ğu görülüyor. Bu olayı  ilk meydana ç ıkaran 
radium'un enerji kaybederek vezninin azalmas ı  tecrübesi oldu. Bec-
querel ile ba ş lıyan ve Curie'lerin geli ş tidiğ i bu tecrübeler gösterdi ki 
radio-actif 'lik birkaç unsura mahsus bir vas ıf değ ildir. Thorium'un 
ömrü I ır milyar sene, actinium'un ömrü o.003 saniyedir. Bu ikisi ara-
sı nda karbon'un, 5, roo senelik, klor'un bir milyon senelik, fosfor'un 
14.3 günlük radio-aktif devreleri vard ı r. Termo-dinamik'de ı sı nı n yük-
sek dereceden alçak dereceye do ğ ru azaldığı  ve bu değ iş menin aksedile-
mez olduğu görüldü.Carnot prensipi de ğ iş mez sanı lan maddenin sakh-
kalmas ı  ve enerjinin kanunlar ı nı  sarst ı . Bu misaller gösterir ki maddede 
hiç bir ş ey gücte olan ı n meydana ç ıkmas ı  değ ildir. Çünkü madde de ğ iş -
mektedir.Bu de ğ iş me, baş lı ca radioactif cisimlerde-bir maddenin ba şka 
bir madde halini almas ı na (transmutation) var ıyor. Madde değ i ş iyor-
sa, enerji değişiyorsa, yani olduklar ı ndan başka ş eyler oluyorlarsa bu 

* L. Blaringhem, Les transformations brusques des stres vivants, Flammarion 1930 

** Jean Rostand, Peut - on modifier L'homme, edit. Arche 
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demektir ki madde kendi gücünün meydana ç ıkarmakla kalm ıyor, 
sentez suretiyle yeni maddeler meydana geliyor, madde çe ş itlerinden 
baz ı ları  kayboluyor yenileri meydana ç ıkıyor. Madde ş ekil değ iş tiri-
yor. ba şka madde oluyor veya yok oluyor. Atom'un içindeki kinetik 
enerjinin meydana ç ıkarı lmas ı  görünü ş te tohumun aç ı lmas ı  gibi 
anla şı labilir. Bu sonsuz küçük bir monade içinde bir evrenin 
gizli olduğu zann ı nı  uyandırır. Fakat nuclaire enerji ara ş tı rmalar ı  
bunun böyle olmadığı nı  göstermektedir. NucMaire enerji atomun 
parçalanmas ı ndan doğan bir patlama olay ıdı r. Atom çekirdeklerinin 
parçalanmas ı  çok farkl ı  eserler doğuruyor. Becquerel '896 da adi 
uranium'da, iki yı l sonra da Curie'ler radium da bu tecrübeyi yapt ı -
lar. Bütün radio-actif atomlarm çekirdekleri esas ında istikrars ızdır 
ve ergeç hemen parçalan ırlar. Bu olay o derecede otomatiktir ki bugiin 
bile insan ne onu artt ı rabiliyor, ne de durdurabiliyor. Her radio-
actif unsurda her saniye sabit parçalanma nisbeti olan çekirdek-
ler vardır. Bu nisbet yiikselince radio-actif'lik ş iddetleniyor ve bütün 
atomlar k ırı labiliyor. Bir saniyeden az bir zamanda veya birkaç saatte 
başka bir cisim halini alabiliyorlar. Bu müddet baz ı  cisimlerde yı llar, 
hatta yüz veya bin y ı llarda meydana geliyor. Mesela radium'un çözül-
me hızı  1.95o yı lda bir gram radium'u yar ı m grama indirecek derece-
dedir. Uranium da, bu de ğ iş me 4 milyar yı lda, polonium da ise yaln ız 
'36 günde oluyor. Bir çekirdekten bir alpha parçac ığı  fırladığı  zaman, 
çekirdeğ in elektrik yükü ve atomun yüzünde bulunan dektron say ı sı  
da'değ iş işiyor. Böylece bütün radio - actif unsurlar yeni bir tak ı m mad-
deleri meydana getirmek üzere çözülüyorlar. 

Canl ı  varlıktaki değ iş meyi aç ıklıyan Genetik de ayni karakteri 
gösteriyor. Bütün de ğ işmeler (mutation) canlı dan geleceğ e çevrilmiş  
hareketler ve yenile ş melerdir. Maddede de ğ işme ve yenile ş me madde-
nin bünyesindeki sars ıntı lardan doğduğu gibi canl ıdaki değ iş me ve ye-
nileşme de canl ının bünyesindeki sars ıntı lardan doğuyor. Vak ı a Gene-
tik erkek ve di şi cinslerin birle şmesinden doğ an yeni uzviyetin ta şı dığı  
chromosomelar ı  hesaplıyorsa da, bu hesap yaln ız bir ihtimaller he-
sab ı  olarak kal ıyor. Her nesil kendini do ğuran erkek ve di ş inin verdiğ i 
chromosome'ların türlü nisbetlerde birle ş mesinden meydana geldiğ i 
için, yeni nesillerin gösterdi ğ i özelliklerin önceden bilinmesi imkans ız 
denecek derecede çe ş itlidir. Uzviyetin tuğ laları  bak ı mından veraset 
bir gerçek ise de, bu tu ğ laları n birleşmesi, sıralanması , bunlardan kuru-
lacak binalar ı n mimarisi bakı mından gösterdiğ i sonsuz çe ş itlilik ondan 
daha büyük gerçektir. E ğer maddenin yap ısı , uzviyetin tuğ laları  
olmasa ne maddeye, ne uzviyete vard ır denebilirdi. Onlar ın varolması  
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bir bünyeye (structure) sahip olmaları ndand ı r. Fakat bu bünyenin en 
esasl ı  tavr ı  onun olu şudur. Varlık olu şla meydana ç ıkar, yenile ş ir ve 
yeni ş ekiller alır. Olu ş suz varl ık düş ünülemez : bu, varl ığı n ölümü de-
mektir. Fakat varl ıksı z olu ş  da düş ünülemez, çünkü bu da olu şun boş -
lukta kalması  ve yok olmas ı  demektir. Kat'i veraset fikrinin tutula-
mıyacağı nı  gösteren en sa ğ lam delil e'pigen.se'in yenile ş mede oynad ığı  
roldür. (Epigenese: epi = üzerinde, genesia = do ğuş , ş ekilsiz bir kit-
leden hücrelerin farkla ş ması  suretiyle uzviyetin ve sonra yumurtada 
üreyen dokular ı n meydana gelmesidir.) 

Kısaca bütün ilmi ara ş t ı rmalar Anaxagoras'dan kalma, her ş ey 
tohumdan gelir fikrinin do ğ ru olmad ığı nı  gösteriyor. Eğ er varl ığı n 
devamı nı  sağ lıyan değ iş mez bir temel varsa, onun zaman içinde olu-
şunu sağ lıyan yenileş meler de vard ır. 

D. Gerçek — Görünü ş  

Varlık - Görünüş  dikotomsi de eksidenberi felsefede zihinleri 
zorl ıyan ikinci esasl ı  kavramd ır. İ lkçağdan beri birçok felsefeler 
gerçeğ i görünüş ün kar şı sı na koymaktad ırlar. Onlara göre sanki her 
ş eyin bir görünen, bir de as ı l gerçek olan iki yüzü vard ır. Felsefeler 
hakikat ara ş tırmas ında bu iki yüzü ay ı r ı rken görünü ş ten kaç ıp as ı l 
gerçeğ i kavrama yollar ı nı  aramaktad ırlar. Fakat varl ık - görünü ş  
dikotomisi - yüzyı llarca sürmesine ra ğmen - zorla icad edilmi ş tir. Var-
lı k felsefeyi bu dikotomi'yi ş öyle ortadan kald ırır : her ş ey öz olarak 
varl ık, sıfat ve tav ı r olarak görünü ş tür. Ba şka deyiş le öz ve varolu ş  
olarak anla şı lan gerçek ve görünü ş  birbirlerini tamamlarlar. Hiç bir 
varlık yalnız gerçek ve yaln ı z görünü ş  değ ildir. Her varl ık görünüş , 
her görünü ş  ayn ı  zamanda varl ıktır. Onlar adeta ayn ı  özün birbirini 
tamamlıyan iki manzaras ı dır. Bize bir aç ıdan görünü ş  gibi gelen her 
ş ey, aslında varlığı n bir manzaras ı , yani varl ığı n kendisidir. 

Böyle bir anlayış  yine eski felsefede yerle ş miş  bir kanaatla çat ış -
maktad ır : bu da gerçe ğ i ve görünü şü birbirinin z ı ttı  sayan, birinciyi 
öze, ikinciyi arazlara, yüzdeki aldat ı cı  bilgiye ait, sathi ve geçici 
sayan kanaatt ı r. Klasik felsefe Sokrat'dan öncekilerden beri bu ay ırış a 
büyük bir önem vermi ş tir. Fikrimizce bu ay ırış  felsefeye bir nevi tarikat 
görü şünden geçmi ş tir. İ lkin Orpheus misterlerinde "zahir" ile "bât ın" 
ayrı lmakta idi. Bunlardan mülhe olanm Pythagore 'c ı lık de exotdrique 
ile 6ot6rique'i ayırdı . Birincide yaln ız yüzdeki gölge - hakikati, ikincide 
derindeki ası l hakikati arad ı . Bu ay ırış  sistem halinde Heraklit ve Par- 
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menide taraflar ından ifade edildi. Heraklit'e göre de ğ işmeyen şeyler 
görünü ş ten ibarettir; as ı l hakikat sürekli de ğ iş mededir. Parmenide'e 
göre değ iş me gölgedir, as ı l hakikat sabit ve değ iş mez varl ıktadır. Ger-
çek ve görünü ş  kavramlar ı nı n göreliğ ini anlamak için bu iki felsefeyi 
karşı laş tırmadan daha iyi vas ı ta olamaz. Birinin gerçek dedi ğ ine öte-
ki görünü ş , birinin görünü ş  dediğ ine öteki gerçek diyor. Hangisi do ğ -
ru? 

Her iki felsefenin görünü ş  ve gerçek ay ınş  Eflâtunda daha bariz 
metafizik bir ifade buldu: san ı  (doxa) derecesindeki bilgiyi do ğuran 
olu ş  alemi görünü ş ; bilgelik (sophia) derecesinde bilgiye sahip Idee'- 
ler alemi ise as ı l gerçektir. As ı l gerçek ve görünü ş ün bu kesin ayrı lışı  
bütün Orta - çağ  felsefesinde, Pythagore'un görü şünden bazan ayr ı  
bazan onunla kar ışı k olarak devam etti. Gnosticisme onu Mezopo-
tamya'nın eski inançlarıyla karışı t ırarak yeniden bir tarikat haline 
getirdi. Saint-Paul'un "Felsefeye aldanmay ı n; çünkü o insan ı  tabiatla 
açıklar. Halbuki içinizde Isa'n ı n Tanrı lığı  oturmaktad ır. Her şeyin, 
her gücün ba şı  olan o, sizdedir." demesi exot&ique ile sot&ique'in 
aç ıkça ayr ı lmas ı  idi. Bizde de şeriatin arkas ı nda görünmeyen "ma-
rifet" ve "hakikat" i ararlar ve ş eriatın yalnız yüzde kaldığı nı , ası l 
gerçeğ in onu a şdıktan sonra ula şı lan özde olduğunu söylelrler. Tarikat, 
"tarik" (yol) demektir ki, şeriatı n görünü şü ve yüzünden öz ve çe-
kirdek olan marifete gidi ş i sağ ladığı na inanı lır. Renk Gu6lon'a göre 
Islâmiyet "mistik bir din de ğ il, soterique bir dindir. Çünkü daire-
nin çevresinden yani ş eriattan merkeze yani gizli hakikate do ğ ru 
sayı sı z yollarla (tarikatlar) var ı lacağı nı  kabul eder (i Cu6 ıon'un 
bu hükmü yanlış tı r. Tarikatlar İ slama mahsus de ğ ildir, h ıristiyanl ık 
ve Budizm de de vard ır. Dinin esoterique anla şı lışı nı  bütün din say-
mak doğ ru olsa bunu İ slama maletmemek laz ı m gelir. Gerçek ve görü-
nüş e ait tarikat dü şüncesini bir yana b ırakalı m. 

Renaissance, duyular ı mızı n sübjektif niteliklerine ait görünü ş  ile 
matematik ölçüyle elde edilen as ı l gerçek veya varl ı k ayrı lışı nı  ortak 
duyudan doğmuş  eski ayı rış ların yerine koydu (GaliMe). Modern fel-
sefede Descartes ve Locke, biri ak ı lcı , öteki empirist olmas ına rağmen, 
bu bakımdan birleş erek bu görü ş ü geliş tirdiler. Descartes duyu nite-
liklerinin sübjektifli ğ inden dolayı  ilimde temel olam ıyacağı  dü şünce-
cesinden hareketle yeni filmin gerçek temelini matematikle anla şı lan 
uzam ve harekette buldu. Locke da bilgiyi tahlil ederken sübjektif 
saydığı  ikinci niteliklerle objektif sayd ığı  birinci nitelikleri ay ırdı  ve 

11 Rene Guenon, L' 6soterisme islamique p. 153 (L' İ slam et l'Occident, 1947) 
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dış  dünyanı n varlığı nı  birinci niteliklere dayand ı rd ı . Kant bu ay ınş a 
yeni bir şekil verdi: ona göre Noumne as ı l varl ı k, gerçek; ph&lo-
mene görünü ş  (Erscheinung) dür. Fakat onun kritik felsfesi bu ay ırış a 
büsbütün yeni bir anlam vererek dikkati görünü ş  üzerine çevirdi. 
Madem ki şuurun bünyesi (yani transcendantal olan a priori ş uur 
ş ekilleri veya bilginin tecrübe s ı ras ı nda şuurda haz ır olan istidatlar ı ) 
ası l varlığı  değ il, yalnız kendi ş ekillerinin aldığı  görünüş leri kavrama 
gücündedir ; öyle ise bilgimiz mukadder olarak görünü ş  bilgisi halinde 
kalacak ve dogmatik felsefenin "as ı l şey" i (Ding an-sich) bilinmez ka-
lacakt ır. Buradan bilginin sinirliliğ i, göreliğ i (relativisme), dogmatik 
bir metafiziğ in imkâns ı zlığı , aklın hudutlar ı  problemleri doğdu. Fakat 
ne olursa olsun yine (varl ık, as ıl gerçek) görünü ş  ayrı lıyordu. Fel-
sefe varlığ a nüfuzdan yaz geçiyor ve görünü ş lerin bilgisiyle yetini 
yordu. Her ne kadar insan şuurunda a priori şekillerin değ iş mezliğ i 
fikri bilginin değ işmezliğ ini ve şüphecilikten kurtulmay ı  sağ lamak için 
ileri sürülmüş  ise de, yine bilgi insanl ığı n a priori leri ile kayı tlı  bu-
lunuyor, doğ ruluk insana ait görünü şün değ iş mezliğ inin doğ ruluğu 
olarak kal ıyordu. Nitekim ph&lom&ıisme, postivisme, empirio - cri-
ticisme, hatta solipcisme şekillerine kadar giden bu görü ş  "görünü ş "ün 
son derece daralt ı lmış  sı nırları na felsefeyi hapsetti( 2). E ğ er insanl ık 
şuurunun a priori lerine ait de ğ iş mezlik isbat edilemezse Kant idea-
lismi "görünü ş "ün hiç değ ilse insanlığ a ait sabitliğ i imkânı m da kaybe-
decektir. Bu tehlike bir yandan genetik psikoloji ve sosyoloji ara ş tır-
maları  ile, bir yandan da filozofun sars ı lmaz mekân bilgisi sayd ığı  
Euklides geometrisi yan ı nda ayn ı  derecede doğ ru ba şka geometrilerin 
doğuşu ile büyüdü. "Görünüş"e dayanan bilgi temelini kaybetti. 
Öte yandan Hegel'in mutlak idealismi varl ık ile düşüncenin aynı lığı  
fikrinden (kökleri Parmenide'e kadar ç ıkan fikirden) hareket etti ğ i 
için, bu buhranı  önler gibidir. Fakat yine de soru çözülrr ı emiş tir. 
Çünkü mutlak Ruh bir diyalektik sentez sonunda elde edilen üniversel 
varlık olduğu için, daima objektif ve sübjektif z ı t kutuplar ın (kendi 
tabiri ile tez ve antitezin) birle şmesinden doğ acakt ır. Halbuki sübjektif 
şuurda objektif şuur birle şemez; çünkü bünyeleri ve gücleri ayr ıdır ( ı  3). 

12 Bu çığı rlardan birincisine David Hume ba ş larsa da sonradan tarafl ı ları  olmuş tur. 

ikincisinin en tan ınmış  savunucusu Aug.Comte ise de,as ı l Kant felsefesinden do ğan positivis-

me çığı rı  Cornelius, Von Aster, v. b. lar ına aittir. Bu kelimeyi özel bir anlamda Dithey'de 

benimser. Üçüncüsü Avenarius, Ernst Mach ve Petzolt'e aittir. Bu son ç ığı rda Togan 

Baranovski'yi de sayabiliriz ki, hepsine Unine "Mat6rialisme et empirio -criticisme" adl ı  kita 

bı nda hücum etmektedir. Solipcisme deyince ba ş lıca A. Schuppe'nin immanentisme de denen 

fercli subjectivisme'i anla şı l ır. 
13 H. Z. Ülken, Bilgi ve Değer, 1965 
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Mutlak Ruh baz ı  yüksek değerlerde (din, sanat) görünen bir ideal 
olarak kalır. Bradley bu konuyu, Appearece and Reality adlı  kitab ında 
yeniden ele al ıyor ve Hegel'in relation fikrinden hareket ederek bu fik-
rin tenkidine var ıyor: zihnimiz şeyleri birbiriyle iliş iklik (münasebet) 
haline koyuyor, fakat bunu önceden tecrübenin elde etti ğ i 
bölünmez bütünü ayırmak suretiyle yap ıyor. Tecrübede konu ve 
yüklem hükümde oldu ğu gibi ayrı  değ ildir. Kağı t beyazd ır, önerme-
sinde olduğu gibi gerçekte ka ğı t ve beyaz ayr ı  ayrı  yoktur. Ka ğı dı n 
beyazlığı  dediğ imiz bir bütün vard ır. Halbuki hüküm bu bütünlü-
ğü parçalayarak sanki iki ayr ı  ş ey varmış  gibi aralar ı nda iliş ik kurar. 
İ lişik haline koymak, ona .göre, gerçeğ i bozmaktı r. Gerçek ili ş iklerin 
üstündeki bütünlüktedir. Ili şikler (rniina sebetler) görünü ş lerdir( 4). 
Böylece gerçek ve görünü ş  ikiliğ i yeniden meydana ç ıkıyor. O bu iki-
likten kurtulmak için münasebetlerin bütünlü ğünde yeni gerçeğ i 
buluyor. Fakat bu yakla ş tırma, yapma olarak kal ıyor. 

Ancak onun dokunduğu bu noktay ı  Husserl ba şka bir yönden 
definle ş tirdi. Ş uur fiilinin kavrad ığı  objet art ık bir münasebet 
"ş eyin hali" (Sachverhalt) dediğ i bütündür: yapra ğı n yeş illiğ i, insanı n 
güzelliğ i birer " şey hali" olarak kavrarnyor. Kavrad ığı nuz pheno-
mene ler Kant' ı n dediğ i gibi "görünüş "ler değ il, özler (Wesen) dir. Bu-
özlerin arkas ında başka özler, "as ı l ş ey"ler yoktur. K ırrnızıyı  , yeş ili, 
üçgerd, e ş itliğ i şuur fiilleri, özler olarak kavr ıyor. Phffiomnologie, 
Bradley'in yar ı m bıraktığı  yolu tamaml ıyor. Gerçek ve görünüş  far-
kım ortadan kald ırma imkan ını  haz ırlıyor. Bergson zeka= parçala-
yıcı  gücü ile elde edilen görünü ş  arkas ında sezginin kavrad ığı  ası l 
gerçek görü şü ile, hatta Heidegger - tam varl ı k felsefesi içinde olmas ına 
rağmen - adsız bir kalabalığı n avunmas ı  dediğ i görünüş  arkas ı nda ölüm 
ve yokluk ürküntüsünden do ğ an ası l varlı k anlayışı  ile bu ikilikten 
kurtulamamış lard ır. Schelling'in parçalanm ış  ve "vas ı tal ı" bilgi, 
bütün halinde Ve "vas ı tas ız" bilgi aras ı nda gördüğü kesin ikilikte 
baş layan bu görünü ş  -gerçek ayr ı lığı  yalnız felsefede de ğ il ortak cluyu-
da da devam etmektedir. Herkes kendi görü şünün üstünlüğünü is-
bat etmek için görünü ş  - gerçek ikiliğ ini alet diye kullanrnaktad ı r : 
"Söyledikleriniz görünü ş ten ibarettir, as ı l gerçek orada de ğ il şurada-
dır." sözü filozof ve ilim adam ını n olduğu kadar sanat tart ış ması na 
girenin, ideolog ve politikacı nı n da her gün dilinden dü ş müyor. Bu 
kolay kullanı lan ve bir çocuk elindeki tabanca gibi zaman zaman teh-
likeli olan sı lah aslı nda doktrin kavgalar ını  sürdürmekten ba şka bir işe 
yaramarnaktad ır. Bunun için Husserl'in esasl ı  keşfini ele alarak onu 

14 F. IL Bradley,Appearence and Realit y, Ninth imp oxford at the Clarendon Press 

1930 (First edition 1893). 
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ontolojik felsefede kullanmadan ba şka çare yoktur. Ve hemen ş unu 
da katal ım: Mant ı kç ı  empirism ya a şı rı  ş eklinde - daha önce 
gördüğümüz gibi - her ş eyi görünü ş e irca' ediyor, yahut çokde ğ erli 
mantığı n gerçek oldu ğunu iddia ederken, iki de ğ erli mantığı  görünü ş  
sayıyor. 

Öyle ise varl ı k - görünü ş  aynı lığı  fikrini bu söyledi ğ imiz yeni yol-
da savunmak gerekir: bu da ontoloji yoludur. Orada yaln ız bilgi teo-
risinin doğurduğu doktrinlerin buhran ı  değ il ( '5), ortak duyuya veya 
mantı k hâkimiyetine dayanan dogmatik metafiziklerin buhram da 
(16) a şı labilir. Ontolojik felsefe her iki doktrin ç ıkmazından kurtul-
mak için insan zihninin baş  vurduğu en taze, fakat felsefi dü şünme 
geleneğ inin ortak temellerine dayand ığı  için en eski hamle olarak 
görünüyor. Ancak unutmamal ı  ki bu hamle henüz çok yenidir ve ayn ı  
fenomenoloji metodunu kullanmas ına rağmen ontoloji felsefeleri ş im-
diden dinci-dinsiz, ruhcu- maddeci, soncu (finitiste) - sonsuzcu (infi-
nitiste) diye z ı t yönlere aynlmış tır. Filozoflann inanç çevrelerine ve 
ideolojik eğ ilimlerine göre bunlardan büsbütün kurtulmalar ı  mümkün 
değ ilse de, bu çevreler ve e ğ ilimlerin tesiri d ışı nda hepsinde ortak taraf-
ların bulunmas ı  gerekir. Bunlar da varl ı klann mertebelili ğ i, maddeden 
baş layarak üstün de ğerlere kadar onlar ı n sıralan ışı ndaki hâkim fikir, 
varl ı kların birbirine irca ı  için zorlamadan yaz geçilmesi, varl ı klar' 
ayı ran akı l - dışı  uçurumlard ı r. 

Ontoloji teşebbüslerinin bu ç ıkmazdan kurtulmas ı  için varhk-
la varolu şu birle ş tirmesi, yani öz olarak varl ığı n varolu ş  sıfat ve tav ı r-
ları  halinde gerçekle ş mesi gerekir. Böyle anla şı lan bir ontoloji bize ger-
çek ve görünü şün ayn ı lığı nı  gösterir. Her görünü ş  varlığı n bir manza-
rasıdır ve varhktan ba şka bir ş ey değ ildir. Hiç bir görünü ş  aldatıcı  ve 
gölge değ ildir. Bu, mistiklerin bât ı n ve zâhir ay ırışı ndan baş lıyarak 
ilimdeki sübjektif nitelikler ve realite ayr ı lışı na kadar yay ı labilir. Gü-
neş in dünya etrafinda dönmesi (Batlamyos sistemi) dünyan ın güne ş  
etrafş nda dönmesine (Gafil& sistemi) göre görünü ş  gibi gelebilir. 
Fakat onlardan her biri kendi mikyas ı nda varlığı n bir cephesi, yani 
ası l varlıktır. Bu anlamda, Gazali dünyay ı  başka bir Meme göre rüya 
saydığı  halde, rüyanı n kendisini de dünya için bir gerçek saymak do ğ ru 
olacaktır. Çünkü bu dünya e ğ er başka bir dünyaya göre rüya ise, hayal 

15 Doktrinlerin buhram deyince bilginin men şei, fikirlerin gerçeğe uygunluğu dış  
âlemin varlığı  gibi epistemolojiden doğan problemlerdeki çat ış kan çözüm yollar ı  anlaşı lı r. 

16 Metafiziklerin buhram ortak duyuya dayanan felsefi dü şüncede birlik - çokluk, 

değ işme - sabitlik, görünüş  - gerçek, sonluluk - sonsuzluk v. b. gibi problemlerdeki z ıt çözüm 

yollar ı  anlaşı lır. 
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de dünyaya göre rüya (yani görünü ş ) demektir. Halbuki rüyarun, 
masal aleminin, mitolojinin kendi gerçekleri vard ır ve onlar varl ıktan 
birer parçad ı rlar. 

E. Varlık — ideal 
(Varolmak — Mecbur olmak) 

Varlı k - ideal dikotomi'si de ayni suretle çözülmesi gereken 
üçüncü bir problem ortaya koyuyor. Gerçek - ideal veya varolmakla 
-mecbur olmak (Etre - Devoir etre) çoğu kere kar şı  karşı ya konuyor. 
Birinde gerçek tesbit (constater) ediliyor; ikincisinde olmas ı  gereken 
(Devoir - Etre) ş ey, yani Norm aran ıyor. Troeltsch, varl ık hükümleri 
ile ideal hükümlerini ayı rı rken buradan hareket ediyordu. Durk-
heim'in gerçek hükümleri ve de ğ er hükümleri ay ırışı  da buna benziyor. 
Daha önce Wundt ilimleri gerçeğe ait olanlar, Norm'a ait olanlar 
(normatif) diye ayırı rken hemen ayn ı  dü şünce tarz ı ndan ilham al ıyor-
du: Tabiat ilimlerini birincisine, mant ık, estetik, ahlak gibi "olan ı " 
değ il, "olması  gereken"i, Norm'u tesbit edenleri ikincisine koyuyordu. 

Varlık veya gerçek alan ı  muhteval ı  olması , tecrübe ile kavrana-
bilmesi, doğ rudan doğ ruya bilgide verilmi ş  ve haz ır bulunmas ı  vasıf-
lariyle, muhtevas ı  olmıyan, tecrübe ile de ğ il, ancak dü şünce ile kav-
ranan, bilgide verilmi ş , haz ır olmıyan ideal alan ından ayrı lır. Bu 
ayrı lış  ideal alan ı nın muhtevas ı zlığı  ve haz ır olmayışı  dolayısiyle 
gerçek - değ il (irr6e1) sayı lmas ına da sebep olur . Husserl kasdl ı  fiil 
ile kavranan objeleri gerçek ve gerçek de ğ il, yahut muhteval ı  ve boş  
diye ayırı rken böyle dü ş ünüyordu. Nitekim Nicolai Hartmann varl ık 
sferlerini gerçek ve gerçek-de ğ il (veya ideal) diye ay ı rırken iki alanı  
varl ık olmak bakı mı ndan birle ş tiriyordu. Durkheim toplumu bir gerçek 
olarak inceler ve ideali onun tâbii halinde görerek ona bir toplum ol-
gusu gözüyle bakarken, Hartmann' ın metafizikçi gözüyle yapt ığı  
yaklaş tırmayı  sosyolog gözüyle yapmakta idi. 

Fakat bunlara rağmen varl ı k - ideal dikotomi'si çözülmü ş  
Eflatun varlığı  birle ş tirir ve duyular veya olu ş  âlemini 

gölge sayarken bu görü ş lerden çok uzakt ı . Onun için varlık ve Ide 
aynı  ş eydir; çünkü duyular alemi gelip geçen, de ğ işen, bundan dolayı  
hiç sabitliğ i ve gerçekliğ i olmıyan âlemdir. Id&'ler alemi (veya ideal) 
ile varlığı n aynı  sayı lması  İ lkçağda henüz Norm ve gerçek ayr ı lışı mn 
bulunmamas ından, başka deyiş le gündelik anlam ı  ile gerçeğin (me-
sela şu masanı n, veya kalemin gerçekliğ inin) varlık dışı nda bırakı l- 
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ması ndan ileri geliyor. Varl ık olmak için gündelik tecrübeleri a ş an 
bir öz'e, cevhere sahip olmak, olaylar, üstünde de ğ işmez bir şekli 
olmak gerekir deniyor. Bunun için dünyan ı n varlığı na da gölge gözüyle 
bak ı lıyor : dünya geçici bir gölgedir deniyordu. Ortaça ğ  üniversel 
dinlerin etkisi alt ında bu görü şü kuvvetle devam ettirdi. Hak, hem 
Tanrı , hem hakikat, hem do ğ ruluk (Justesse ve droit) demektir. Böylece 
bütün değ erler varl ı kta birle ş irler : Idee'ler aras ı ndaki iş tirak onları n 
ilk ve Bir idesinde toplanmalar ı nı  sağ lar. Eğ er yalnı z değ işmeyen ş e-
killer ve Eidos lann varl ığı  varsa, ondan uzakla ş tıkça varl ı k azalacak 
ve duyular âleminde varl ık en aza inecek, o adeta var-de ğ il (Non-
Etre) le bir olacakt ır. Böyle bir görü ş te ş ekil veya Idee, Aristo"nun 
deyiş i ile fiil (acte) bütün güclerin tam gerçekle şmesi olduğu için, art ık 
onun dışı nda veya üstünde bir "olmas ı  gereken" aramaya imkan 
kalmaz. Çünkü o bütün imkaniann tüketilmesi halidir. 

Descartes Allah' ı  yetkinlikle (perfection) tarif ederken bu dü şün-
cenin uzaktan etkisi alt ında idi. İ lk defa Leibniz imkanla tarifi ileri sür-
düğü zaman gerçeğ i ve varolanlar ı  aş an yeni saha gösterdi. Fakat bu 
matematik imkan, fizik imkân ve metafizik imkân birbirinden tam 
ayrı lmadı . Matematik sonsuzlukla ideal kar ış tı . 

Halbuki Kant, olmak (Sein) ile mecbur olmak (Sollen) alanlarını  
ayırı rken bu müphemliğ i ortadan kald ırdı . Bu ayrı lış  matematik, 
fizik, hatta metafizik imkanlardan ba şka bir esasa dayan ıyordu. Birin-
cisi "Saf Aklın Tenkidi", ikincisi "Pratik Akl ın Tenkidi"nin konusunu 
teşkil ediyordu. Kant onlar ı  aynı  zamanda hypotUtique hüküm ve 
caUgorique hüküm sahaları  olarak ay ı rdı  : Varolma alan ı nda ş artlı  
olarak dü şünürüz ; mecbur olma (vazife) alan ında mutlak emirle 
hareket ederiz. Birincisi mekân ve zaman (sebeplik) ş artlar ına göre 
hareket eder. İ kincisi her türlü ş arttan ba ğı msı z mutlak emre uyar. 
Birisi filmin, öteki ahlak ı n alamdır. Varolma ve mecbur olma ayr ıl], 
şı rıl Volkelt geliş tirdi ve ikincisini yaln ız ahlak ın değil (Kant dan farkl ı  
olarak) bilgide doğ runun da temeli sayd ı  : doğ ru'nun kuvveti hükmün 
gerçeğ e uygun olması  değ il, ayni zamanda hükümlerin tutarl ığı nı  
biz kabule mecbur etmesidir. Fakat Wundt, Kant' ı n saf akı l, pratik 
akı l ayınşı na sad ık olarak gerçek filmleri ve normatif ilimler diye ay ırdı . 
Böylece mantık, estetikle hukuk ve ahlalun yan ında yer alarak "olan" ın 
değ il "olması  - gereken"in ilimleri oluyordu. 

Fransız ihtilalinde ideologlar "olmas ı  - gereken" pe ş inde idiler 
ve toplumun ne olduğunu değ il, ne olması  gerektiğ ini arıyorlard ı . 
Bunun için önce obscurantiste'ler, sonra Aug. Comte ve sosyologlar, 
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ideologlara kar şı  sosyal olaylar ı  oldukları  gibi (yani "olanlar ı ), 
incelemeyi ileri sürdüler. Sosyologlar ile ideologlann kavgas ı  "olan" 
ile "olması  gereken"in kavgas ı  idi. Pozitif ilimciler ideologlar ı  hayalci 
(utopiste) olmakla itham ettiler. ideologlar her ne kadar olmas ı  gerekeni 
olanın tahlilinden çıkarıyorlarsa da bu yetmez tahlille olmas ı  gereken 
hakkı nda acele plan kurmaya kalkt ıkları  için, birbiriyle çeli ş en hü-
kümlere vard ılar: Fourier, Saint Sirnon, Blanqui,, Proudhon, v. s. gibi. 
"İ deoloji" kelimesini ilk defa Testutt de Tracy kullanm ış tı . Kelime 
sonradan kötü kullan ı lışı  ile ası l anlamını  kaybetti. Karl Marx iktisadi 
olaylarda sosyal gerçe ğ i tetkik ederken, genel olarak ideologlar ı  hayal-
ci olmakla itham etti. Vak ı a onun hücumu yaln ı z hayalci sosyalism'e 
çevrilmiş ti. Fakat ideologlara kar şı  olma bak ı mı ndan Comte ve Marx 
birleş irler. 

Olan ile olması  gereken asl ı nda birbirlerini tamaml ıyan iki terim 
teşkil eder. Olan ve varolan (itant) varlık yalnız zamanda gerçekle-
ş ince olacak olan (Etre - â yenir) dar. Her olan bir "olacak"la tamamla-
nır. Olanı n mümkün olan "olacaklar ı  aras ı ndan bir kısmı  kusurlu, bir 
kısmı  baş arı sız olsa da, bir kısmı  onun devamını  sağ lıyan ve gerçek-
leş tiren baş arı lı , tamamlayı cı  "olacaklardır. Olanın olacak'la bu 
tarzda tamamlan ışı  onun olmas ı  gereken veya ideal olmas ı  demektir. 
İ nsani varlığı n zihni iş leyiş i, olmas ı  gerekende mant ık ve matematik 
formalismi, yani formel varl ığı  meydana getirdi ğ i gibi, eylem (action) 
halinde iş leyiş i adalet ve hak formalismini yani ahlaki' varl ığı  meydana 
getirir. Hiç bir ideal kendi ba şı na varolamaz ; bir "olanla ilgisi var-
dır. Hiç bir olan da bir ideale çevrilineden varolmada devam edemez. 
Aksi halde olanın yalnız lahzalık ömrü olmas ı  ve varl ı k olmakdan 
çıkması  gerekirdi. 

Matematik dü şünce gerek say ıda, gerek uzamda sonsuza çevri-
lir: ya imkân halinde ya fül halinde sonsuz tarafindan ku şatı lır. 
Hiç bir sayı  serisi (nerede biterse bitsin) ondan sonra gelebilecek say ı lar 
düşünülmeden kurulamaz. Hiç bir uzam daha geni ş  bir uzam tarafın-
dan kaplanabilece ğ i düşünülmeden kurulamaz. Say ıda ve mekanda 
sonsuz matematik dü şüncenin zaruri ş artıdı r. Onlara matematik im-
kan veya ideal denebilir. Fizik olaylar ı  da daima belirli ş artlar içinde, 
sı nı rlı  hayat çevresinde tecrübe etti ğ imiz halde onlar ı n belirsiz mekan 
ve zaman ş artlar ı  içinde uzan ı p gidebileceklerini dü şünürüz. Ve sr-
sını rlı  tecrübelerden ç ıkardığı rruz hükümleri bu sını rsı z alana yayar ız. 
Tümevarış  metodunun yapt ığı  budur. Burada da sonluyu sonsuza 
doğ ru uzatmakdan, fizik gerçe ğ i fizik ideal ile birleş tirmekden başka bir 
ş ey yapmıyoruz. Fakat her iki alanda ideal veya "olacak olan"- gerçek 
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nevindedir. Ondan özce farks ızdı r. Bir say ı  serisi bilindiğ ine göre, 
ne kadar uzarsa uzas ı n sonrakiler ayni kanuna ba ğ lı dır. Bir kı sım fizik 
olayları  bilindiğ ine göre onlar ı n sonraki tecrübelerede ayni kanuna 
bağ lı  olacakları  söylenebilir: ancak burada öndeyi ş  (pr idiction) biraz 
zayıflar. Çünkü bu olaylar ı n çıkma ihtimali azal ı p çoğ alabilir. Fakat 
tecrübe alan ı mızdakilerle olacak olanlar aras ında mahiyet fark ı  yok-
tur. İ nsani olgulara gelince, onlarda "olacak olan" ın "olan"la mutla-
ka ayn ı  mahiyette olduğu söylenemez. Geleck, olmu ş  veya olmakta 
olanın devamı  olabileceğ i gibi, onlardan büsbütün ba şka bir ş ey de 
olabilir. "Olacak olan" beklenmedik bir olgu olabilir. Bunun için insani 
olgularda "olacak" alan ı  matematik ve fizik olgulardan çok farkl ı dı r. 
Orada önce "olacak"la "olmas ı  istenen "i ay ırmalı dır. Olmas ı  iste-
nen olmu ş  ve olmakta olan cinsinden bir gelecek hayalidir. Bu bazan 
onları n devam ı dır; bazan sakat ve kusurlu "olmu ş"lann düzeltil-
mesinden, tamamlanmas ı ndan doğmu ş  bir hayaldir. Her halde olmas ı  
istenen, olmu ş  ve olmakta olanlardan yap ı lmış tır. Fakat "olacak" 
böyle değ ildir. O tehlikeler, beklenmedikler, de ğ iş meler ve yok ol-
malarla doludur. Bunun için insan olmas ı  istenenle gelece ğ e baktığı  
zaman "olacak"lar ı n karanlığı n göz önüne alma zorundad ır. Böyle 
bir durumda insan ya olmas ı  istenenin rüyas ı na dalarak olaca ğı n teh-
likesine karşı  gözlerini yumar. Ya olmas ı  istenenle olacak aras ı nda de-
vamlı  savaş  onu sallant ı  ve ürküntüde b ı rakı r. Ya da olmas ı  istenenden 
aldığı  kuvvetle olaca ğı n bilinmez'ine cür'etle at ı lı r. Bu üçüncü durum 
olmuş  ve olana, olmas ı  istenene dayanarak tehlikeye at ılma duru-
mudur. İ nsana üstünlüğünü veren ve onu yarat ıcı  kı lan da bu durum-
dur. İş te buna tam anlam ı  ile ideal diyoruz ve bu ideali matematik 
ve fiziğ in "olacak"lar ından ayırıyoruz. 

Böyle anla şı lan ideal, değ erlerde insan eylemini harekete getiren 
kuvvettir ; bu ş ekli ile o insanı n gerçeğ ine dayan ı r ve onu tamamlar. 
Gerçek ve ideal bundan dolay ı  birbiriyle karşı t, fakat birbirini tamam-
lıyan iki terimdir. Ayn ı  varlığı n iki manzaras ı dır. Her gerçek bir ideali 
her ideal bir gerçe ğ i gerektirir. Bundan dolay ı  gerçek ile idealin bir-
birini tamamlamas ı  haline "hakikat" deriz. Orada varl ığı n zaman 
içinde gerçekle ş mesini, varlığı n oluş la tamamlanmas ı nı  görürüz. Var-
lığı  parçalar halindeki varolanlar (itant) değ il, varolaş un bütünlüğü 
halinde kavrar ız. Ömür boyunca ya ş anmış  hallerden her biri birer 
varolan olduğu halde, ömrün bütün olu ş ları , ve yenile ş m.eleri ile bir-
likte kiş ilik ve karakterin kazamlmas ı  varlığı n, varolu şun bütünle ş -
mesidir. Çünkü burada varl ık devamlı  olu ş ları  ile zaman içinde varol-
maktad ı r. Fakat varl ık geleceğ e doğ ru açı lmış  olduğu için ona tek bir 
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anında tamamlanmış  gözüyle bak ı lamaz. Bu bütünle şme çabas ı  varlı -
ğı n geleceğe aç ı lmış  (ouvert) olması ndan doğ ar ve bu aç ı lma sürdükçe 
bu çaba, yani bütünle ş me de sürer. O hiç bir zaman bütün olmaz, 
daima bütünle ş me olur. Yaln ız ölüm bu bütünle ş meyi durdurur 
ve insan ı  "bitmiş " haline koyar. İ nsan hakk ı ndaki tam hüküm yaln ı z 
o zaman verilebilir.(*) 

Böyle anla şı lı nca, ideal, bir yandan insan ın yaratt ığı , öte yandan 
insanı  yaratan güctür. Insan ı n yarattığı dı r, çünkü o varl ığı n olmuş  
ve olan gücüyle olmas ı  istenen gücünden kuvvet al ır. Yarat ı cı dır, 
çünkü insan güclerini kendine çeken bilinmeyen bir olacak, bir b ıi-
lunmayış  halinden doğ ar.Tehlike insana cür'et verir, fethedilecek ş ey 
insanı  çeker, insanl ıkta devam etme ş evki insan ı  yarat ır. Bunun için 
hakikati gerçekten de ğ il, gerçekle idealin birle ş mesinden, olacak var-
lıktan çıkarıyoruz. Do ğ ru demek, olanla olmas ı  beklenen ve gereken 
demektir. Her olmas ı nı  beklediğ imiz ş eyin olması  gerekmez. Birçok 
emeller hayal olarak kal ır. Yalnız olacağı  bize bir kural halinde yük-
leyen, olacak hakkında bizde yükümlülük doğuran ş ey için olmas ı  
gerekir diyebiliriz. Mant ık kurallar ı  böyle bir zorlay ış  gücüne sahiptir. 
Onlars ız düş ünemeyiz ve olacak olan ı n onlara bağ lı  olacağı nı  düş ün-
me zorunday ız. Ancak bir fantezi veya rüya hayalidir ki bu kurallar 
dışı na çı kabilir. Hukuk kurallar ı nı n (daha dar da olsa) böyle bir zor-
layıcı  gücü vard ır. Hukuk kuralları  başkası nı n varlığı  ile varlığı mızı  
temasa getiren a şkı n bir alan yaratarak yaln ız kençlimize değ il bütün 
insanlara ortak yükümlülük verir. Ahlak insan ı  anlamaya bizi zorlar 
ve bütün değerler için anla ş ma temeli verir. Bundan dolay ı  ahlaki 
gereklilik ötekileri ku ş atır: Insan ı n insanı  anlamas ı nı  sağ ladığı  için, 
olması  gereken hakk ı ndaki ş uuru bir ortak şuur haline koyar. Bütün 
ideallerin bildirilebilmesinde (communicatibilit) temel görevini görür. 
Doğ runun, hakk ın, güzelin ortak de ğ er olmas ı  bu bildirilebilme ile, 
ahlaki değerler mümkün olur. Bunun için mecbur olmak yaln ız 
ahlakın ilakikatı n de geçerliğ ini sağ lar. Varl ıkla oluşun, varlıkla 
görünü şün, varl ıkla dü ş üncenin ve varl ı kla imkanın zıt ve tamam-
layı cı  rolleri hakikat kavram ı nda bütünlüğünü bulur. 

Varlık, hakikatin ontolojik cephesi oldu ğu gibi, düşünce de onun 
epitemolojik ve lojik cephesidir. Fikir tarihini dolduran ontolojik kan ı t 
buhram(**) bu problemin ba şka bir aç ıdan konulmas ı ndan ileri gel- 

* Ölüm hiç bir zaman bütün olma de ğ ildir. Daima bütünle şmenin kesintisi ol-

duğu için oradaki hükümde de bir "olabilirdi", "olmalıydı " veya "olmamalıydı " şeklinde 

gerçekleşememiş  geleceğe aç ı k ş artl ı lık kal ır. 
** Louis Rougier, Paralogismes du rationalisme'de bu preuve ontologique'in bütün felsefe 

tarihindeki tenkidini yap ıyor. 
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mektedir. Bu kanat varl ı k ile düş üncenin iki manzara, iki cephe gibi 
alınacak yerde, dü şünceden varil& geçilmek istenmesinden, yani 
düşünce kurallar ı ndan varl ık ilkelerini çıkarmak istemeden doğ an 
buhrana kar şı  ileri sürülmü ş tür. Kanı tı n esası  Par ın&lidee dayan ır 
ve tam olarak Saint Anselme tarafindan ifade edilmi ş tir. Bu da dü şü-
nülen her ş eyin varolduğu şeklinde özetlenebilir. Böyle dü şünenlere 
göre eğ er biz zihinde birtak ı m akı lyürütmeler yap ıyor ve bunları n sırf 
zihin kurallar ına göre doğ ru olduklar ı nı  görüyorsak buradan onlara 
karşı lık gerçekte de birtak ı m doğ ruluklarm bulundu ğu sonucunu çı -
karabiliriz. Fakat bu dü şünce tarz ı  yanlış tır: Zihin hakikatinin tutar-
lığı ndan fizik veya metafizik hakikatin gereklili ğ i çıkarı lamaz. Bu yanlış  
kanı t varl ı kla düşüncenin aynı lığı nı  peş inden kabul etmeden ve dü şün-
ce kurallar ını  varhğ a uygulamadan doğuyor. Halbuki gerçek ve dü şün-
ce (varl ık değ il fakat gerçek) ayn ı  varlığı n iki manzaras ı , birbirinin 
aynı  olmıyan, hatta birbirine göre z ı t ve tamamlayı cı  olan iki manza-
ra gibi alı nınca bu buhran ortadan kalkar. Ne gerçek dü ş ünceyi 
ifade edebilir, ne dü ş ünce gerçeğ i! Dü şüncenin kurallar ı  ideal olarak 
kalır, gerçeğ in zorunlulu ğu veya olas ı lığı  (ihtimaliyeti) kendine ait-
tir. Gerçek, dü şünce kurallarını  (matematik dü şünceyi, mantiki 
akı lyürütmeyi) ölçü olarak kullan ır. Fakat kendinin onlardan ayr ı  oldu-
ğunu bilir. Düşünce gerçeğ i ifadeye çal ışı r, fakat kendine irca etmez. 
Mantıki empirism bu bak ı mdan haklı dır. Madde gerçeğ ine göre düşün-
ce matematik bir âlet, bu alete göre gerçek yo ğurulacak bir mulajd ır. 
Ne bu âlet bu mulaja tam uygundur, ne mulaj bu âletle tam ifadesini 
bulur. Fakat ayn ı  varlık (yani insan) bir manzarasiyle beden, bir man-
zaras ı  ile ruh olarak bu Metin kendi kütlesini i ş lemesini sağ lar. Ruhla 
beden, dü şünceyle madde iki ayr ı  cevher değ il, aynı  varlığı n z ı t ve 
tamamlayıcı  iki manzaras ı dır: 

) Ruh beden olm ıyan ş eydir, beden de ruh olm ıyan ş eydir; 

2) Fakat ruh bedensiz olamaz, beden de ruhsuz olamaz. Bunu 
insana göre "eldeki varl ık" (Vorhanden) olmak üzere maddi varl ık için 
de söyliyebiliriz 

) Madde dü şünce olmıyan ş eydir, dü şünce madde olmıyan ş ey- 
dir. 

2) Fakat madde dü şüncesiz olamaz, dü şünce de maddesiz 
olamaz. Ayn ı  varlığı n, insana göre "eldeki varl ık" (Vorhanden) veya 

elde edilmiş  varlığı n (Zuhanden), insanın dünyasındaki âletler ve onlar ın 
yoğurduğu ş eylerin, hem birbirine bağ lı , hem birbirinin z ı ttı  iki 
manzaras ı  olabilir. Böyle anla şı lı nca Descartes' ın bahsettiğ i uzam ve 
hareket dü şünce ve iradeden ayr ı lamaz ; bununla birlikte onlar bir- 
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birinin zı ttı dırlar. Uzam dü ş üncenin z ı ttıdır, fakat onsuz olamaz. 
Hareket iradenin z ı ttıdı r ve onsuz olamaz; insan ın "âlemde varl ığı " 
Descartes' ın iki ayrı  cevher görü şüne yeniden bakmaya bizi zorlar : 
hareket kanunu dü şüncenin z ı ttı dı r ama, onsuz olamaz. Kendi ba şı na 
mekanism hiç bir ş ey değ ildir; nitekim kendi ba şı na dü şünce (Co-
gitation) de bir ş ey değ ildir. Birbiriyle kar şı t olan bu iki manzara yine 
de birbirleriyle kaimdirler. Böylece mekanism'in ve spiritualism'in 
çıkmaz ı ndan kurtulmu ş  oluruz(' 7). Ayn ı  ş eyleri canl ı  varlık (bitki ve 
hayvan) ve insani varl ı k alanlar ı  için de söyliyebiliriz. Orada konumuz 
(Heidegger'in tâbiriyle) "eldeki varl ık" ve "elde edilmi ş  varlık" değ il, 
fakat insandan ibaret olan "varolu ş " tur. Varolu ş  ne yaln ız beden dir, 
ne de yaln ız ruhtur. Existentialiste'lerden bir çoğunun "varoluş"u 
sübjektiflik ve ruh gibi anlamlar ı  doğ ru değ ildir( ı 8). Insanda beden ve 
ruh bir bütün te şkil eder( '9). Söylediğ imizi tekrar edelim: beden ruh 
olmıyan ş eydir, ruh da beden olm ıyan ş eydir; ikisi birbirine z ı t vas ıf-
lar gösterirler. Fakat yine de onlar birbirine ba ğ lıdı r: biri olmadan 
öteki olamaz (2o). Louis Lavelle bu ay ı rı cı  görüşe karşı  şöyle diyor: 
"Maddi âlem gerçe ğ in bütünü üzerinde sahip oldu ğumuz pers-
pektivden ba şka bir ş ey değ ildir. Halbuki onun üzerinde benimsedi-
ğ imiz ocağ a göre bir perspektivler çoklu ğu vard ır. O duyuları mızla, 
gittikçe mükemmelle ş en âletle veya kavramlarla görmeye çal ış tı kça 
değ iş meden geri kalmaz. Manevi varolu ş  ise sübjektiflikten büsbütün 
ayrı dı r: O maddi varolu ş a bağ lıdır, yahut o bunun bedenidir. Bu ise 
bedenin ruhudur" (2 ). Ruhla bedenin bütünlü ğünü söylemek yetmez 
onların z ı t ve tamalay ıcı  oluş ları nda ısrar etmelidir. Bu kar şı tlık ve 
ayrı lamazl ı k varoluş a bulanık ve müphem (ambigü) bir vasıf verir. 
Varolu ş  hem bedendir, hem ruhtur; hem ayr ıdır, hem bitiş iktir(*) 
hem kendi için (pour soi) hem kendinde (en soi) vard ır. Hem başkasiyle 
birle ş ik, hem ondan ayr ı ; hem gergin (tendu), hem geni ş lemiş  (ex-
tendu) dir. Bu müphemlik (ambiguiW) varoluş u akıl-d ış i (irrationnel) 
kı lar. 

17 Descartes felsefi iki cevher görü şünün neticesi olarak ayn ı  zamanda hem m&anisme, 

hem spiritualisme ç ığı rlar ı n ı  doğ urmuş tur. 

18 Gabriel Marcel, K. Jaspers, hatta bir dereceye kadar Sartre' ın existentalisme'i 

"Existence" deyince subjectivit6 yi anlıyorlar. Bu görü ş  birliğ i Kierkegaard'dan geliyor. 

19 Kurt Goldstein, La structure de L'organisme, trad. de. L'all. par Burkhardt et 

Kuntz, 1951. Gallimard. 

20 Bu konuya daha ilerde dönece ğ iz. 
21 Louis Lavelle, Existence spirituelle, existence matMelle. (Atti del Congresso Internatio-

nale di Filosofia, Roma. II. Existentionalisme, 1946 C .dit. 1948. 
* Ş ahabeddin Sühreverdi 'nin görü şü (12. yüzy ı l Anadolu) buna yak ı nd ı r. 
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F. Gerçek — Mümkün 
(Varlık — ıı nk'an) 

Gerçek - mümkün dikotomi'si de ötekiler gibi varl ığı n çözül-
mesi gereken ba ş lı ca problemlerinden biridir. Buraya kadar söyledik-
lerimizi daha geni ş  ölçüde gerçek ve mümkün için de söyleyebiliriz. 
Yalnız bu konu felsefede oldukça yenidir ve yeni ş ekliyle çağdaş  fel-
sefeye aittir. Burada önce Yunan ça ğı nın bu noktadaki haz ırlıkları  ile 
söze başhyal ı m : 

Yunan felsefesi sonsuzu menfi kavram sayd ı k"ı  için, mümkün de 
orada menfi bir rol oynuyordu. Anaximandros'a göre sonsuz ve s ını r-
sız varlık (apeiron) kavranamıyan menfi kavramd ır. Sı nır (pera) onu 
müsbet kavram haline koyar. Eflâtunda "mümkün" e ve "belirsiz"e 
yer vermez, s ınırı , hududu, belirliyi İ dee'ler Merninin temeli sayar. 
Fakat aynı  Eflâtun ya ş lı lı k diyaloglarında önemli bir diyalektik üze-
rinde durdu: Z ı tları  birleş tiren bu belirsizlik haline Dyade dedi. Onca 
karma (mixte) ve karışı mlar (mdange) dan ibaret olan Dyade varl ığı n 
özüdür. Biz bu asil' varl ıktain bilinen z ı t manzaralar ı , ancak onu 
sı nırlıyarak meydana ç ıkarıyoruz. Son fikirlerindeki bu mühim de-
ğ iş me Eflâtun sisteminde esasl ı  değ iş ikliğ i gerektiriyordu. Fakat daha 
çok tanınmış  olan gençlik ve orta ya ş  diyalogları nda (Phaidon, Phai-
dros, Devlet = Politea, ziyafet = Symposion) filozof yaln ız değ işmez 
ve ayd ın ideal'ler âlemini, onlarla olu ş  âlemi aras ındaki ayrı lığı , Idee-
lerin birbirleriyle ve a ş ağı  âlemle münasebetini tasvir etti ğ i için, 
"Parmenides" adl ı  diyalogundaki buhranl ı  düşüncesinden sonra 
geliş en yeni fikirleri gölgede kald ı . Onlar sonradan k ısmen Plotin 
tarafından tamamland ı . İ skenderiyeli filozof sonsuz ve belirsiz kavra-
mını  müsbet kavram ve varlığı n özü haline getirdi. Böylece mümkün 
kavramı  felsefede gittikçe büyüyen esasl ı  yerini aldı . 

Onu as ı l felsefesinin temel kavram ı  haline koyan Leibniz dir. 
Fakat bu matematikci filozof'da mümkün, Aristo'nun • güc teorisinderi. 
çıkarı lmış tır. Mümkün olan ş ey aklı n tasavvur edebilece ğ i güclerin 
gerçekle şmesidir. Gelecekte olabilecek olan şeyler Allah' ın aklı nda 
mümkün olarak varolan ş eylerdir; Jules C6ar' ı n devamlı  diktatör 
ve Cumhuriyetin hakimi olaca ğı  ve hürriyeti y ı kacağı  Allahın fikrinde 
mevcuttu. Bu hareketi bu fikir yüzünden yapt ığı  söylenebilir; çünkü 

,Allah her ş eyi bildiğ i için bu ona elveriş lidir" (22). Ba şka deyiş le müm-
kün, zaman içinde gerçekle ş mek üzere güc halinde olan ı n fiil haline 

22 Leibniz, Discours de M6taphysique, annote par H. Lestienne, 1929 
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geçmesidir. Fakat bu görü ş  tamemen zihinci idi. Mümkün burada yal-
nız akı lcı  (rationnel) bir gerçekle ş me, bir nevi güclerin 
oluyordu. Mümkün olan her ş ey aklı n kavrayabilece ğ i bir gücün ger-
çekleşmesidir. Bu suretle matematik alanda say ıları n kendi kanununa 
göre gerçekle ş mesi onun imkâm, tabiatta vakalar ın yeter sebep ve 
süreklilik ilkelerine uygun olarak gerçekle ş meleri onların imkamdı r. 
Leibniz aynı  dü şünceden hareketle Allah' ı n isbatını  imkan kan ı tından 
ç ıkarıyordu. Bu ş ekilde anlaşı lan imkan önceden haz ı rlanmış  planl ı  
bir âlemin kendi plan ı nın kanunlarına göre gerçekle ş mesinden 
başka bir şey olmuyor. Fizik olgular ve insani vaka'larda da gelece ğ e 
ait zorunsuzluk ayn ı  suretle Allah' ı n zihnindeki imkân ile açıklamyor-
du. Jules C6ar' ı n Rubicon'u geçmeye karar vermesi ve bunun sonraki 
diktatörlüğü üzerine tesiri Allah' ı n zihninde haz ır olarak vard ı . 
İ mkanın bu tarzda anla şı lması  Leibniz'in dışş uurdan ş uura geçi ş  
ş eklindeki görü şünde de hâkimdi. O da birincisi gibi Ariston'nun 
gücten fiile geçi ş  fikrine bağ lı  idi(*). Bu noktada daha önce güc fikri 
dolayısiyle söylediklerimizi hatırlatalı m. 

Biz mümkünü bu zihinci görü ş  içinde anlam ıyoruz. Önce onu 
geçmiş ten, güc'den, tohumdan, gizli (veya latent) olandan ç ıkararak 
geleceğ e, fiile, çiçek ve yemi ş e, açığ a (veya meydanda olana) do ğ ru 
uzatacak yerde, onu do ğ rudan doğ ruya gelecekten, olacak olandan, 
yeniden, gerçekle şecekten ç ıkarıyoruz. Bunun için "mürnkün"ü 
olmakta olan varlığı n gelecekte gerçekle ş ecek hareket lahzalan gibi 
alıyoruz. Böyle bir gerçekle şme önceden gerektirilemez ; geçmi ş ten ç ı ka-
nlamaz. Her an beklenmedik vakalar ı , yeni ve farkl ı  şeyleri getirmek-
tedir. S ırf zihni değ ildir Zihinle kavranam ıyan bir tarafi vard ır. Bunun 
için de mümkünün tam ak ı lla kavranabilir olduğunu söylemek doğ ru 
değ ildir. Yalnı z aldi olan ın mümkün olduğu şeklindeki görüşe karşı lık, 
bu yeni görü ş  mümkünün akıl - dışı  (irrationnel) tarafı na önem verir. 
Bu görü ş te bir tabiat galat ı  (monstre), bir y ıkı lış , bir yeniden doğ uş , 
bir ani değ iş me veya s ı çrayış , hiç bilinmeyen yeni bir gerçe ğ e doğ ru 
yöneliş  mümkün alan ına girer. Leibniz, kendi mümkün görü şünün so-
nucu olarak tabiatta süreklilik oldu ğunu, hiç bir s ı çrama olmad ığı nı , 
bütün anların birbirine ba ğ lı  olarak geçmi ş in geleceğ e gebe olduğunu 
söylüyordu. Onun önceden kurulmu ş  ahenge (Hannonie prütablie) 
dayanan kainat ı nda ş imdi sözügeçen sars ı ntı lar, s ı çrayış  ve birden 
değ i ş melerin yeri yoktu (23). Halbuki ilim bütün dallar ında bu söy-
lediklerimizi kabule zorlamaktad ır. Varl ıkta, düz hatl ı , sürekli ve 

23 Leibniz. Nouveaux essais sur L'entendement humain, Garuier. 
* Leibniz. Ayn ı  kitap 
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düzenli bir geli şmenin değ il, dalbudak salan evrimlerin, zigzaklar ve 
sı çramalar ın, devrimlerin yeri oldu ğu, mümkünün yalnı z bu ş ekilde 
anlaşı lmasiyle aç ıklanabilir. Halbuki "mümkün"ü geçmi şin, tohu-
mun, gücün akli olarak fiile ç ı kmas ı  ş eklinde anlayan Leibniz gö-
rüş ü her türlü dalbudakl ı  evrim, s ı çrama ve devrim fikirlerini imkan-
sız b ırakır. 

Mümkünün geleceğ e doğ ru bir açı lış , bir projet ş eklinde anla şı l-
ması  zamanı mızda Sartre ve Heidegger'in felsefelerinde ba ş lamış tır. 
Heidegger'e göre mümkün ölüm önünde duyulan yok olma 
(niantisation) ürküntüsünden do ğmaktad ır. Mümkün zaman ı n geleceğ e 
doğ ru uzanan üçüncü bu'duna aittir ve böyle bir mümkün tamamen 
akı ldışı dı r. O sonlu varl ığı nı= kaderi önünde duyulan deh ş et ve 
korku duyguları na bağ lı  sırlı  bir sezgidir ve hiç bir suretle akli'ye ve 
tabil'ye indirilemez. Sartre'a göre ise mümkün "kendisi için" olan 
varlığı n, yoklukla devaml ı  bir savaş  halindeki insani varl ığı n devam 
edebilmek için kendini gelecekte "kendisi ile" (en soi) varlı k haline 
koymas ı  , kendini bir ta ş  veya bir fikir gibi öz yapmas ı ndan doğ an 
Halbuki o, öz olmadan önce varolu ş tur ve yaln ız bu yokluktan kurtul 
ma çabas ı  onu geleceğe doğ ru bir fikir, bir plan halinde kendini ak-
setmeye götürür ki bu hal "imkan"d ır. O da Heidegger gibi imkan ı  
geçmiş te değ il gelecekte, akli de de ğ il ak ıl dışı nda görür. Fakat her 
iki filozofun tabiatc ı  ve akı lcı  felsefeye kar şı  aldıkları  kesin tepki bize 
gerçekten uzakla ş ma gibi geliyor. Mümkün geleceğ e ve yeniye ait ise 
de s ı rf insani varolu ş a bağ lı  değ ildir. Ak ı l - dışı  ise de ak ılla hiç bir 
iliş iğ i yoktur denemez. Insanda deh ş et ve ürküntü duygular ıyla karışı k 
ise de, daima ona bağ lı  sayı lamaz. Maddenin, canlı  varlığı n, insanın 
ayrı  mümkünleri vard ır. Varolu şun doğ rudan .doğ ruya mümkünü ile 
değerlerden her birinin mümkününü ay ırmalı dır. Tekniğ in mümkünü 
insan eline, kafas ına, aletin yap ı ldığı  maddeye, onlar ı n karşı lı klı  etki-
sine bağ lı dır. Dü ş üncenin mümkünü tautllogie halinde sonuçluluklar 
serisi ile uzan ı r. Tümevar ışı n mümkünü tabiat kanununun ara ş tırı lma-
sında kullan ı lan araçlara ba ğ lıdır. Bu bazan yal ı n göz, kulak, bazan en 
ince rasat âletleridir. Bazan fizik imkans ı zlı k tarafı ndan s ı mrland ı rı lır. 
Sanat ı n mümkünü surralisme'de, abstractionisme'de, futurisme'de, 
daima yeni ufuklar ın keşfinde gerçekle şmektedir. Ahlak ın mümkünü 
başka varolu ş la birle ş me yolları nı n bulunmas ında, aşkın (transcendant) 
insani varlığ a çevrili ş dedir. Dinin mümkünü a şkı nlık sı nırı na varmak 
ve misterle temasa gelmektir. Mümkünler çok çe ş itlidir, varlıklar ka-
dar ayrı  mümkünler vard ır ve onları  yaln ı z subjektif varolu ş a indirmek 
yanlış tı r. 
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G. Dikotomileri Çözme Metodu 

Varl ık dikotomilerinin çözülmesi felsefede esasl ı  bir metod 
üzerinde durmam ı zı  ve ilmin bu metoda dayanmas ı  gerektiğ ini 
gösterir. Bu metod genel olarak ortak duyuda kullan ı lan gözlem ve 
tecrübe olamaz. Çünkü bu yollar her ça ğı n veya insan karakterinin 
pe ş in - hükümlerinden kurtulmu ş  değ ildir. Onlara dayand ı kça âdet-
ler, inançlar, ideolojik e ğ ilimler çe ş itli ş ekilde bu problemlerin görül-
mesini ve çözülmesini engeller. Bu metod ilimde kullan ı lan ve ince 
rasat araçlar ına dayanan gözlem, tecrübe veya deney (exp drimenta-
tion) da olamaz. Vakı a bunlarla elde edilen bilgi ilerlemesi problem-
leri incelemeye, hatta baz ı larını n yanlış  konulduğunu gösterecek yeni 
ışı klar vermeye yarar. Fakat yaln ız başı na bu metodlar dikotomi 
lerden doğ an müphem çift - kutupluluktan kurtulma yolu gösteremez. 
Vakıa bu kar şı t kutuplu problemlerden bir k ı smı  gerçeğe (varlığı n 
özüne) aittir; bir k ısmı  ise zihnin aldatıcı  çatış kanl ı kları ndan ibaret-
tir. Bu iki çe ş idi ayı rarak ikincileri aldat ı cı  düş ünce diye ortadan kal-
dırmak, birincileri üzerinde durmak gerekir. Fakat ilmin ad ı  geçen 
metodları  ile birlikte sağ lam akı lyürütme ikincileri çözse bile, birinciler 
üzerinde etkisiz kal ır. Öyle ise, problemlerin çözülmesi için felsefe ba ş -
ka metodlara ba ş  vurmalı dır. 

Felsefe kendi problemlerini içdü şünme (r J'lexion) yolu ile inceleye-
bilir. Bu metod baş lı ca şuurun kendi kendine çevrildi ğ i konularda kul-
lanı lır. Burada ş uur kendi üzerinde dü şünür, başka deyiş le düş ünce 
üzerinde dü şünür. Fakat bunun için felsefenin ele ald ığı  konunun 
doğ rudan doğ ruya ş uur verisi olmas ı  gerekir. Insanla tabiat, ş uurla 
evren aras ında ortak olan, yahut insandan gayri varl ıklara ait olan 
konularda bu metod kullan ılamaz. Eğ er onlar her türlü çat ış ma dışı n-
da saf tecrübe verisi iseler, s ırf bu ş art alt ında iş leyebilirler. Fakat 
burada söz konusu olan çat ış malarda içdü ş ünme gibi onlar da yetemez. 
Felsefe bu problemlerin çözülmesinde ak ı l ilkelerini de kullanamaz. 
Çünkü bu ilkeler yaln ız soyut zihin münasebetlerinde yürürlüktedir. 
Bir ş eyin kendi kendisinin ayn ı  olduğunu, aynı  ş artlar alt ında bir 
ş eyin hem kendisi, hem kendisinden ba şka bir ş ey olmadığı nı , hatta 
her fikir veya ş eyin bir yeter sebebi bulundu ğunu bilmek zihin alanı n-
daki akı l yürütmelerde tutarl ığı  ve sonuçluluğu sağ lasa bile sözü 
geçen problemlerin çözülmesinde i ş e yaramaz. Ş üphesiz bu ilkelere 
dayanmadan dü şünemeyiz; fakat ne onlar ı n zihinde geçer olmalar ı n-
dan dolayı  varl ıkta da geçer olduklarını  çıkarmaya hakk ımı z vardı r 
(ontolojik kan ı tın tenkidi) ; ne de bu dü şünce kurallar ını  doğ rudan 
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doğ ruya müphem (ambigü) fakat gerçek çat ış kanlıklara, yanl ış  dü ş ün-
ceden doğmuş  olmıyan çat ış kanlı klara uygulayabiliriz. Halbuki fel-
sefe dogmatik metafizi ğ in hakim bulunduğu çağ larda uzun bir süre 
bu metodla her ş eyi çözme iddias ı nda idi. 

Felsefe bu metodlar d ışı nda, her ne kadar onlardan büsbütün 
ayrı  değ ilse de, daha ş aşmaz olduğuna hükmetti ğ i baş ka bir metoda 
baş  vurmu ş tur: bu da matematik kesinlik metodudur. Ortak duyu-
nun sanı ları ndan (doxa) hareketle bir s ınıflar mantığı nı n içerme (inc-
lusion) lerinden her ş eyi ç ıkarmak isteyen tas ı mlı  (syllogistique) dü şünce 
yerine bütün olgularda en tarafs ız ölçü olan miktarlar ve onlar ı n müna-
sebet (ralation)lerine ait matematik dü ş ünceyi koymak şüphesiz büyük 
ad ımdır. Ilmin İ lkçağdanberi mıhlandığı  statik s ı mflamalardan olgu-
lar aras ı ndaki münasebetlerin ve kanunlar ı n keşfine yükselmek bu 
sayede mümkün olmu ş tur. Fakat bu ba ş arı  bir yerde durur: bu da - 
varl ıkları n özüne ait. dikotomik karakterdir. Descartes ayd ı n ve seçik 
ezdi hakikatlerden hareket ederken bu dikotomilerin çözülmü ş  ş ekil-
lerine veya yapma olarak ayr ı  diye kabul edilen ş ekillerine onu tat-
bik ediyordu. Fakat âlemde varolan insan için bu ayr ı  diye kabul edi-
len ş ekiller yoktur ve bu ayd ın, seçik fikirler gerçe ğ e değ il, ancak 
gerçekten yapma olarak ayr ı lmış  kavrainlara aittir. Onlar ancak bu 
ş artlar alt ında görülünce do ğ ru olurlar. Felsefe bundan dolay ı  es-
kidenberi çat ış kan terimler kar şı sında onlar ı  birle ş tiren bir metod 
icat etti ki, bu da diyalektiktir(*). İ lk çağda Eflâtun z ı t kavramları  
karşı laş tırırken bu metodu kullan ıyordu. Ad ını  vermeden Heraklit 
de onu z ı tların karşı laş t ı rı lmas ında kullan ı mış tı . Fakat diyalektiğ i 
ası l geliş tiren Hegel oldu. Aristo'nun sabit s ı nıflar mantığı  yerine ha-
reketli gerçe ğ i aç ı klıyan diyalektiğ i koymakla birçokları nca felsefede 
en büyük devrimi yapm ış  sayı ldı . Aristo'ya göre değ i ş meyen masa, ev 
veya bitki nevileri vard ır ve bu sabit neviler için en elveri ş li metod 
"bir ş eyin ayn ı  zamanda hem kendisi, hem kendisinden ba şka bir ş ey 
olmadığı nı" kabul eden statik mant ı ktır. Fakat e ğer her ş ey değ iş i-
yorsa ; ne ev, ne bitki nevi sabit ise, evren ş ekilden ş ekle geçen bir olu ş  
halinde ise orada statik mant ık yaln ı z görünü ş ler için doğ ru olacak, 
oluş tan ibaret as ı l gerçekte bu mant ı k geçerliğ ini kaybedecektir. İş te 
Hegel'in diyalekti ğ i veya dinamik mantığı  bunun için meydana gel-
miş tir deniyor. Bak ı lı rsa bu görü ş  çok cazip görünüyor. Bu yüzden fel-
sefeden ilme geçerek bir çoklar ı nca tutuldu. Fakat diyalekti ğ in doğ ru 
olması  için her ş eyden önce z ı t terimlerin ayr ı  ayrı  bulunmas ı  ve çatış - 

* Aristote, NUtaphysique, yol II. La puissance proprement dite (p. 481); r Mlite de la notion 

du possible (p. 488). trad. par Tricot. Nouv. edit. J. Vrin. 1953 
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mas ı ndan daima yeni terkiplere geçilmesi gerekir. Halbuki çat ış kan 
olan ilk olguda terimler ayr ı  ayrı  değ ildir; z ı tlı k ve tamamlay ıcı lı k bu 
ilk ve müphem olgunun kendisindedir. Orada terimler birle ş tirilmiyor, 
ayn ı  varlığı n manzaralar ı  olarak görünüyor. Orada z ı tları n terkibine 
doğ ru yönelmeyi sağ layan diyalekti ğ in yeri yoktur. Çünkü ilk olgu 
başka bir terimle birle ş tirilecek veya birle ş ecek olgu değ il, çözülecek ve 
her manzaras ı  ayrı  ayr ı  meydana ç ı karı lacak olgudur. Bundan dolay ı  
diyalektik böyle bir durumda yapma bir metod olarak kal ır. Yaln ı z 
varoluş la peşinden ko ş tuğu «haz ır olmayan» (absent) varl ık, insanla ih-
tiyac ı nı n hedefi olan bulunm ıyan ş ey, insanla haz ı r olmayan insan ara-
sı nda s ırf değer olma bak ı mı ndan münasebet kuruldu ğu zaman diya-
lektik rol oynar. Fakat bu art ık varhğ a ve bilgiye ait olmaktan ç ıkarak 
bir değ er diyalekti ğ i olur. Teknikte insanla e şya aras ındaki değ er mü-
nasebeti diyalektik olarak Metin ve makinenin meydana gelmesini 
Sağ lar. Sanatta sanatç ı  ile hedefi olan a şkı n varl ı k (tabiat ve insan) 
aras ındaki münasebet diyalektik olarak sanat eserini do ğurur. Fakat 
ne maddeyi , ne canl ı  varlığı  , ne insan ı  anlamada bu metod bir i ş  
görebilir. Çünkü onlar ı n ilk olgu olarak müphem z ı t kutupluluğunu 
açıklamadan acizdir. Bitki ve hayvan çevresinden, insan dünyas ından 
ayrı  değ ildir ki onlar ın karşı lıklı  etkilerine diyalektik ad ı nı  verelim. 
Ne tabiat ilimleri, ne insan ilimleri böyle bir metodu kullan ıyor. Bu 
ilimlerde bildiğ imiz münasebetler s ınıflama veya kanun halinde ifade 
edilirse bunlar ı n diyalektikle ilgisi yoktur. Dü şmanlıklar veya dostluk-
lar ilk olgunun tasvirinden sonra anla şı labilir. Yakla ş malar ve uzak-
laş malar, gerginlikler ve birle ş meler bu ilk tasvirden sonra meydana 
çı karı lı r. Bundan dolayı  Hegel'in metodunu s ı nıf mücadelesine tatbik 
eden Marx, oradan bir tabiat diyalekti ğ i çıkarmak isteyen Engels 
ilk olgu tasvirine bakmadan (çünkü bu tasvir filozof kadar ilim ada-
mı nı  da ilgilendirir: iktisad ın temeli olan ihtiyaç ve i ş  olguları  gibi), 
onları  mekanik ve soyut unsurlar halinde görerek neticelerden sebep-
lere doğ ru yükselmeye kalkmaktad ırlar. Halbuki s ınıf mücadelesi 
(hatta iktisadc ının zihnen urnümile ş tirdiğ i ş eklinde dahi) netice - ol-
gudur, sebep değ il. Onu anlamak için ilk olguya, ihtiyaç ve i ş e, insa-
nın Mem.deki yerine kadar inmek, bu müphem ve karma olguyu 
çözdükçe onun do ğurduğu eserlere yükselmek gerekir. Ancak bu yön-
den toplumları n gelişmesine ve toplum tabakalar ı  ve sı mfları n doğ u-
şuna geçilebilir. Böyle yapmad ıkça soyut ve insani varl ı ktan ayr ı lmış  
olarak al ınan "i ş " olgusunun Descartes'c ı  dü ş üncedeki "ulam" 

veya "hareket" olgusundan fark ı  kalmaz. Fazla olarak bu soyut 
" İş " olgusu hareket ve uzam ın, insani varliğa tatbikinden doğ an 
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mekanism yanl ışı na kurban olur. İ nsani varlığı  uzamla anlamak müm-
kün olmadığı  gibi, mekanik iş le de anlamak mümkün de ğ ildir. Fakat 
"âlemde var" olan insana ait konkre bir tetkikte bu metod de ğ er di-
yalektiğ i olarak rol oynar. 

Felsefe ayr ı ca sezgi metodunu da kullan ır. Bu te ş ebbüsü de öte-
kiler gibi eskidir. Bugünkü anlam ından uzak da olsa Orta - ça ğda 
Augustin iç baluş la, işrâki'ler "ke şf" dedikleri bir metodla ona yakla ş -
mış lardı . (Yaln ız onları  birbirine irca etmeden sak ı nmalıdır. Çünkü 
iş tirâiller buradan büyücülü ğ e benzer ilim - d ışı  sonuçlar ç ıkardılar). 
Sezgi araya bir vas ı ta koymadan do ğ rudan doğ ruya kavramak (Ansc-
hauen) demektir. Bu geniş  anlam içine Descartes' ı n ezdi hakikatlere 
ait zihni kavray ışı , Kant' ı n fenomenlere ait duyularla kavray ışı  girer. 
Fakat burada özel olarak zihin ve duyu i ş lemleriyle kavranamayan, 
ortak duyu ve ilim metodlar ıyla nüfuz edilemeyen as ı l gerçeğ i doğ rudan 
doğ ruya kavrama anlam ı nı  kasdediyoruz, ve türkçede yerle ş miş  olduğu 
için bu yerde "sezgi" kelimesini kullan ıyoruz(24). Böyle anla şı lan sez-
gi ilkin Schelling felsefesinde görülüyor. O tabiatla ruhun ayr ı  kal-
dıkları  devrede insan ın tabiat anlamak için ba ş  vurduğu bütün yol-
lara (mantık, matematik, teknik, v. b.) "vas ı talı" bilgi diyor ve bun-
larla varlığı n kavranam ıyacağı nı  söylüyor. Ona göre varl ık ancak ta-
biatla ruhun, ayn ı lığı  duyulduğu zaman "vas ı tası z" bilgi ile kavran ır 
(25). Bu ise, böyle bir ayn ı lığı  duyan sanatc ı nın sezgisi (intellectuelle 
Anschauung) dir. "Vası talı "dan "vas ı tas ız" a bu geçi ş i zamanı mızda 
yeni - Schellingci filozof J. M. Baldwin yeniden ele ald ı . O da üstadı  
gibi ilk olgunun belirsizliğ inden hareket ediyor ve buna Uvy - Brühl 
gibi "mantıktan önceki" görü ş  diyor: Orada insan kendini tabiattan 
ayıramamaktad ır ve yaln ız müphem bir bilgisi vard ır. Fakat ilk olgu 
açıklaşdıkça "mant ıki görü ş" doğ ar. Orada insan ve âlem, tabiat ve 
tabiat - üstü ayr ılmış tır, ve insan bu görü ş te vası talı  bilgi ile varlığı  
kavrama gücünü kaybeder. Ancak "mant ı ktan - sonraki" görü ş  (men-
talite  iledir ki insan ve tabiat bütününü kavrar. Baldwin 
buna varlığı n sanatç ı  gözü ile kavranmas ı  diyor ve kendi görü şüne pan 
calisme (her yerde güzellik) ad ını  veriyor (26). Sezgiyi felsefede 

24 "Sezgi kelimesi sezmek fiilinden asil aradan görmek, müphem olarak fark ı na varmak 

demek olduğu için intuition ve Anschauen karşı lığı  "kavramak" demek daha elveri şli ise de 

bu kelime yerleş tiğ i ve kavramak, kavram kelimeleri ba şka yerlerde kullan ı ldığı  için biz 

de "sezgi" diyoruz. 

25 Schelling, Philosophie de la nature (Essais, trad. par Jankviteh, Aubier. 1946; 

pp. 45-102) 

26 James Marx Baldwin, De mddiat et de l'immtViat, trad. par E. Philippi, F. Alcan, 

1921; Baldwin, Thdorie g‘ndtique de la rdalit4 F. Alcan, trad. par E. Philipp, 1918 
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metod olarak en son kullanan Bergson bu kelimeden maddeyi 
pratik gayeye göre parçalayarak i ş leyen ve ayn ı  görevi hayat ve ruha 
tatbik ettiğ i zaman ba ş arı sız kalan zekâ yerine ruhun sürekli olu ş tan 
ve "süre"den ibaret mahiyetine nüfuz edecek bir kabiliyeti anl ıyor. 
Hayat ve ruhu sezgiden ba şka hiç bir ş ey kavrayamaz diyor(27). 
Fakat sezgi, asl ı nda, pratik bir kabiliyet olan zekâdan ba şka olsa da, 
yine zihne aittir. O parçalar ı  veya parçalanm ışı  değ il , kalitatif olu ş  
halindeki sürenin bütünlü ğünü kavrar. Bu yeni görü ş , orijinalliğ i 
ile birlikte köklerinde Schelling görü şüne yakı ndı r. İ kisi de ruh ve 
madde ayrı lışı ndan önce bütün gerçek olan hayat ı , hatta köklerinde 
hayatla maddenin ayr ı lmadıkları  bir belirsizliğ i görürler. İ kisi de ze-
kâya süreksiz (kesintili) olana ait kavraml ı  (conceptuel) bir görü ş , par-
çalayı cı  bir güc gözüyle bakar. İ kisi de as ı l varlığı n zekayı  aş an bir 
yetiyle, sezgiyle kavranaca ğı  fikrindedir. Ş u farkla ki Schelling bu kav-
rayışı  ayrı lış ları n tekrar birle şmesinde, ruhla tabiat ın ayn ı lığı nda 
gördüğü halde, Bergson ölü gerçek gözü ile bakt ığı  maddeden uzak 
kalır ve sezgiyle as ıl gerçek sayd ığı  hayat ve ruhu kavramak ister. 

Sezgi metodu ne derecede me ş rudur? Mant ıkçılar ona dudak 
büküyorlar (28). Diyalekticiler onu mutlak ruhun a şı lmış  ve aşı lacak 
lahzalar ından birine ait içdü ş ünme olarak görüyor ve gerçe ğ in sentez-
ler içinde geliş en oluşunda ona yer vermiyorlar. Her iki tenkit bir 
bakımdan doğ ru, bir bak ımdan yanlış tır: sezgi hayata de ğ il, yalnız 
şuur akışı nı n geçmiş ine ait bir bakış  olduğu için içdü ş ünme'den ayı r-
mak güçtür. Hayata ve tabiata yayg ı n bir görü ş  olduğu zaman o, 
cidden bir sanatç ı  görüşüdür, fakat bir ilim ve felsefe metodu 
Bütün varl ık ve bilgi probleminin sanat görü ş üne irca' ı  doğ ru olsayd ı  
bu iddiaya hak verilebilirdi. Baldwin'in "pan+calism = her yerde 
güzellik" sözü de bunu z ı mnen itiraf eder.Buna kar şı  bu görü ş lerin doğ -
ru olduğu bir taraf var : bu da varl ığı n ilk olgu olarak ayr ı lmamış  bir 
belirsizlik, bir rkı tiphemlik halinde ba ş laması dı r. Bunu Anaximandros'- 
danberi birçok filozoflar gördüler; bugün de felsefe ve ilim yeniden 
üzerinde durmaktad ır. hylozoisme denen görü ş leri de 

zoon yani madde, hayat ve ruhun belirsiz bir karmas ı na daya-
nıyordu.) Schelling tabiat ve ruh ikili ğ inin bu kökten geldiğ ini söy-
lüyor. Bergson da hayat ve madde veya sezgi ve zeka ikili ğ ini oradan 
çıkarıyor. *Su farkla ki, bu görü ş  baş lı ca Schelling'de sanatç ı  sezgisi 
ile tabiat ve ruh bütünlü ğüne dönülebilece ğ ini , Bergson'da hayat ham-
lesine bakan sezgi ile gerçe ğ in bütün olarak kavranaca ğı nı  söylediğ i 

27 H. Bergson, Les donne'es imm6diates de la conscience, 25 eme edit, 1928, Felix Alcan 

28 Bertrand Russell, Mysticisrne et la Logique, trad. par J. Menasce, 1922, Payot 
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halde, bilgi hakk ında asl ı na uygun hiç bir fikir vermemektedir. Sa-
natçı  görü ş ü ne ilimdir, ne felsefedir ; ne kadar derin de olsa bir ressam 
veya müzisyenin bize gerçe ğ i, hatta gerçek üstünü yerse bile bütün 
varlıklara ait bilgiyi verdiğ i söylenemez. Maddede, canl ı  varlık veya 
insanda ilk olgunun belirsizliğ inden kar şı t ve tamamlay ıcı  manzara-
ları  açı klamaya gidildikçe kar şı lıklı  iki yumağı n sarı lmas ı  gibi iki yöne 
doğ ru açı lma ba ş lar. Bu, varlığı n zı t ve tamamlay ıcı  manzaralar ı nı n 
nöbetle ş e (par alternance) meydarı a çıkmas ı  halidir. Böylece varl ığı n 
müphem çift-kutupluluğunda bir terim kendi z ı t ve tamamlay ı cı sı  olan 
terimi "yokmu ş  gibi" koymadıkça tetkik edilemez. Bu kar şı lıklı  
"dış ta - b ırakma" (inter - exclusion) metodu kar şı lıklı  bağ lı lık (inter-
dePendence) vasfını n zarfın neticesidir. Böylece felsefenin genetik bir 
düşünce ile ula ş tığı  nöbetle ş e dış ta - b ı rakma sayesinde bu manzara-
lardan her birinde nöbetle ş e olarak klâsik mant ık ve iç-dü şünme me-
todları  iş ler. Buna mantık veya dü şünme yollarını n doğ rudan doğ ruya 
uygulanması ndan farkl ı  olarak "nöbetle ş e dü şünce metodu" diyebi-
liriz. 
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V 

VARLIKTA KRIZ VE RİTM • 

A. Sınırsızlık ve Sonlu Varlıklar 

Varlığı n krizi değ il, varlık "da" kriz diyoruz. Çünkü burada 
söz konusu olan varl ığı n bünyesine ait devaml ı  bir kriz hali de ğ il, 
baz ı  durumlarda varl ık "da", varlık "içinde" meydana ç ı kan ve ken-
disine sonra yeni bir düzen gelen kriz halidir. Bu hal varl ığı n devam-
lı lığı nı  tehlikeye dü ş ürse bile onu varolmaktan ç ıkarmaz. Çünkü va-
rolanlar böyle bir kriz durumunda devam etmeye çabalayacak ve 
varlık bu çaba ile yeni ş ekiller alacakt ı r. Böyle bir hal olmasayd ı  
varl ık daima sükûn halinde bulunur, ve hiç bir de ğ iş meye uğ ramadığı  
için de devam etme çabas ı  olmadan, s ı nı rs ızca devam eder; bundan,  
dolayı  da yoklukla e ş it olurdu. Hegel'in soyut varl ığı  yoklukla eş it 
saymas ı  buradan geliyor. 

Halbuki sı nı rs ız ve soyut bir varl ı k değ il, varlı klar kar şı sı nda-
yız. Onlardan her birinin ayr ı  gerekliliğ i, ayrı  krizi ve ayr ı  olu şu var. 
Böyle olduğu için de bu problemi ayr ı  derecelerden ele olmal ıyı z; 
genel olarak sonsuz ve s ını rsız diye al ı nan varlı k konkre varl ıklar, 
yani sı nı rlı  ve sonlu türlü varl ık dereceleri halinde al ımnca, yaln ı z 
bu hal dahi orada bir kriz olarak görülmelidir. Çünkü sonsuz varl ık 
hiç bir hudut kabul etmez. Bu uçsuz bucaks ı zlı k içinde farklar ı n, 
sı nırlanmalar ı n doğması  onun özüne ayk ı r ı dır. Sonsuz sonlulara ayr ı l-
lamaz ve sonlular ı n toplam ı  sonsuzu meydana getiremez. Sonlu say ı -
ların toplam ından yine sonlu bir say ı  çıkar. Öyle ise varl ığı  uçsuz bu-
caks ı zlığı  içinde ele alınca, orada meydana ç ı kan sonlu varl ıkları n va-
rolu ş una kriz demek gerekir. Uçsuz bucaks ızlı k içinde madde niye 
meydana gelmi ş tir; bunu hiç bir fizik ve kozmogoni teorisi aç ı klaya-
maz. Alemler ya kesifle şmiş  maddi kütleler, ya enerji dalgalar ı  ve ışı n-
lar halinde bulunuyorlar. Maddi kütleler kendilerindeki potansiyel 
enerjiyi kaybetmek suretiyle da ğı lıyorlar; enerji de birle ş mek üzere 
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kesif maddeyi meydana getiriyor. Bu iki süreç kar şı lıklı  birbirini ta-
mamlıyarak uçsuz bucaks ız varlıkta maddi kütleler ve ışı nlar dediğ i-
miz iki türlü v,arlığı  meydana getiriyor. Fakat bunlardan hangisi 
öncedir? Alemler kesifle şme ile mi baş lamış tır, yoksa kesif olan küt-
leler mi sonradan çözülmü ş tür? Kesifle ş meler ve kütlenin çözülmesi 
birer baş langı ç ve sonmudur ? Bunlara ne olumlu, ne olumsuz cevap 
verebiliriz. İ nsan bilgisi sinirliliğ i yüzünden, uçsuz bucaks ızlığı  kavrama 
gücünde değ ildir. Fakat şu söylenebilir ki, her yerde çözülmeler ve kesif-
leşmeler karşı sındayız ve sonsuzluk olarak al ınan varl ıkta her iki süreç 
ayni zamanda vard ır. Sonsuz varl ıkta her iki süreç onun iki tabii 
ritmi midir? Yoksa bu sonsuzluktaki ilk parçalan ış tan sonra gelen 
tamamlayıc ı  iki hareket midir? Buna cevap verirken de verilerimizin 
yetmezliğ i: ile kar şı laşı rı z. Fakat şunu söyliyebiliriz : Uçsuz bucaks ız-
lık içinde baş lama nın, bitirmenin, tamamlaman ın, toplanmanın, dağı lmanın 
hiç bir anlamı  yoktur.Çünkü bu kavramlar yaln ı z sınırlı  ve sonlu var-
lıklar için dü şünülebilir. Öyle ise uçsuz bucaks ızlık içinde kesifle şme 
ve dağı lma veya çözülmenin de anlam ı  olmayacakt ır. Bütün bu kav-
ramlar ın ula ş acağı  hareket kavramı  da kapalı  bir mekanik sistem 
içinde dü şünülebilir. Çünkü hareketin ba ş langı cı , hedefi, ulaş tığı  
yer ve hareketi do ğuran saik olmal ı dı r. Öyle ise gerek kesif maddenin, 
gerek ışı nların bulunduğu ve birinden ötekine kesifle şme ve çözülme 
suretiyle geçilen âlemlerin meydana gelmesi için sonsuzluk içinde bir 
sınırlayış , Anaximandros ve Eflâtun'un deyi ş leriyle apeiron önünde bir 
pera olmal ı dır. Bu "müdahele" uçsuz bucaks ızlığ in belirli ve sınırlı  
varl ıklar halini almaya baş lamas ı  demektir. Belirsiz varl ık üzerindeki 
bu müdahele onun belirsizliğ i ortası nda meydana ç ıkan krizdir; 
bu krize, veya belirsizli ğ in bu parçalan ışı na yarad ış  diyebiliriz. Belirsiz 
varlık kendisinde kriz doğuran bu "müdahele" ile ba ş langıca, sona 

• 
elveri ş li hale gelir. Her kriz bir bunalma (angoisse) halidir. Insanla 
ilgisiz bir kelimeyle söylersek uygunlu ğun kaybolması  (inad6qua-
tion) veya bir kı rı lma (cassure) dı r. Böyle olduğu için de her kriz bize 
(yani insan zihnine) göre ak ı l - dışı  (irrationnel) dır. Bunun için uçsuz 
bucaksızlığı n baş lıyan, sonuna eren, kesifle ş en ve dağı lan sınırlı  var-
lıklar halini almasından ibaret olan "yarad ış " da akı l - dışı dır. Yaradışı  
akı lla ka vrarnak, ak ı l ilkelerine göre ve akli olan mekân ve zaman ş art-
larına bağ lı  olarak aç ıklamak mümkün değ ildir. Fakat böyle bir "mü-
dahele"yi dü ş ünmeden belirsizlikten belirlili ğ e, uçsuz bucaksizliktan 
sonlu varlıkların meydana çıkışı na geçi şi düşünmek de kabil 
Sonsuzluğun içindeki güclerin meydana ç ıkışı  ş eklinde sonlulann açık-
lanmas ı  için yapı lan teş ebbüslerin ba ş arı sı zlığı n' daha önce gördük. 
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Böyle bir düş ünce sonluya vergi vas ıflarm sonsuzda güc halinde bulun-
duğunu söylemek demektir ki, bu da sonsuza vergi olan vas ıflarla 

çelişiktir. Öyle ise uçsuz bucaks ızlığı n içinde meydana ç ıkan krizden, 
belirsizliğ in içinde belirlilerin do ğmas ı nı  haz ırlayacak ak ı ldışı  bir k ı -
rı lış tan başka hiç bir suretle sonlu varl ıkların meydana ç ıkışı nı  anlı -
yamayız. 

Bunun tam tersini dü ş ünerek de hiç bir sonuca varamay ı z. Mad-
denin, canlı  varlığı n, v. b. sonlu olduklar ı nı  düş ünmek bu varl ıkları n 
baş langı cı  ve sonu olduklar ı nı , bundan dolay ı  yoklukla ku ş atı ldık-
ları nı  dü ş ünmek demektir ki, böyle bir dü ş ünme ya sonlu varl ıkları n 
yoklukla ku ş atı lmış  olmaları ndan dolayı  varlığı  anlaşı lmaz hale koya-
cak; yahut yarad ışı n yokluktan ba ş lamas ı  ş eklinde bir ba şka anlaşı l-
maz' doğuracakt ır. Yokluk eğer sonsuz ise, bu sonsuz yokluk içinde 
varlık adalarının yarad ı lışı  için yaratman ı n iş lediğ i bir zemin kalma-
yacakt ır. Halbuki uçsuz bucaks ızlık içinde hiç bir zaman ve mekân 
ş artı na bağ lı  olmadan krizler olabilir; ve bu krizler daima ak ı l - dışı  
kahrlar. Bunlara yarad ı lışı n lahzalar ı  diyebiliriz. Onlardan her biri 
uçsuz bucaks ızlığı  sonlular, yani ba ş lıyan ve biten varl ıklar haline 
koyabilir. Böylece uçsuz bucaks ı zlık içinde birçok kesifle şmeler ve çö-
zülmeler ve bu yüzden de bir çok âlemler vard ır. Bir âlemin 
meydana gelmesi ve yok olmas ı , ba şka bir âlemin meydana gelmesi ve 
yok olmasına engel olamaz. Bundan dolay ı  kriz bir zamana ba ğ lı  ol-
madığı  gibi yaradış  ta tek değ ildir. 

S ını rs ızlığı n içindeki krizlerden birini göz önüne alal ı m. Bu 
belirsizlik içindeki bir kırı lmadır ki ayn ı  zamanda ona s ı nır koyduğu 
için bir ba ş langıç sayı lmalı dır. Her kriz hali bir yandan içinde k ırı l-
dığı  sonsuzluğun, öte yandan k ı rı lan sonluluğun vasfına sahiptir. 
Başka deyi ş le bir yandan sonlu, öte yandan sonsuz , bir yandan sürekli, 
öte yandan süreksizdir. Süreklidir, çünkü bu k ı rı lış  sı nı rsı z varlığ a 
aittir; süreksizdir, çünkü o ayn ı  zamanda k ı rı lan varlığı n ayrı lmış  
olmasına aittir. Öyle ise her k ı rı lma veya kriz hali ayn ı  zamanda hem 
zı t (kar şı t), hem tamamlay ıcı  olma gibi akı l - dışı  bir vasfa sahiptir. 
Sürekli olan sımrs ızhk ile süreksiz olan s ını rlıhk ve sonluluk z ı ttırlar. 
Fakat ayn ı  zamanda sürekli olan s ımrs ızlık olmadan süreksiz olan s ı -
nırlı lık olamaz. Ba şka, deyi şle, her kriz hali bu iki z ı t ve tamamlay ı cı  
vasfı  gösterir. Bunu nicelikler dünyas ı na ait misallerle gösterelim: say ı sız 
üçgenler aras ı nda yaln ı z üç aç ı sı  eş it olan tek üçgen s ınırlı dır. Fakat 
böyle bir üçgen, bir yandan bütün üçgenlere vergi sürekli vas ıflara, 
bir yandan yaln ız kendisine vergi süreksiz vasfa sahiptir. Bir düz 
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çizgi üzerinde nokta hem çizginin s ını rs ı zlığı na, hem kendisinin ay ı r 
dığı  sı nırlı lığ a sahiptir. Bir yüzey üzerinde çizgi, bir hacim üzerinde 
yüzey, sonsuz hacim üzerinde sonlu hacim ayn ı  vasıfları  gösterir. Bun- 
lardan her biri nicelik üzerinde bir k ırılma veya krizdir. En çok 
kenarl ı  bir poligondan daireye (yani sonsuz kenara geçerken de ayn ı  
kırılma halini görürüz. Bu geçi şi 3, 1415999.. gibi belirsiz bir sayı  ile 
gösteririz ki burada hal bir yandan daireye, öte yandan poligona 
ait olmas ı  bakı mından hem sürekli hem süreksizdir. Nicelik alan ı nda 
gördüğümüz bu kavramlara limit - kavramlar( ı  ) diyebiliriz. Onlardan 
yaz geçemeyiz. Hatta onlar olmadan nicelik i ş lemez olur. Halbuki 
onlar yine de mahiyetce ak ı ldışı  olarak kal ırlar. Demek ki as ı l varlı k 
alanına girmeden varl ıklara ait ölçü olan nicelik alan ında dahi her 
yerde bu kriz hali ile kar şı laş maktayız. Ayn ı  misali nitelik olgular ı n- 
dan da alabiliriz. S ıcaklık, katı lık, ayd ınlık, v b gibi duyularımızla 
kavrad ığı mız niteliklerdeki uçsuz bucaks ızlık da sı nı rlanmad ıkça 
akı ldışı  kalır. Fakat onlar ın s ı nı rlanmas ı  yalnız insan duyusuna ait bir 
sı nırlanmadan ibaret de ğ ildir. Baş langı cını  ve sonunu bilmediğ imiz 
bu nitelikler âleminde birçok k ırılmalar yani bu niteliklerin ba ş lı  ve 
sonlu olduğu haller olabilir. Meselâ ı sı  derecesi belirsiz olan bir s ı cak- 
lık uçsuz bucaks ı z âlemde insan ölçüsünden ba ğı msı z olarak herhangi 
bir kriz hali olabilir. Böyle bir hal kendi ba şı na, uçsuz bucaks ı zlık için- 
de bir ba ş langıç ve son meydana getirecektir. İ nsan ölçüsünün elde 
ettiğ i baş langı ç ve sonlar (yani insan ı n nitelik ölçüleri) bunlardan yal- 
nız birisidir. 

Zı t ve tamamlay ı cı  vasıfları  olan kriz hali bize âlemlerin bu 
dönüm noktalarında iki esasl ı  karakteri oldu ğu, bundan dolay ı , on-
lardan her biri kendi "âlem" leri için geçerli ğ i olan iki ilkeye dayan-
dığı nı  gösterir. Bunlar da: 

) Birbirini d ış da b ı rakma ilkesi (principe d'inter-exclusion); 
2) Birbirine ba ğ lı lık ilkesi (principe d'interde'pendance) dır. Birinci 

ilkeye göre sonlu olan bir âlemde bütün vakalar ve ş eyler aras ı nda bir-
birini dış ta b ırakma, yani bir şey veya vakan ı n ayn ı  zamanda ba şka 
bir ş ey, veya yaka olmamas ı  hali vardır. İ kinci ilkeye göre yine sonlu 
olan bu âlemde bütün vakalar ve ş eyler kar şı lıklı  birbirlerine bağ lı - 

1 Bütün matematik bilgiler gibi tabiat bilgileri de bir mertebeden ba şkasına geçiş te 
bu limit - kavramlar ı  (Concept - limite) gösterir. Gaston Bachelard, La Dialectique de la durk 
(Boivin, 1936) Fizikteki - sürekli süreksiz diyalekli ğ ini an - süre halinde görüyor. Alfred 
Eggenspieler, Dut* et Instant, essai sur le caractlre analagique de l; re'de (Paris. J. Vrin 
1933) ayn ı  diyalektiğ i felsefe aç ışı ndan yap ıyor. L.A. Pinheiro de Santos, La Rythmanalyse 
de sürekli ve süreksizin ritmini bütün alemde ar ıyor (Rio de Janeiro, 1931) 
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dı rlar. Yani bir ş ey veya yaka ba ş ka bir ş ey veya yaka olmadan varo-
lamaz. Bu iki ilkenin ayni zamanda yürürlükte olmas ı  kriz halinin 
gereğ idir. Her kriz hali ayn ı  zamanda hem sürekli, hem süreksiz 
olduğu için, ak ı l ilkelerine göre çeli ş ik görünen böyle bir durumu mey-
dana ç ıkarır. 

Ancak bu durum sürüp gidemez. Zaten bunun için de ona var-
lığı n krizi değ il, varlık "da" kriz diyoruz. Kriz halinin sürüp git-
mesi ak ı l - dışı  kırı lmanı n varl ı k içindeki kurallar ı  çözen bir durumu-
dur. Kriz devam ederse ne olur? Böyle bir "devam"' ak ı l kestiremez. 
Fakat yaln ı z hayal edebilir: O zaman ne s ı nı rsı zlık, ne s ı nı rlı lı k var- 

' dır. Her iki hal aras ı ndaki bu k ırı lma noktas ı  sonsuz ve sonlu her iki 
varl ı k haline göre bir nevi yokluk gibi tasarlanabilir. Bu her türlü var-
lı k dü şüncesinin devamını  durduran devaml ı  kriz, varlığı n kendini 
kaybetmesidir. Buna yarad ışı n kar şı sına ç ı kan akı ldışı  uçurum da 
denebilir. Tanr ı 'n ın karşı sına ç ı kan kötülük kayna ğı  ve ş eytan gibi 
bu akıldışı  uçurum da yarad ış a karşı  dayan ı r. Ş u kadar var ki yarad ış  
lahzalar ı  sı nı rlı  olmadığı  için sını rlı  olan bu ak ı ldışı  uçurumlar ı n onu 
durduraca ğı ndan söz edilemez. Bu noktay ı  ileriye b ı rakarak sürüp 
gitmeyen kriz halinin doğ urduğu sonuçlar üzerinde dü ş ünelim: 

Madem ki kriz z ı t ve tamamlay ı cı dı r, öyle ise onun bu ak ı l dışı  
ve çeli şik vas ıfları  birden gerçekle ş tirmesi imkâns ızdı r. Kriz hali ya 
"sürekli" yönüne do ğ ru geli ş ecek; böylece o ışı nlar, radiation lar, dal-
galar halini alacak, yahut "süreksiz" yönüne do ğ ru geli ş ecek, cisim-
cikler, parçac ıklar ve bunlar ı n kesifle ş mesinden doğ an maddeler ha-
lini alacakt ır. Bu iki yönde karşı lıklı  gerçekle ş me krizin çözülmesi ve 
iki "ritm" olmas ı  demektir. Öyle ise her kriz ritmlerle çözülür ve 
ritmler sonlu varl ıkların bağ lı  olduklar ı  düzeni, düzenli âlemleri, 
âlemlerin kanunlar ı n meydana getirir. Ondan önce uçsuz bucaks ız 
varlığı n kanunundan söz edemeyiz. Ba ş ka deyiş le, orada bir kanunun 
olduğu veya olmadığı nı  bilemeyiz. Çünkü böyle bir belirsizlikte 
"kanun"un gerektirdi ğ i düzenli sebeplik ve kurall ı lığı n aranmas ı na 
imkân yoktur. Madde derecesinde olgular bize ya "tesadüf" olarak 
görünüyorlar ki, onlar ın ne sebebi bilinir, ne de kendileri bir ş eyin 
sebebidirler. Ya yüksek nisbetlerde bir olas ı lı k (ihtimaliyat) gös-
terirler, ve kendilerinde belirli bir yöneli ş  olmadığı  için ancak 
büyük sayı larda böyle bir yöneli ş i gösterip göstermedikleri anla şı -
labilir. Yahut tam kar ışı k ve dağı nık bir halde bulunurlar. Hiç bir 
yöneliş leri olmadığı  gibi olası lık nisbetlerinin artmas ı  suretiyle de bir 
yöneliş leri meydana ç ı karılamaz. Bu türlü olgular stochastique adı n ı  
alırlar. Tek veya birkaç sebebe ba ğ lı  meydana gelen olgulardan ba ş - 
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layarak, ötekileri onlar ı  ku ş atan ve gittikçe merkezden uzakla ş an dai-
reler ş eklinde tasarl ıyabiliriz. Olguların bu suretle s ı ralanışı  onlarda 
düzenliliğ in ve yöneliş in (orient‘ oluşun) genel bir hali olmad ığı nı  ve 
tam sebeplik münasebetlerinin bütün olgular aras ında ancak bir k ıs-
mı na vergi bir vas ıf olduğunu anlamaya yeter. 

B. Madde ve Enerji 

Böyle olmakla birlikte, yine de varl ıklara ait olgulardan bir 
kısmının tam ritm vasfı  göstermesi ancak bahsetti ğ imiz kriz halinin 
çözülmesi ve tamamlay ı cı  vas ıflar ı n her iki yöne doğ ru gerçekle ş meleri 
ile mümkündür. Bu ritmin nas ı l iş lediğ ini anlatabilmek için her ş eyden 
önce madde ve enerji diye iki ş ekilde görünen ilk s ını rlı  varlık alanında 
gördüğümüz baş lıca münasebetleri, bunlardaki kurall ı lık (r6gularit) 
nisbetlerini gözden geçirmeliyiz. Bu kurall ı lı k gördüğümüz dört olgu 
tipinde olmak üzere çe ş itli düzenler gösterdi ğ i gibi, onları n dışı nda ka-
lan ve bir nevi düzensizliğe doğ ru gidiş  manzaras ı  gösteren tipler 
halini de alabilir. 

Ortak duyunun tesbit etti ğ i ilk iki çe ş it olgudan biri düzenli 
devreler halinde meydana gelen olgulard ır: gece ile gündüz, mev-
simler, güne ş in ve ayı n doğup batmas ı  gibi. İ kincisi görünü ş te bir se-
bebe bağ lı  oldukları  anlaşı lamıyan ve rastgele san ılan olgulardı r ki 
hava değ iş meleri, doğumlar, ölümler, topra ğı n çökmesi, depremler, v.b. 
gibi. Birinci çe ş idin gösterdiğ i düzenlilik insanlarda maddi varl ığı n 
(tabiat ı n) bir düzene ve kanuna ba ğ lı  olduğu fikrini doğurmu ş tur. 
İ kincilerin rastgele olu ş u ve bu türlü olgular ın sebeplerini bulma güç-
lüğü onlarda ak ı ldışı  saik (mobile) lere ba ş  vurarak aç ıklama ihtiyac ını  
uyandırmış tır ki, bu aç ı klama ş eklinde büyü (magie) veya ilkel dinler 
rol oynamış tır. Akı ldışı  saiklere ba şvurma ş ekli irademiz d ışı nda mey-
dana gelen ve hayat ı mız üzerinde tesir yapan say ı ca birincilerden 
çok olan bu olgulara hâkim olma ihtiyac ı ndan doğmu ş tur. Bunun için 
ilkel dinler ve büyü, olgular üzerinde etki yapmak ve onlar ı n oluş unu 
artırmak veya durdurmak için ba şvurulan bir nevi teknik hizmeti 
görmü ş tür: yağmur yağdırmak, bereketi art ırmak, hastal ıkları  önle-
mek, nüfusu çoğ altmak, hayat ı  uzatmak, felâketlere kar şı  koymak 
için yap ı lan büyüler veya okunan dualar bu türlü olgulara etki yapma 
ihtiyacı ndan doğmaktad ı r. Nitekim k ı tlık getirmek, birisinin felaketine 
sebeb olmak, taliini bozmak için yap ı lan büyüler de olgular üzerine 
menfi etki yapmak ihtiyac ı ndan doğmaktad ır. Ilkel din ve büyü ş ekilleri 
bütün manzaralariyle cans ı z ve canl ı  tabiat üzerine tesir etmeden iba- 
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ret bir nevi teknik görevini görmü ş lerdir. Bu teknikle bilginin ileri 
ş eklinden doğ an ilmi teknik aras ı nda münasebet vard ır. Her ne kadar 
birincisi rastgele san ı lan olgular üzerine yap ı lmış  akı ldışı  etkilerden 
ibaret kal ıyorsa da, mahiyetce o da ilmi teknik gibi cans ız veya canl ı  
tabiattan faydalanma ihtiyac ı ndan doğmaktad ı r. Büyünün tekniğ inden 
filmin tekniğ ine geçi ş  kolay olmam ış tır. Maddi varlığı n (kozmik olgu-
ları n) gösterdiğ i düzen fikri yerle ş tikçe, olgular aras ı nda sabit müna-
sebetler ve "kanunlar" olduğu fikrini doğurdukça, bu fikir tabiat ın 
rastgele olgular ı na yayı larak onlarda da düzen ve kanunluluk (Uga-
lit) arama imkan ı nı  haz ı rlamış , böylece büyü tekniğ inden doğ rudan 
doğ ruya ilim tekniğ ine geçilemedi ğ i halde tabii düzenlilik fikrinden 
rastgele san ı lan olguları n da sebepleri oldu ğu fikrini doğurmu ş  ve tabi-
at düzenliliğ i hakkındaki düş üncenin geni ş lemesi bu olgular ın sebep-
lerini ara ş tı rma imkanlarm ı  art ı rmış tır. Bu sebeplerin bulunmas ı  araş -
tı r ı cını n tesadüfle bulduğu bir münasebet olmaktan ziyade önceden 
bir düzenin varl ığı  hakkında uyanan fikrin haz ı rladığı  zemin 
üzerinde, adetâ bir hipotez'in gerçekle ş mesini arar gibi devaml ı  
araş tırmalarla mümkün olmuş tur. 

Bu yüzden ilk tabiat ara ş t ı rmalar ı  metafizik bir dü şünce ile karışı k 
olan bir düzen fikrinin do ğurduğu hipotezleri gerçekle ş tirme çabas ına 
bağ lı dı r. Yı ldızları n hareketleri ve zodiaque hakk ı ndaki fikirler canl ı  
sanı lan gök cisimleri ile insanlar ı n kaderi aras ı ndaki münasebetlerin 
araş tırı lmas ından doğ an astro-biologie'den ba ş lıyarak astrologie ş ek-
lini almış , ancak bu hareketlerin ba ğ lı  olduğu düzen hakk ındaki bilgi 
derinle ş tikçe ve insan kaderine ait dini ve metafizik fikirler onlarla 
ilgisiz bir yönde geli ş tikçe bu iki olgu serisi aras ında münasebet 
aramadan yaz geçilmi ş  ve astrologie kaba ş eklinde astronomie halini-
almış tır. Bu geli ş mede Aug. Comte'un bilgi ilerlemesinde gördü ğ ü 
münasebetin pay ı  büyüktür. Ş u şartla ki metafizik düzen 
fikrinin tabiat düzeni üzerindeki rolü onun sand ığı ndan daha uzun 
sürmü ş  ve pozitif denen ilimler kurulduktan sonra, hatta bugün bu rol 
ortadan kalkmam ış tır. Cartdsien ilim görü ş ü eski metafiziğ e kar şı  va-
ziyet almas ı na rağmen ş uurun a priori ş ekillerinden tabiat düzenini 
çı karan Kant' ı n ilim görüş ü(2), Herbart ve Lotze'nin ilim görü ş leri, 
Hegel'in (ve kı smen onun sol yorumcular ının) ilim görüşü, çağdaş  

2 Kant' ın ilim görüşü yeni pozitivist'lerde (Cornelius, von Aster veya Avenarius 

ve Ernst Mach) devam etti. Hegel'ci görü ş le Kant' ın yorumlanmas ından doğ an ilim 

anlayışı  Marbutg ekolünü doğurdu. (Cohen, Natorp, Carssirer) Hegel'in sol yorum-
lan ışı  aras ında ilim görüşünü ileri sürenlerden tan ı nmış . fizikçi Langevin'i zikretme-
liyiz. 
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felsefede Meyerson, Bergson, Whitehead ve Alexander' ı n ilim görüş -
leri, bugünkü ontolojik felsefenin ilim görü ş ü onları n metafizik düzen 
veya düzensizlik fikirlerinin etkisi alt ındad ır. Fikir tarihini günümüze 
kadar getirince positivism'in "üç hal kanunu" pek dar ve özel bir 
hal olarak kal ır 

Hangi şekilde olursa olsun madde ve enerjide düzen fikrinin da-
yandığı  tecrübi temeller üzerinde dural ı m. Mekanik kanunlar ı  mad-
de âleminde'düzene ait en tam örne ğ i veriyor. Bu kanunlar ı n dayan-
dığı  iki temel ilke, etkinin tepkiye e şitliğ i ilkesi ile süre-durum (inlı tie) 
ilkesi mekanik olguların tam bir düzen içinde meydana geldiklerini 
gösterir. Her iki ilkenin zaruri sonucu mekanik fenomenlerinin aksedi-
lebilir (re'versible) oluş ları dır. Yani bu fenomenlerde A dan B ye do ğ ru 
gidildiğ i gibi B den A ya doğ ru da gidilebilir. Bunun için mekanik 
âlem ş aş maz bir düzenlilik ve de ğ iş mezlik içindedir denebilir. Bir 
hareketin durum (position) ve hızı  (vitesse) bilindi ğ ine göre onun, bir 
t ve t, zamanlar ında ne olaca ğı  kesin olarak önceden söylenebilir. 
Astronomide ilerde olacak husuf ve küsuf gibi olgular ı  önceden kesin 
olarak söyleyebilmemiz bundan ileri geliyor. Teleskoplar eger küçük 
bir değ işme kaydederlerse, buna olgulardaki de ğ iş meden değ il, tecrü-
bemizin (veya rasat âletlerinin) eksikli ğ inden ileri gelen bir yan ı lma 
gözüyle bakıyoruz ve nitekim bu yan ıhş lar düzeltildikçe olgular ı n ş aş -
mazlığı  hakkı ndaki bilgimiz daha sa ğ lamlaşı yor. Madde âlemine ait 
bu kesin bilgi hydrolique, acoustique , optique gibi bahislerle de des-
tekleniyor. Astronomik kesinlik derecesinde olmasa da orada kesin hü-
kümler verebiliyoruz. Billurla ş ma olgular ı  bu kesinliğ in örneklerin-
dendir: ayn ı  kimya maddeleri belirli ş artlarda s ıvı  halinden katı  hale 
geçtikleri zaman daima ayn ı  billurlaş ma ş eklini alıyorlar. Geometrik 
bir düzen gösteren bu ş ekiller değ iş miyor. Billurlaşma maddedeki 
değ iş melere ait parlak bir de ğ işmezlik örneğ idir. Buna benzer bir ör-
neğ i de electrolyse fenomeninde görüyoruz. Berzelius'ün yapt ığı  bu 
tecrübe oksijen ile hidrojeni bir elektrik ak ı mı  geçirmek suretiyle birle ş -
tirmede veya ayn ı  iş lemi suyu bu iki maddeye ay ırmada görülür. 
Sonradan bunun birçok maddelerin birle ş me ve ayrı lması nda hâkim 
bir olgu olduğu görüldü. Böylece elde etti ğ imiz kanunlara (tipik örne ğ i 
rakkas kanunu olmak üzere ) modal kanunlar diyebiliriz. bunlarda 
bir veya birkaç sebeple onun eserleri aras ı nda münasebet arayacak 
yerde aynı  olgunun sabit bir tavr ı nı  tesbit ediyoruz. Halbuki Archi-
m&:le veya Pascal kanunu gibi münasebetlerde belirli bir sebeple eseri 
arasında sabit bağ lantı  görüyoruz. Maddenin bünyesi incelendikçe 
dış  niteliklerinde olduğu gibi bünyelerinin temeli olan atom ve mole- 
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kül ağı rlıklarında da büyük çe ş itlilik olduğu görüldüğü için bu bak ım-
dan fizik olgularda oldu ğu gibi tam bir düzen ve kanunluluk arama-
dansa yaln ız vas ıfların tasviri ile yetiniyordu. Fakat ara ş tırma 
ilerledikçe bu atom ağı rlı kları nı n da basit maddelerde ş aşı lacak bir 
düzenlilik gösterdiğ ini meydana ç ı kardı . Mendel&f bu münasebetleri 
kendi adıyla tanınan bir cetvel haline getirdi. Hidrojen ba ş langı ç 
noktas ı  olmak üzere bu cetvel maddelerin atom a ğı rlığı nı n yükseliş  
nisbetini göstermektedir. Bunlardan çift birle ş me değ eri pek az değ iş en 
kesif guruplar ı  ayırdı  ki, demir ve plâtin gibi maden guruplar ıdır, 
sistemin genel düzenini bozmamak için bunlar ı  ayrı  bir sütuna koy-
du. MendeMef kendi cetvelinde düzenli atom a ğı rlığı  yükseliş ine göre 
baz ı  karelerin bo ş  kaldığı nı  gördü. Eğ er maddelerin atomik bünyeleri 
aras ında böyle kesin bir düzen varsa bu bo ş  kalan karelerde mutlaka 
baz ı  cisimlerin bulunmas ı  gerektiğ i ve bir gün bu cisimlerin ke şf 
edileceğ ini iddia etti. Mesela böyle bo ş  karelerden birinde kendisi-
nin ekaluminium dediğ i bir cismin bulunacağı nı  haber verdi. Nitekim 
1875 de bu kareye ait atom a ğı rlığı  olan cisim ke şfedildi ve buna gal-
lium denildi. Ondan sonra da ba şka boş  kareler dolduruldu ğu için 
atom vezinlerine ait tabiat düzeninin kesinli ğ i hakkındaki kanaat 
kuvvetlendi. 

Tabiat kanunlarımn en umumisi olarak herhangi bir müna-
betten ziyade belirli bir fenomen s ı nıfına ait değ iş mezliğ i gösteren 
konstant'lar ı  iş aret etmeliyiz. Mesela Einstein'in âlemimizdeki enerji 
hı zı nı n en yükseğ i (maximum) olarak tesbit ettiğ i ışı k hı zı  böyle bir kons-
tant'd ır. Nitekim mikro - fizik alanda enerjinin sürekli yani dalga 
halinde değ il, süreksiz ve enerji parçac ığı  (quantum d' action) halinde 
yayı ldığı nı  tesbit eden Planck tarafından bulunmu ş  quanta denen 
konstant de böyledir. 

Alemimizin madde ve enerji bünyesinde sabitli ğ ini gösteren ka-
nunlar en genel şekilde iki ilke (principe) ile ifade edilmektedir. Bunlar 
maddenin saklı  kalması  (conservation de la mati&e) ve enerjisin sakl ı lığı  
(conservation der 6nergie) ilkeleridir. Birincisini "tabiatta hiç bir ş ey kay-
bolmaz, hiç bir ş ey yarat ı lmaz" şeklinde Lavoisier düstur haline getir-
mi ş ti. İ kincisi daha sonra tabiattaki enerji miktar ı nın sabit kald ığı  
şeklinde ötekini tamamlamış tır. Buna rağmen âlemimizde bir düzene 
bağ lı  olup olmadığı  bilinemeyen pek çok rastgele ( eventuel) olgu vard ır: 
hava değ iş meleri gibi. Bunlarda statisti ğ i uygulayı nca rastgeleli ğ in 
üstünde büyük sayı larda ula şı lan bir düzen oldu ğu görülüyor. Gazlar 
kinetik teorisi de ayn ı  suretle statistikle tabii düzene ula ş maktad ı r. 
Bir kab ı n iki yan ı nda ayr ı  yoğunluktaki gazlar ı n aras ı nda bulunan cam 
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kald ırı lınca gazlar ı n molekülleri birbirine e ş it olmıyan nisbette kar ı -
şı rlar. Bu karış ma tamamen tesadüfi gibi görünür. Halbuki burada 
Boltzmann ikinci prensibinin gösterdi ğ i statistik bir gereklilik vard ı r. 
Statistik gereklilik görünü ş teki gereksizli ğ in alt ı nda statistik determi-
nismin bulunduğunu göstermektedir (3). E ğ er bu doğ ru ise âlemimizde 
determinismin bulunmad ığı  hiç bir saha yok demektir. Nitekim gö-
rünü ş teki determinismi, statistik metodun kullan ı ldığı  alana ait gizli 
determinism ile tamaml ıyan Laplace bunu şöyle ifade ediyor: "E ğ er 
olguların üzerinde onlara mekân ve zaman ş artlar ı  dışı nda bakan bir 
dev olsayd ı  onun bakışı nda ş imdi olan ve ilerde olacak olan ş eyler ayn ı  
zamanda haz ı r bulunacakt ı . Bizim olguları n bir k ısmı nı  önceden kes-
tirilemez sanmam ı z ın sebebi böyle yukar ı dan bir bak ış a sahip olma-
yışı mı zd ır" (4). Laplace' ı n determinism görü ş ü evrenimizde düzen-
liliğ in mutlak surette hâkim oldu ğu hakk ı nda bu yüzy ı l baş ları na ka-
dar sürüp giden kanaati gösteriyor. 

Acaba bu kanaat do ğ rumudur? Daha geçen yüzy ı lda bunu sar-
sacak olgular belirmeye ba ş ladı . Bunları n başı nda Thermodynamique'- 
de Carnot tarafindan ifade edilen ve sonradan Clausius'un tamamla-
dığı  entropie olay ı nı  zikretmeliyiz (5). Buna göre yüksek bir ı sı  kayna-
ğı ndan alçak ı s ı  kaynağı na doğ ru sürekli bir enerji alçalmas ı  vardır ve 
bu alçalma bir yönlüdür, tersine çevrilemez (İrr dversible). Bunu Clau-
suis şöyle formül haline koyuyor: "Kapal ı  bir sistemde yüksek ı sı dan 
alçak ı sıya doğ ru her enerji geçi ş inde entropie miktar ı  artar ve bu hare-
ket tersine çevrilemez." Alem kapal ı  bir sistem gibi görüldü ğüne göre 
ı sı  bir teviye azalacak, so ğumaya ve ölüme doğ ru gidecektir. Carnot-
Clausius ilkesi fiziki dünyada gördü ğümüz kanunların ruhuna z ı t 
bir karakter ta şı yor: âlem menfi bir evrim geçirerek yok olmaya 
doğ ru gidiyor. Ancak bu ilkenin geçerliğ i söz konusu sistemin kapalı  
olması na bağ lı dır. Belirli bir sistem için doğ ru olan enerji azalmas ı  
başka bir sistemle bağ lant ı  halinde yeniden enerji ço ğ almas ı na çev-
rilebilir. Demek ki evrenimizin mahvolmaya do ğ ru gidiş i enerjinin 
ba şka bir evrende yeniden yükselmesine ve yeni bir yarad ış a engel 
olmaz. Bundan dolay ı  Clausius ilkesinin gösterdi ğ i aksedilemezlik 

3 Paulette Fevrier. D it6rminisme et indIr6rminisme (ouvrage couronne par l'Academie 

des sciences) P. U. F. 1955 [P. Fevrier gizli determinism ile yeni dalga mekani ğ inin gösterdiğ i 

gizli indenterminism'i ay ırıyor ve ikincinin birinciye irca edilemiyece ğ ini söylüyor. Not. 

lara Bk.]. 

4 Laplace, Essai philosophique sur les probabilit6s (Introduction de Torau - Bayle, pp. 

7 - 8 ;) edit. Etienne Chiron, Paris. 1920. 

5 Charles Brunold, L'Entropie, son r6le dans le d‘veloppement historique de la thermodynamique 

edit. Masson, 1930 (Les origines du principe d'evolution, pp. 17 - 55) 
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veya menfi evrim hali s ı nı rlı  varl ık olan kapal ı  sisteme göredir. Fakat 
yine de bundan önce gördü ğümüz aksedilirlik (r6versibilit6) ilkesine 
bağ lı  kanunlar ın kar şı sı nda yer al ır. Onlar kapal ı  her hangi bir sis-
temde mekanik aksedilebirli ğ i gösterdikleri halde, bu aksedilemezlik, 
evrimi gösteriyor. Onlar bir düzenin devam ı nı  gösterdikleri halde,bu, 
düzenin bozulmaya gidi ş ini, s ı nı rl ı  varlığı n yokluğa gidi ş ini gösteri-
yor. 

Sonlu varl ık olarak görülen âlemimizin mahvolmaya gidi ş ini 
gösteren bir ba şka olgu zümresi de radio - actif cisimlerin enerji kay-
bı  suretiyle azalmalar ı dır. Bu esasl ı  olgu üzerine ilk defa Bequerel 
dikkati çekti. Sonradan Curie'ler bu olguyu derinle ş tirdiler. Radium'-
un durduğu yerde enerji yayarak küçüldü ğünü gördüler. Ara ş tırmalar 
ilerledikçe radio - actif cisimlerin say ı sını n pek çok olduğu ve onlardan 
her birinin enerji ne şretmedeki h ız bakı mından belirli bir derecesi 
olduğu , baz ı ları nda bu çözülü şün bin yı llar boyunca, baz ı larında çok 
kısa sürede meydana geldi ğ i anla şı ldı . Maddenin enerji ne ş ri suretiyle 
bütünlüğünü kaybetmesinden (disintgration) ibaret olan bu mühim 
fenomen madde hakk ı ndaki görü ş leri temelinden sarst ı . Öyle ise mad-
denin, hatta enerjinin sakl ı -kalışı  ilkeleri ancak s ı nırlı  ş artlar içinde 
doğ ru olarak kal ıyor. Madde evrime bağ lı dır. Radio - actif unsurlar 
kendiliğ inden ba şka basit unsurlar haline kalbolmaktad ırlar ki buna 
transmutation deniyor. Metamorfoza u ğ rayan cevher kendisinden ı sı  
yayıyor ve elektriklenmi ş  parçac ıklar ne şrediyor: Uranium I birbiri 
arkas ından Uranium X ı  , o da Uranium X2 -> Uranium II ye kal-
boluyor. Radium bundan daha çok de ğ işmelere u ğ rayarak arka arkaya 
başka maddeler halini al ıyor. Bu değ iş meleri şöyle gösterebiliriz : 
İ onium -> Radium --> Radium B -> Radium E --> Radium F, Radium 
G veya Radio - kur şun. Nitekim Thorium'un ş ekil değ iş tirmeleri de 
şu sıraya göre olmaktad ı r: 

Thorium --> Mesothorium I -> Mesothorium II --> Radio-
thorium --> Thorium X Thorium'un görüntüsü ( Thoron ) --> 
Thorium A B -> C, -> C, C, Thorio - Kur şun. 

Bu cisimlerden her birinin iğ reti varlığı  vard ı r. Her birinin hayat ı  
az veya çok uzundur. Onu meydana getiren atomlar olas ı lık (ihti-
maliyet) kanununa göre mahvolmaya mahkûmdur. Bugün yer yüzün-
de mevcut olan radio - actif unsurlar basit cisimler serisinin en a ğı r- 

6 Jean Thibaud, Vie et Transmutations des atomes, edit. Albin - Michel, 1937 (ch. I La 

matiere et les transmutations atomiques, pp. 17 - 44; ch. 2, annihilation de la matiere, 

pp. 45 - 57) 
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lar ı dı r. Onları n atom ağı rl ı kları  2o4 den 238 e kadar olmak üzere çok 
yüksektir. (*) 

Radio - actif cisimlerin enerji kaybetmek üzere ba şka cisim halini 
almas ı  ve sonunda kur şuna inmesi maddenin mahvolmakta olduğunu 
ve belirli bir ömrü olduğunu gösterir. Bu olaylar thermodynamique'de 
gördüğümüz kaybolma halini destekleyen daha sa ğ lam bir misaldir. 
Fakat maddi varl ığı n sonluluğuna dair misaller bunlardan ibaret de ğ il-
dir. Colloide'lerin gösterdikleri istikrars ızlık de ayn ı  tipe girer : colloide 
ler ihtiyarlar ; kendili ğ inden mahvolmak üzere sona ererler. O derece-
de ki bu olaylara adeta madde ile canl ı  varl ı k arasında geçi ş  gözüyle 
bakanlar vard ır. Onlardan doğan mayalar ve diastase'lar hem ma-
deni, hem hayati vas ıflar gösterdikleri için iki varl ık derecesi aras ında 
ortada bulunurlar. Fakat henüz hiç bir tecrübe colloide'lerden organik 
cevhere nas ı l geçildiğ ini veya geçilebildi ğ ini göstermemiş tir. 

C. Madde ve Enerjide De ğ işme ve Ritm 

Madde ile enerji, bu ilk varl ık derecesinin iki görünü ş ü asl ı n-
da bir kökden gelmektedir. Bir yandan madde parçalanmak üzere 
enerji halini aldığı  gibi, bir yandan da enerji birikerek madde halini 
almaktad ır. Yaln ız birinci zümre kadar ikincide aç ık tecrübelerimiz 
yoktur. Atomun bünyesi hakk ındaki ara ş tırmalar bu fikri destekle-
yecek kan ı tlar vermektedir. Eskiden âlemimizin "esir" deki enerji 
kaosu halinde iken kesifle ş me suretiyle, maddenin meydana geldi ğ i 
düşünülürdü. Bu fikir Demokrit den ba ş lar. J. Perrin'de tecrübi ş ekle 
girmiştir. Ara ş tırma ilerledikçe onun yerini lectro-magUtique 
"alan" fikri ald ı . Spektroskop aletinde görülen siyah çizgiler (raie), 
Zeemann olaylar ı  meydana ç ıkınca atomlar ı n elektrik yükünü ta şı -
dıkları  anla şı ldı . Fakat atom'un bünyesine ait tetkikler Compton ola-
yında ışı n ile onun cisimcik manzaras ı nın birbirine bağ lı  olarak görül-
mesi gerektiğ ini gösterdi. Niels Bohr atomun proton çekirde ğ i ile onun 
etrafında dönen elektron'lardan te ş ekkül ettiğ ini açıkladıktan sonra 
atom hakk ı ndaki görüş ler tamamen değ iş ti. Bu de ğ işmeler ı  goo den 
bugüne kadar gittikçe h ızlanmakta ve âlemimizin fiziki bünyesinin 
sanı ldığı ndan büsbütün ba şka olduğu anla şı lmaktad ır. Fizikteki bu 
büyük devrimin köklerine girmeden yukar ı da bahsettiğ imiz madde-
nin enerjiye kalbolmas ı na kar şı lı k enerjinin de maddeye kalboldu ğu 
noktas ı  üzerinde dural ı m (**) : 

Canlı  varl ık gibi madde de do ğuyor ve dağı lıyor. Atomlar elektron 
ve protonlardan kuruluyor. MendeMef cetvelinin yerini böylece, 

* Georges Matisse, Philosophi de la Nature, 1938, F. Alcan 

** Ostwalt, L'Energie, Flammarion 1918 
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atomları  te şkil eden proton ve elektron say ı ları nı n nisbetine göre ku-
rulmuş  bir cetvel al ıyor. Clausius'un kapal ı  bir sistemde ı sı  alçalma-
sına ait tecrübesine kar şı lık aç ık bir sistemde ısı  birikmesi vard ır. Isı  
bundan dolayı  bir kapal ı  sistemden ba şka bir sisteme geçerken bir 
enerji kayıbı  gibi görülmeden ç ıkar. Bu olaylar madde ile ışı k aras ında 
oldukça karanl ık olan münasebetleri bir dereceye kadar ayd ınlattı (*). 
I şı k halinde yayı lan enerji sürekli bir alim değ ildir. Quanta'lar sürek-
siz enerji parçalar ı  suretinde yay ı lırlar, ve her quanta yay ı lan dalga 
frekansı  ile orantı lıdır. Quanta'lar halinde enerji yay ı lışı  ve rrı assedi-
liş i teorisi ve radio-actif cisimlerin ş ekil değ iş tirmesine ait ara ş tırmalar 
beklenmedik olguların keşfeclilmesine yarad ı . Fizik âlemirnizdeki âmil-
ler ve onlar ın tabii münasebetleri hakk ı ndaki görü ş leri altüst etti: 
baz ı  ş artlarda basit bir cevher kendili ğ inden çözülüyor, yahut tecrübe 
sıras ında yapma olarak parçalan ıyor. Kendisindeki enerjiyi serbest 
bırakmak suretiyle ba şka bir madde halini al ıyor. Madde fezada türlü 
ş ekillerde yavaş  yavaş  ışı n âlemine dağı lıyor. Yı ldızlar kütlelerinden 
bir kısmı nı  kaybediyorlar ve enerji fezaya yay ı lıyor. Fakat öte yandan 
enerji birikerek yeniden ba şka bir âlemi meydana getiriyor. Yayrna 
'ile mas etme aras ı nda karşı lıklı  münasebet var: madde ışı n halinde 
çözülüyor, ışı n da madde halinde yeniden birikiyor veya merkezle ş i-
yor. Bu olaylar gösteriyor ki türlü ş ekillerde enerji vard ır: 

) Kinetik enerji, 

2) Potansiyel enerji. 

Onlardan her biri de ayr ıca m&anique, elastique, electrique, 
thermique enerji çe şitlerine ayrı lır. Bir enerji çe şiti daima başka biri 
halini alabilir. Öyle ise madde ile enerji (i şin) aras ında olduğu gibi 
enerji çe ş itleri aras ı nda da devaml ı  değ iş meler vard ır. Fakat enerji 
objektif bir fiziki âmil de ğ ildir. Olaylar ı  meydana getiren ş artların 
bütüniine bağ lı  bir virtüellik'dir. (7). Enerji adeta i şgücü (veya kabi-
liyeti) nin eş anlamı dır. Nitekim atom hakk ı ndaki görü ş  de buna bağ lı  
olarak s ırf matematik bir soyut kavram halini alm ış tır. 

Burada maddenin bünyesine ait en yeni görü ş lere dokunma= 
gerekiyor. 

ı ) Yeni fizik insan ölçüsüne göre kurulmu ş  eski fizik- in bütünlü-
ğünü kaybetmiş tir. Onun yerine gök cisimlerinin bünyeleri ile elektro- 

* Bernard Brunhes, La Ddgradation de l'hıergie, 1922, Flammarion, (Former in-

ferieures de l'energie: la chaleur, pp. 72-78) 

7 Tabii element'in elektron ve proton nisbetlerine göre s ınırlanması  Niels Bohr tarafuı  
dan yap ılmış  ve gittikce geli ş tirilmiş  olup Mendeleef cetvelinin yerini alm ış tır. 

183 



manyetik alan ı  inceleyen bir makrofizik ile, atomu meydana getiren 
unsurları  ve onların hareketlerini inceleyen bir mikrofozik do ğmuş tur. 
Bunların aras ı nda insan mikyası na ait eski fizik takribi olarak yine 
değerini taşı maktad ır. 

2) Elektrik üzerinde ara ş tırmalar bu olaylar ın süreksiz, yani 
elektronlar halinde yay ı ldığı nı  gösterdi ( J. J. Thomson, M. de Broglie 
v. b.). Max Planck siyah ışı nı n incelenmesinden quanta yani kesintili 
enerji parçac ığı  halinde yayı lışı nı  tecrübe ile gösterdi. Bu ke ş if eski dal-
ga teorisini temelinden sarst ı . Einstein buna benzer tecrübelerle ışığı n 
photon halinde kesintili yay ı lışı nı  isbat etti. 

3) Fakat daha geni ş  değ iş me Einstein' ı n görelilik (relativit6) teo-
risine aittir. Bu teori elektro - manyetik alan ın Newton kanununda 
gördüğümüz çekim alan ı nı  kuş attığı nı  gösterdi. Einstein eskidenberi 
mutlak birer ölçü gibi al ı nan mekan ve zaman ı n birbirine bağ lı  olarak 
düş ünülmesi zaruri olduğu, yani birbirlerine göre (relatif) bir "mekan-
zaman süreklisi" halinde al ı nmaları  gerektiğ i sonucuna vard ı . Bu mü-
him değ iş me ışı k h ı zı nın invariant olmas ı  esas ı na dayanarak tabiat 
kanunlanna en genel ifadesini verdi. Art ık önceki bütün sistemler 

Newton, v. b.) bu genel sistemin içinde birer özel hal olarak 
doğ ru olabileceklerdir. 

4) Mikrofizik ara ş tı rmalar ı  büsbütün ba şka bir yönde ilerli-
yordu. Dalga mekaniğ i maddi nokta mefhumunu, dalga mefhumunu 
başka bir ş ekle soktu. Bir ışı k dalgas ı  cisimcikle birlikte olmadan 
düşünülemez denildi: mikrofizikte her dalga cisimcik, her cisimcik 
dalga gibi görülmelidir. Böylece klâsik determinism terk edildi onun 
yerine stochastique bir kümele ş me fikri kondu. Bu değ iş me Heisenberg 
kesinsizliğ i ilkesi ile ifade edilen bir cisimci ğ in durum ve h ı zının ayn ı  
zamanda ölçülmesi imkans ı zlığı na ait tecrübe ile meydana ç ıkt ı . Tec-
rübe şudur: bir elektronun hareketini ölçmek için onu yörüngesi üze-
rinde durum ve h ı zı  ile birlikte görmelidir. Bunun için de elektron 
mikroskopu denen en ince âleti kullan ırı z. Fakat ondan ç ıkan bir foton 
göreceğ imiz elektrona bir yerde rastl ıyarak yörüngesinden uzakla ş tı -
nr yani onu sarsar. O zaman elektronun hareketini kesin olarak bile-
meyiz. Eğ er hı z ını  öğ renmeye kalkarsak durumu (vaziyeti) karanl ıkta 
kalır. Durumunu öğ renmek istersek h ız ı  karanl ıkta kalır. Burada 
rasat Metinin doğurduğu bir sarsınt ı  ve bundan dolayı  da olguyu 

8 Gorges Matisse, L'Incohirence universelle, 3 vols. 1956. P. U. F.- G. Matisse, La Phil-
losophie de la nature, vol. II. Le primat du ph6nom ılne dans la connaissance, F. Alcan 1938 (ch IX. 

L'energie engagee dans la matiere. pp. 196 - 219) 
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kesin olarak bilme inıkans ızlığı  kar şı sı ndayı z. Heisenberg kesinsizlik 
ilkesi fizikçiler aras ında tart ış ma konusu oldu. Bir k ı smı  bunun alet, 
dolayısiyle insan ı n olguyu bozmas ı ndan ileri geldi ğ i için bu kesinsiz-
liğ in sübjektif sebebi oldu ğunu iddia etti. Bir k ı smı  kesinsizliğ in, ol-
gunun kendisine ait oldu ğu kanaatindedir. Bu ikinci fikir daha sa ğ lam 
görünüyor: çünkü gözlem Metinin sarihli ğ i artt ıkça determinism 
azalıyor. Yani tabiatta gereklili ğ in olmamas ı  bilgimizin yetmezli-
ğ inden , gözlem aletlerimizin kusurundan ileri gelmiyor. Tam tersine, 
tabiata nüfuz vas ı taları mı z mükemme ş tikçe olgular ı n üzerindeki ke-
sinsizlik daha çok meydana ç ıkıyor. Elektron'u görmek için nas ı l olsa 
onu foton bir yerde yakalayacakt ır. Bu çarp ış ma mikrofizik alanda 
meydana gelen ve süjeyle ilgisiz bir sars ı lma (perturbation) olayı dır. Ara-
da biz olmasak da elektron ve foton çarp ış nca bu sars ı ntı nı n doğduğ u 
ve orada determinismin kayboldu ğu anla şı lıyor. 

Buradan ç ıkan çok mühim bir sonuç obje mefhumunun de ğ iş -
mesidir. Her maddi obje maddi noktalardan meydana gelmi ş tir. Mad-
di obje öyle ise dalga mekaniğ inin kanunlar ına bağ lı  bir cisimcikler 
toplamı dır. Elektron -positon çiftinin yarad ı lışı  ve mahvolu ş unun 
keşfinden sonra (ki ke ş if Dirac tarafından yorurrı lanmış tır) obje mef-
humu esas ından değ iş miş tir. Bugünkü mikrofizikte "obje"lerin ezeli 
varl ı kları  yoktur. Onlar meydana gelirken kaybolabilirler, veya i ğ reti 
bir süre devam ederler. Obje mefhumunun u ğ rad ığı  bir ba şka değ iş ik-
lik ona vergi iç özeliklerin (hassalar ı n) kaybolması ndan ileri gelir. 
Eğ er elektronun hareketi s ı rası nda ya durumu, ya h ı zı ndan biri belir-
lenemiyorsa, bu demektir ki o gözlerimizle gördü ğümüz dünyadaki 
ş eyler veya teleskopla inceledi ğ imiz yı ldı zlar gibi sarih olarak bilinen 
bir ş ey değ ildir. Çünkü bu ş eylerin durum ve h ı zlar ı nı  bilince bir t 
zaman ı ndaki halini önceden kesinlikle söyliyebiliyoruz. Bunun için de 
onlara sarih anlam ı  ile "obje" diyoruz. 

Bir yandan Einstein elektromanyetik alan içinde bütün madde 
dünyas ını  kucaklamak üzere Memirnizin en geni ş  kanununa ait 
formülü verir (yani tam determinismi kurarken), öte yandan Planck'- 
quanta'lara ait h konstant ı nı  sarsan Heisenberg kesinsizli ğ i ilkesi mik-
rofizikte indeterminism'i göstermektedir(9). Bu da gösterir ki klasik 
fizik parçalanm ış tır, onun yerini Kosmos ölçüsünde, insan ölçüsünde 
ve mikroskopik ölçüde "fizikler" alm ış tır. Bugünkü ilmimiz ara ş tı rma-
larımn son haddinde quanta teorisi ile geni ş letilmiş  görelilik (Re-
lativite gbı  hyzlis ie) teorisini uzla ş tırma imkans ı zlığı  karşı sı nda bulun- 

9 Heisenberg kesinsizlik ilkesi şöyle ifade edilir: Qp. Qq> h (h = Planck konstan ı ) 
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maktad ır ve bu imkans ı zlık bilgimizin yetmezliğ i değ il, olguları n 
üzerine nüfuz ettikçe meydana ç ıkan, varlığ a ait bir imkans ı zlıktır 
Bu noktadan tabiat olgular ı nda görülen determinism ve indetermi-
nism durumlarını  H. Destouches ve P. F6/rier - Destouches şöyle 
özetliyorlar: Gazlar kinetik teorisinde görünü ş te bir indeterminisrn 
olduğu halde onun alt ı nda statistikle elde edilmi ş  determinism var-
dır. Halbuki quanta teorisinde ilk bak ış ta determinism oldu ğu halde, 
en ince bir rasat aleti ile bak ınca ind&6-minisme olduğu görülüyor. 
Bu atom teorisi bu şartlar alt ı nda deterministe olamaz. H. Poincar 
Amerikada verdiğ i , bir nutukta "Determinism filmin temel ş artıdır" 
diyordu(' o). Halbuki son 3o yı ldanberi bu kanaat ı n yanlış lık' görüldü. 
Determinist bir ilim kadar sağ lam indeterminist bir ilim de kurula-
bilir. Quanta teorisi cisimcik ve dalga mefhumlar ı nı  birleş tiren bir 
teoridir. Bu birle şmenin zaruretini ilkin Niels Bohr gördü, ve bunu 
"tamamlarc ı lık" mefhumu ile ifade etti. İ ki mefhum her ne kadar 
z ı t iseler de birbirlerini tamamlarlar ve ikisi birden olmad ıkça evreni-
mizin temel tuğ laları  olan atomlar ı  ve onları  meydana getiren enerji 
parçaları nı  anlamaya imkân yoktur. Bu fikri do ğuran da Heisenberg 
kesinsizlik ilkesidir. Çünkü bu ş artlar altında klasik mekan ve zaman 
sebepliğ i iş leyemez. N. Bohr'un dü şündüğü gibi mikrofizik olgularının 
zı t ve tamamlay ı cı  vasıfları  kabul edilmelidir. 

a) Ya cisimciğ in belirli bir mekân ve zamandaki hali bilinir; 
ya da yalnız onun hareketi bilinir 

b) Başka deyi ş le ya cisimciğe ait mekan - zaman tasviri yap ılır; 
ya da bundan vaz geçilerek sebebi gösterilir. 

c) Bunlara bir de Louis de Broglie şöyle bir tamamlay ıcı lık 
ş ekli katt ı : Ya cisimcik mefhumunu biliriz, fakat ba ğ lı  olduğu sis-
temi bilmeyiz. Ya da sistemi biliriz, cisimcik ferdiyetini kaybeder, 
yani bilemeyiz. Bütün bu tamamlay ıcı lı k ş ekilleri tabiatm derinli ğ inde-
ki krizi, sonsuz süreklinin parçaland ığı  bir "kınlış " halini gösteriyor. 
Bunlara tabiat ın akı l - dışı  veya upuygun olmıyan (inac iquat) mahiyeti 
de diyebiliriz. Fakat z ı t ve tamamlayıcı  vasıflar aynı  zamanda on-
lardan ya sürekli ya süreksiz, ya dalga ya cisimcik yönüne do ğru 
gerçekle ş me suretiyle kurtulma'y ı  ifade ederler ki, bu kurtulu ş  yol-
larından her biri (insan onları  görse de görmese de) tabiata ait birer 
rythme te şkil der. 

Krizden kurtulu şu sağ lıyan ritm insan ölçüsünde tabiat olgular ı n-
dan büyük bir kısmını  içine alır. Fakat ince ölçüde bu.ritmin nas ı l 

10 Louis de Broglie H. Poincarenin Amerikadaki konferans ından bahsediyor. 

186 



baş ladığı nı  tesbit ederiz : bu ölçüdeki olgular ı  zı t ve tamamlayı cı  
vas ıflari ile birden kavr ıyamadığı mız için onlar ı  ya dalga olarak kav-
rarız, o zaman Dirac - Fermi statisti ğ ini tatbik ederiz; ya cisimcik 
olarak kavram: Bose-Einstein statisti ğ ini tatbik ederiz. Büyük fizikciler 
hala bu iki manzara aras ında tart ış maya devam ediyorlar. Bir k ıs-
mı  dalga manzaras ını n esas, cisimcik manzaras ı nın görünü ş  olduğunu 
iddia ediyor. Bir k ısmı  tam tersine, cisimcik manzaras ını n esas, dalga 
manzaras ı nı n görünüş  olduğunu söylüyor. Fakat her iki iddia da mikro-
fizik alana dair vas ıflar bilindikçe kabul edilemez. Yukar ı ki sözlere 
şunu da katal ı m: Yeni fizik cisimciklerin ferdiyetinden vaz geçiyor. 
Deterrninism yoklu ğu cisimciklerin seçilemezli ğ ini (indiscernabilit) 
kabuk zorluyor. Böyle oldukça onlara gerçek bir unsur de ğ il, bentetme 
yolu ile bir "dalga paketi" demek gerekir ve onlar ı  ancak statistik dille 
ifade mümkün olur. Yukar ıki iki iddiadan birincisine cesaret veren 
de budur. Ancak böyle de olsa "tamamlay ı cı lık" ilkesinden vaz geçi-
lemez. Ve bundan dolay ı  her iki manzaran ı n nöbetleş e gerçekle ş mesi 
zaruridir. 

İ nsan ölçüsündeki olgularda tabiat bu ritmleri bir çok şekillerde 
gösterir: muntazam (r dgulier) devreli ritmler, muntazam olm ıyan dev-
reli ritmler, yarı  devreli ritmler, hemen kapal ı  denecek iğ riler (bir ge-
zegenin yörüngesi gibi) , karma şı k ritmler baş licaland ır ( r). Bunlarda, 
her birinin kendi devresi (cycle) ve kendi devri (p ‘riode) olan bir çok ba-
sit ritmler birle şmiş tir ve aynı  zamanda meydana gelmektedirler. Basit 
ritmlerin eserleri bazan birbirine kat ı lır. Bazan kar şı lıklı  birbiriyle 
çarpışı r. Kapal ı  ritmler devrelerini tamamlay ı nca yeniden ba şlarlar: 
bunları n en bariz örneği gezegenlerin hareketleridir. Aç ı k ritmler yaln ız 
bir yöne doğ ru gider ve orada sona ererler : bir obüs'ün at ılması  gibi. 
Bazan da belirsizce sürerler : serbest enerjinin kaybolmas ı  gibi. Bunlar 
radio - actif cisimlerin kendiliğinden çözülmesinde pek iyi görülürler. 
Küçük devreli ritmin en iyi görüldü ğü olay rakkas ın muntazam 
sallanmasıdır. Geriye dönmeyen ritmin en bariz oldu ğu olaylar da 
aksedilemezlik (irr bıersibilit6) halleridir : ı sının kaybolmas ı , radio-
actif cisimlerin kaybolmas ı  gibi. Onlara, kendi ferdlikleri içinde bir defa 
olarak meydana geldikleri için, "fenomen" de ğ il yaka (v6ı ement) 
demek gerekir: kozmogoni olgular ı , jeoloji olgular ı  (yani dünyam ı -
z ın geçirdiğ i devirler), yer yüzündeki canl ı ların , geçirdiğ i devirler 
(paleontoloji olguları ), insan olguları  bu zümreye giren vak' 
dır. 

11 Georges Matisse, L'Incoh6rence universelle, yol. II 
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Tabiattaki ritmleri incelemek için elimizde bir çok vas ı talar 
var. Onlar ın devamlı , kesintili, kapal ı , açı k, zincirleme halinde veya 
dağı nı k, bircinsten veya ayr ıcinsten ferdiyetli-ferdiyetsiz olmalar ına 
göre bu vas ı talardan birini kullamr ı z : 

A) Kapalı  devresi olan, zincirleme bağ lı , bircinsten ve ferdiyetli 
ritmlerde "sebeplik" münasebeti arar ız. Çünkü bu türlü olgular ilk 
bakış ta birbirine sebep- eser ba ğı  ile bağ lı dırlar. Fakat onlarda da se-
sebep - eser münasebeti hemen görülmeyebilir. Önce sebep san ılan 
ş eyin yaln ı z şart olduğu anla şı labilir. Ancak ş artlar aras ı ndan hangi-
sinin sebep olduğunu ararken yan ı ltıcı  akı lyürütmeler de yap ılabilir. 
Bazan yüzy ı llarca as ı l sebebin gözümüz önünde dururken onu şartlarla 
karış tırma yüzünden bulamad ığı mız olur. 

B) Karmaşı k baz ı  olgu zümrelerinde ş artlarla sebepler devaml ı  
olarak birbirine kar ışı r. Hatta onlarda as ı l sebebi bulmak için ş artlar 
bütününe bakmak gerekir. Böyle olgularda sebeplik yerine ba ğ lantı lar 
(corraation) aran ı r. Madde Meminde conglom&aelar veya basit ci-
simlerin kar şı lı klı  etkilerinde bu hal görülür. 

C) Aç ı k devreli, ayrı cinsten ve ferdiyetsiz olan olgularda her iki 
münasebet ş eklini kullanamayız. Bunlarda ferdiyetleri aramadan 
vaz geçerek "bütün"leri bulmaya mecburuz. Bunu da statistik Sağ lar. 
Böylece ferdiyetsiz ve kar ışı k olgular aras ında sabit münasebeti ancak 
olas ı lık (probabilit6) ile bulabiliriz. Artı k sebeplik veya corrlation'daki 
kesin determinismden yaz geçerek burada yüksek bir ihtimal derece-
sindeki takribi determinism ile yetinme zorunday ız. Meteoroloji olay-
ları nda, kinetik gazlar teorisinde, mikrofizikte bu metoda ba ş  vururuz. 
Ancak bunlardan birinin kullan ı lması  ötekilerini b ırakmak demek 
değ ildir. Astronomik determinismi her yerde arayanlar yan ı lırlar. 
Tabiat çe şitli manzaralar gösterir. Fakat bunlardan birinde uygula-
ğı mız metodu temel sayarak ötekileri ona ircaa hakk ı mız yoktur. Ne 
sebeplik ve determinism idealine bakarak statisti ğ i ve ihtimali deter-
minismi red etmek doğ rudur. Ne de ihtimali determinismin uygulana-
cağı  yerlere bakarak sebepli ğ i görünüş  saymak doğ rudur. İ kisi de tabia-
tın iki ayr ı  manzaras ım aç ı klıyan metodlard ır. Klasik fiziğ in dayand ığı  
klasik mantığ a güvenerek ihtimaller kadrosunu lüzumsuz saymak ne 
derecede yanl ış sa, bir ihtimaller mant ığı  kurarak klasik mant ığı  onun 
özel bir hali (yahut görünü ş ten ibaret) saymak da ayni derecede yan-
lış tı r. Kapal ı  devreli, bircinsten, ferdiyetli ritmik olgularda tesbit et-
tiğ imiz kanunlara "yüksek bir ihtimaliyet derecesiyle" doğ ru demek 
yanlış tır. Nitekim aksi de öyle! Tabiat ritmlerinii ı  çe ş itliliğ i göz önü- 
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ne alını nca bu türlü ircalar ı n yapmalığı  (artificialiU) anla şı lı r. Bütün 
ritmlerin köküne indiğ imiz, onlar ı  meydana getiren temel tuğ lalardaki 
çatlağ a , en derin ölçüde "tamamlay ı c ı lı k" dediğ imiz tutars ı zhğ a bak-
tığı mız zaman i ş  değ iş ir. Orada kabule mecbur oldu ğ umuz ind&&- 
minisme, yukar ı  ölçüde kulland ığı mız statistik metodla çözülemez. 
Çünkü bu tutars ızlık olgunun mahiyetine aittir ve ayn ı  zamanda iki 
manzaras ı  ile birden görülememesinden ileri gelmektedir. Böyle bir 
durumda tutars ı zlığı  (incoh&ence) çözmek ve manzaralar ından birini 
karanlıkta b ı rakarak ötekine statisti ğ i uygulamaktan ba şka yapacak 
ş ey yoktur. Öyle ise statistik, tutars ı zlığı  (yani kökten determinism 
yokluğunu) çözen bir âlet de ğ il, bu tutars ızlıktan kurtulmak için bir 
manzaran ı n meydana ç ıkmas ı  halinde yalnız o manzaraya uygulad ı -
mı z bir âlettir. Buradan şu sonuç ç ıkar ki : ihtimaller mant ığı , daha doğ -
rusu ihtimaller kadrosu tabiat ın kökündeki tutars ızliğ a değ il, ondan 
kurtulan ritmlerden birine veya ötekine tatbik edilebilir; ve mikrofi-
ziğ e ait problemin ihtimaller kadrosu ile çözülece ğ inden bahsedilemez. 
Sırf bu kı rı lış  noktas ı nda, "tamamlay ı cı lık" dediğ imiz tutars ı zlığı n 
kendisinde kald ı kça onu tabiat ın akı ldışı  bir uçurumu gibi görme 
zorundayız. Fakat manzaralar ından birini ayd ınlat ır, ötekini ka-
rart ınz; mantığı mı z ı  nöbetle ş e her iki yöne tatbik ederiz. Bu bizim 
statik bir dünya görü ş ünde iken bulduğumuz (i 2) fakat ritmlerden her 
birinde geçerli ğ i olan mantığı n özel bir ş ekli, bir "alma şı klı k mantığı " 
(logique d'alternance) dır ki, kuracağı mı z ihtimaller kadrosu'nu da ona 
d ayand ıracak ı z 

D. Canlı  Varlığı  Maddeye İrca 

Teş ebbüsleri ve Ayrı  Vasıfları  

Canl ı  varl ıkları  incelemeye kalktığı mız zaman, bu varl ı kları  
madde ve enerji dedi ğ imiz cansı z varl ı ktan ay ıran karakterler daha ba-
riz olarak görünecek ve bu iki varl ık alan ı nı  birbirinden ayıran ak ı l-
dışı  uçurum (hiatus irrationalis) daha derin olacakt ır. Fakat bu hükme 
varmadan önce canl ı  varl ı kla cans ı z varl ık aras ı nda münasebet kur-
maya çalış an görü ş leri görelim. İ lkçağda Sokrat'dan önceki felsefe 
bütün unsurları n ilkesi olan ilk varl ığı  aynı  zamanda hem maddi, 
hem canlı  , hatta hem ruh sahibi say ıyordu. Bize safdil bir kar ış tırma 
gibi gelen bu eski görü şün derin bir sebebi olsa gerektir. Biz varl ıklar ı  

12 Aristo mantığı  statik bir dünya görü ş ünün sınıflayıcı  mantığı  ise de, onun prensip-

leri dinamik bir dünya görü şünde de kar şı t vasıflardan her birinin nöbetle ş e gerçekleşmelerin-

de tatbik edildikce geçerliğ ini saklar (Bu konuyu ilim felsefesinde tekrar ele alaca ğı z). 
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ay ı rırken onlar ı n irca edilemez, özel karakterlerini say ıyoruz. Fakat 
zamanda ş  olarak varolduklar ı nı  söyliyemiyoruz. Biliyoruz ki canl ı  
varlığı n meydana ç ıkmas ı  için daha önce cans ı z varl ık olmalıydı .Dün-
yam ı zı n soğuma devirleri olmasayd ı  canlı lar ya ş ama ş artı ndan mah-
rum kalacaklard ı . Öyle ise varlıklar irca'edilmez karakterleri olsa bile, 
birbiri ard ı  sıra meydana gelmi şlerdir. Bu meydana ç ıkış  sı ras ında 
canlının cans ızdan sonra geldiğ ini söylemek ikincinin birinciye göre 
hiç değ ilse ş art rolü oldu ğunu kabul etmek de ğ il midir? O zaman 
iki durumdan birini seçme zorunda kalaca ğı z : ya ard arda meydana 
gelen varl ıklar aras ında hiç bir münasebet yoktur. Eğer böyle 
ise sonradan ç ıkan vasıflar nereden do ğdu ? Maddede hayattan 
hiç bir iz bulunmad ığı  halde hayat nas ı l meydana geldi? Şuur ve ruh 
için de aynı  ş eyi söyliyebiliriz. Yahut daha sonra görünen vas ıflar 
öncekilerin geli şmesinden doğmuş tur. Böyle dü şününce varl ıkları  biri-
birinden mahiyet fark ı  ile ayırmaya imkân kalmaz. Bu da hepsini ilk 
saydığı mı z maddi varlığ a indirmeden ba şka bir ş eıy değ ildir. Bununla 
birlikte eğer onları  ayı ran karakterler bize gerçekten derece fark ı  de-
ğ il, mahiyet(öz) fark ı  olarak görünüyorsa o zaman her iki şı kka katı la-
mayız.Hem onlar özce farkl ı  olsunlar, hem de ba şlangı çsı z ve birbirine 
paralel olarak mevcut olsunlar ! Bunu kabule varl ıkları n meydana ç ı kış  
tarihi engel olmaktad ır. Bu durumda ilk saflar ı n içinde sonradan mey-
dana çıkacak olan bütün karakterlerin güc halinde bulundu ğunu söy-
lemeden başka çare kalmaz. İş te ilk filozoflarm hylozoiste olmalar ını n 
derin sebebi budur. Nitekim Renaissance da Telesio'yu canl ı  ve ruhlu 
bir ilk madde dü şüncesine götüren de ayn ı  sebeptir. Bu sebep Leibniz'i 
bütün varl ıkları n kökünde, insan ş uurunda olduğu kadar canlılara ve 
maddeye de temel olan monade'ları  tasarlamaya götürmü ş tü. Ş u kadar 
ki bu filozof ötekilerden farkl ı  olarak ilk varl ığı  sırf ruhtan ibaret say-
dığı  için maddenin meydana geli ş ini açıklamada güçlü ğe uğ rayacak 
veya Plotin gibi maddeyi yokluk sayacak, ya da onu uyu şuk ruh gibi 
görerek başka bir çıkmaza dü şecektir. Eski filozoflar ın, haksız olmıyan 
tasalar ı nı  bugünkü baz ı  materyalist filozoflar da duymaktad ır. Max 
Raphag "Diyalektif Bilgi Teorisi" nde bilginin do ğuşunu açıklamaya 
çalışı rken şuurun sıfıra indirildiğ i bir durumda hiç bir diyalekti ğ in 
iş lemiyeceğ ini düşünerek "en az miktarda" ş uurun ilk maddede 
bulunduğunu kabul etme zorunda kal ıyor(' 3). Ortodoks diyalektik-
ciler, şüphesiz bu "konsekan" dü şüncenin meydana ç ıkardığı  bu fikre 
kar şı  koyacaklard ır. 

13 Max Raphaa, La th iorie de la connaissance par la dialectique concHte , 1931, Plon. 
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Bununla birlikte ilk filozoflann aç ıklama sıkı ntı sından doğ an 
bu görü şüne kat ı lmaya imkân yoktur. Çünkü maddenin içinde az 
veya çok miktarda hayat ın, ruhun bulunduğunu söylemek bir ş ey ifade 
etmediğ i gibi; ne madde, ne hayat, ne ruh olan, fakat yine de hepsinin 
vasıflarını  toplıyan bir varl ık da bir şey ifade etmez. Bu yüzden ilk 
filozoflardan sonra varl ık ara ş tırmas ı  ister istemez iki yöne ayr ı ldı . 
Birisi belirsiz (uçsuz bucaks ız) ilk varl ıktan sonra varolanlar ı  konkre 
vasıflariyle ayırmak ki bu yolu Aristo açt ı , bugüne kadar sürüp geldi. 
İkincisi düşünceyi filozoflann karma (mixte) görüş ünden kurtarmak 
için ilk varlığı  her türlü canl ı lık ve ruhlulukdan s ıyı rarak s ırf madde 
haline koymak ! Bu da Demokrit'in açt ığı  yoldur ve materyalism adiyle 
bugüne kadar gelmiş tir. Aristocu görü ş  sonradan doğ acak olan birçok 
varlık felsefelerine ş u bakı mdan üstünlük gösteriyor: onlar- ba ş lı ca 
çağdaş  felsefede Descartes ve daha sonra Stahl ve Montpellier ekolün-
ün etkisi altı nda -madde üstünde hayat ve ruh diye soyut varl ı k dere-
celeri koymaktad ırlar. Descartes' ın metafizik bir tasa ile madde ve 
ş uuru iki cevher gibi koyu ş u sonradan frans ız felsefesinde spiritüalism 
geleneğ ini doğurmu ş  ve Aristo'nun bugün de de ğ erini saklıyan taba-
kah varl ık fikrinden bo ş  yere uzakla ş nu ş tı . Hele vitalism'in ha-
yatı  soyut ve genel bir gerçek gibi ele almas ı  işi büsbütün ka-
rış tırdı . Halbuki bir varl ık olarak soyut "hayat" de ğil, fakat bir 
varlı k tabakas ı  olarak "canl ı  varl ı k" var. Hatta o da as ı l konkre vas ı f-
lariyle al ını nca, bitki ve hayvan var. Has ı lı  Aristo varlıkları  madde; 
bitki, hayvan ve insan olarak tabakalad ı  ve her birinin kendine vergi 
karakterlerini gösterdi. Bu ay ırış  sıras ında onları  cevher ( şekil 
madde) fikriyle biribine ba ğ larken bitkiden insana doğ ru yükseli şde 
aynı  öz veya cevheri, nefis'in (anima) evrimini gözönüne ald ı . İnsani 
hayvandan ayıran hâkim karakter "ak ıl" (Logos), "düşünce", (phro-
nesis) üzerinde dururken eski görü ş e üstünlüğünü- gösterdi. Bu nok-
talarda ona ne derecede kat ı labileceğ imizi ayrı ca göreceğ iz. 

Materyalismin aç ıklamas ı na gelince, Demokrit'in veya Epikür'- 
ün eserleri kaybolmu ş  olsa bile Lurece'in De Rerum Aatu \a  sı  ile temel 
fikirlerini iyice bildiğ imiz için onlar ı n bu ara ş tı rmadaki ba ş arı  derece-
leri üzerinde konu şabiliyoruz ( 4). Eğ er âlem s ırf maddi atomlardan 
ibaretse ve ş eylerle olaylar aras ındaki farklar atomlar ı n katı lık, sertlik, 
yuvarlaklık gibi ş ekil farklar ı ndan ileri geliyorsa, olaylarin nitekiklerini 
bu sert veya sivri, çengelli atomlarla anl ıyabiliyorsak, sorunun büyük 
bir kısmı  çözülmü ş  demektir. Halbuki atomlara renk ve s ı cakl ı k, 

14 Lucrce. De la Nature (De Rerum Natura) trad. par Alfred Ernout. 1920, bdit. 
des Belles Lettres 
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lezzet gibi nitelikler vermeden çekinen Demokrit bunlar ı  aç ı klamak 
için öteki nitelikleri de kald ı rmal ı  idi. Ilerde Galilee'nin duyu nitelik-
lerini sübjektif olduklar ı  için ilme temel olma imtiyaz ı ndan uzakla ş t ı r-
mas ı na bir haz ı rlı k gibi görülen bu iddia asl ı nda hiç bir ş ey sağ lamıyor. 
Çünkü, sübjektif olmalar ı  korkusuyla b ırakı lan nitelikler yerine sertlik, 
sivrilik, yumu ş akl ı k gibi daha az sübjektif olm ıyanlara dayan ıyor. 
Ayrı ca bu maddi atomlarla canl ı  varl ıkları , ruhu ve bilgiyi aç ıklamaya 
kalktığı  zaman, onlara ak ı cı lı k, incelik, görülmezlik gibi vas ıflar vererek 
Leibniz in uyu şuk ruh görü şünden daha az ba ş arı lı  bir yoldan bütün 
varlı k derecelerini maddi varl ığı n "inceltilmi ş  ş ekilleri" haline getir-
mek istiyor*. Maddi varlık ne kadar incelse çağdaş  fizikte elektron, foton 
veya nötron'dan daha çok incelemezdi. Fakat bu mikroskopik gerçek-
lerden hiç birine dün de, bugün de canl ı  varl ı k veya ruh demeye kimse 
cesaret edemez( ı  5). Atomculu ğun kaba ş ekli yüzyı llar boyunca bir 
çok elemelerden geçti. 18. yüzy ı lda Descartes' ın uzam ve hareket 
kavramlar ı na sığı narak mekanik materyalism ve Hegel'in diyalektik 
metoduna s ığı narak diyalektik materyalism ş ekillerini ald ı . Maddeden 
canlıy, oradan ş uur sahibi varlığ a ve topluma geçi ş i ağı r bir geli ş me 
veya unsur birikmesi de ğ il, tabiat içindeki birer devrim (rivolution) 
gibi görerek varl ıklar ın aras ındaki uçurumlar ı  ortadan kald ırmadan 
yine hepsini ayni kökten ç ı kmış  s ı çramalar halinde anlamaya çal ış -
tı . Fakat bütün gayretlere ra ğmen mateyalism ilk ş eklindeki yetmez-
likten, maddenin nas ıl olup ta hayvan ve insan haline geldi ğ ini, 
hele nas ıl olup ta ş uursuz ve cans ız varlığı n evrenin kanunlar ı n ı  
keş feden varl ı k olduğunu anlama güçsüzlü ğünden kurtulamad ı . 

Buna rağ men varl ı klar aras ı nda öz (mahiyet) fark ı  değ il dere-
ce fark ı  olduğunu söyliyen ve yukar ı  varl ık derecelerini a ş ağı larla 
açıklamaya çal ış an yaln ız materyalism de ğ ildir. Hatta bu ş eklinde 
onu ilim zihniyeti ad ı  alt ı nda yapan pozitivism ve natüralism oldu. 
Eğer canl ı  varl ı k maddeden s ı rf karma şı kl ık bak ı mı ndan ayr ı lıyor- 

* Madde - hayat d ıvar ım birinci veya ikinci lehine ve s ı rf teorik olarak kald ı r-
maya çal ış anlar çoktur. Lakkovsky, Le Secret de la vie'de (Gauthier - Villars 1925) 
hayat ı  elektro-manyetik dalgalara benzetiyor. Genç bir türk bilgini, Muammer Bilge 

Metabiyoloji adlı  kitab ında (sh. 216-243: atomlar dleminde biyoloji) bakteri'ler, virus'ler 

gibi tek hücrelilerle atomun bünyesi ve parçalanmas ı  aras ında münasebet ar ıyor. 

Virchow'un hücre görü şünü "idealist" diye vas ıflandı ran ve ideolojik ilhamlarla ilmi 

kar ış t ıran Olga Lepechinskaia Origine des Cellules d partir de la mati&e vivante da (1950) 

madde - hayat d ı var ı n ı  delmek için gözlemleri zorluyor. 

15 Dirac, N. Bohr gibi elektronik m ıkyasla hayat aras ı nda benzetme yapanlar bir yana 

b ırakı lmal ıd ır. Fakat bunlar d ışı nda Vandryes gibi iki gerçek alan ı n ı  ihtimaliyet metodu ile 

bağ lamaya çal ış anları  işaret edelim (Vandryes, Vie et probabilitd, Albin - Michel, 1942) 
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sa, maddenin en yukar ı  ş ekilleri olan organik kimya sentezleri ile 
colloide'lerle hayat ı n en basit görünü ş ü olan proptoplazmay ı  dere-
ce fark ı  ile ay ırarak "günün birinde" birincisinden ötekine geçile-
bileceğ i hakk ı ndaki ümidi muhafaza ediyorsak, bu iki varl ık dere-
cesi aras ında "uçurum"dan bahsetmeye lüzum kalm ıyacakt ır. Ta-
biat bilginleri bugüne kadar türlü şekillerde bu ümidi muhafaza 
etmektedir. Bu iyimserliğ in ba ş l ı ca sebepleri ş unlard ı r. 

a) Eskiden fizik dallar ı  ı s ı , ses, ışı k, kuvvet ve hareket, elektrik 
olgularına ait birbirinden ba ğı ms ız geli şen dallara ayr ı lıyordu. 
Araş tırmalar ilerledikce bunlar ı n esasta bir kökten geldikleri görül-
dü. Einstein' ın en büyük ba ş ar ı sı  bütün fizik olgular ı nı  ku ş atan 
genel bir formül verebilmesi oldu. 

b) Fizikle kimya ayr ı  konuları  olan iki ilimdi. Fakat radio-ac-
tif cisimlere ait incelemeler bunlar ı  da yakla ş tırd ı . Kimya olgula-
rı nı  fizige bağ lıyan chimie-physique doğdu. Böylece fiziki aç ıklama-
lar ı n maddi tabiata yayg ı n olduğu görüldü. 

c) Bundan cesaret alan tabiat bilginleri canl ı  varlık olgu-
ları  ile madde aras ındaki d ıvar ın birgün y ıkı labileceğ ine inan-
d ı lar. Bu inanc ı  kuvvetlendiren baz ı  ara ş tı rmalar da eksik de ğ ildi. 
Eski biyoloji canlı ların içlerindeki "hayati enerji" denen madde-
den ayr ı  bir kuvvetle i ş ledikleri sanı sı nda idiler. Fakat bu enerjiyi 
tecrübe ile tesbit edemiyorlard ı . Bu vitalist görü şe karşı  canlılara ait 
i ş lemlerin fiziko - ş imik olgulardan ibaret oldu ğu fikri yerle ş ti. Baş lıca 
gı dan ı n özümsenmesi ve ince ba ğı rsaklarda k ı lcal damarlardan geçerek 
kan halini almas ı  organik kimya maddelerinin canl ı  madde halini 
almas ı  demekti ki, burada canl ı  varl ı k büyük bir laboratuvar gibi can-
sı z maddeyi canl ı  madde haline koymakta idi. Fakat bu fikri savunan-
lara göre laboratuvar ı n işi maddi varlıktan ayrı  bir iş  görmek değ il, 
çok karma şı k derecede fiziko - ş imik bir terkip meydana getirmekti. 
Claude Bernard bu terkibin canl ı  ile çevresi aras ı ndaki kar şı lıklı  bir 
etkiden ibaret oldu ğunu ve dış  çevredeki olgular ı n iç çevrede daha kar-
maşı k terkiplerden ba şka bir ş ey yapmad ığı nı  iddia etti. Hatta Bichat'- 
nı n "Hayat ölüme kar şı  direnen kuvvetlerin bütünüdür. " ş eklindeki 
tan ı nmış  tarifine kar şı  canlı  ile cans ı z aras ı nda mahiyet fark ı  olmadığı nı  
gösterecek tarzda "hayat ölümdür" paradoksal formülünü ileri sür-
dü(*). Bu ara ş tırmalar bo ş  değ ildi. Çünkü biyoloji ancak bu suretle 

* Fakat Claude Bernard esasta hayati olgunun irca edilmezligini kabul etti ğ i 

halde, burada ara ş t ırma metodu dü ş üncesi ile söylüyor. (Cl. Bernard, Leçons sur les 
Pldnombıas de la vie Commune aux animaux et aux v6g6taux, 1879) 
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müsbet bir zeminde ilerliyor ve canl ı  varlığı n iş leyiş i (fiziyoloji) anla şı -
lıyor. İ ç organlarda hâkim fonksiyonlar meydana ç ıkarı lıyor ve sağ lık 
hali ile hastalık hali arasındaki münasebet, hastal ıklara kar şı  tedbirler 
(yani th&apeutique) ayd ı nlanıyordu. Mesela mide usaresi, karaci-
ğ er ifraz ı , v. b. nin tahlili yaln ız hayati kimya ile ayd ınlandı . Uzviyette 
esaslı  rol oynıyan hormon'lar ı  (iç gudde ifrazlar ını n) da ayni suret-
le hayati kimya maddeleri oldu ğu görüldü. Hormonlar bütün uzvi 
fonksiyonları  ayarlayıcı  esaslı  rol oynadıkları  için onlara uzun zaman-
danberi uzviyetin mesajerleri gözüyle bak ı lıyordu. Fakat tahlil edil-
dikçe Hormonlarm hayati kimya maddeleri oldu ğu anla şı ldı  : pank-
reas insuline imal ediyor, böbrek üstü güddesi adrffialine imal ediyor ; 
cortio-surrenal gudde cortine imal diyor. Thyroide kendi yapt ığı  thy-
roxine maddesini ifraz etmektetir. Hizmeti dokular ı n beslenmesi, vücu-
dun büyümesi, sinir sisteminin düzenli çal ış masıdır. Bu madde bir 
nevi colloide cevherdir. Testicula guddesinin ifraz ı  da aynı  mahiyet-
tedir ve görevi cinsi hayat ı  uyandı rmaktır. Hypophyse guddesi beyin 
faaliyetini, sinir sistemini ayarlar. Bu guddeler iyi i ş lemediğ i ve uzvi 
fonksiyonları  düzenliyen bu ifrazları  yeteri kadar yapamad ıkları  zaman 
uzviyet bozuluyor. Has ılı  hayati kimya bu ara ş tırmaların anahtar ı nı  
teşkil etti. Eğer böyle ise "hayat" ı n sırrı nı  fiziko - şimik olgularda ara-
mak bu iki Mem arası nda köprü kurmak mümkün olacakt ı . 

Böyle dü ş ünenler bugün eskisine göre daha ba ş arı lı  bir durumda 
olduklarına inanmakla beraber, eskiden de tabiat bilginlerinde hâkim 
olan bu ümitdi. Yalnız biyolojik olgular ı  maddeye ircâ etmek değ il, 
hatta canl ı  maddeyi laboratuvarda imal etmek mümkün olaca ğı  
sanı sı  bile vard ı . Mekanismin bu cür'etli faraziyesine kar şı  Goethe 
birinci Faust ta, Humunculus'u imal etmeye çal ış an üstad ın mekanism 
budalas ı  öğ rencisi Dr. Wagner ile alay ediyor. 18 ve 19 uncu yüzy ı l 
mekanism ile organisism aras ı ndaki sava şla dolu olduğu için hangi 
tarafin hakl ı  olduğunu söylemeye imkan yoktu. Fakat bugün prob-
lem bir doktrin kavgas ı  olmaktan ç ıkmış  ve laboratuvar yar ış mas ı  
halini almış tır. Bir yandan maddede organik maddeye benzer vas ıf-
lar aran ıyor; bir yandan da canl ı  varlıkta ilk görünü ş lerin fiziki ve 
kimyevi amilleri meydana ç ıkarı lıyor. Bu benzeyişlerden biri billur-
laş mada billurun içinde bulundu ğu sıvının katı  kısı m tarafından çekil-
mesi ve sanki uzviyetteki özümseme imi ş  gibi ona karış ması dır. Fakat 
bu olay yeni billur parçalar ı nın eklenmesinden ba şka bir ş ey değ ildir, 
ve bunu uzviyetteki özümsemeye veya ço ğ almaya benzetmek yanl ış -
tır. İ kinci bir benzeyi ş  tütün yapraklar ı  üzerinde üreme olay ının tes-
bitidir. Burada zaten kurumu ş  bir bitki ile temastay ız. Ayrıca bu olay 
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çoğalma neticesi doğmuyor. Bir üçüncü olay colloide'lerin ihtiyar-
lamas ı dı r ki bu onlarda canhya benzer bir vas ıf olarak görülüyor. 
Fakat böyle bir analojiyi geni ş leterek radio-actif cisimlerle canl ı  ara-
sı nda yapabiliriz ama, buna hakk ı mı z varmı d ı r? Bu olsa olsa madde 
veya enerjinin de canl ı  varlık gibi sonlu, yani bir baş langıcı  ve bir sonu 
bulunduğunu göstermeye yarar. Fakat onlar ın mahiyet bak ı mı ndan 
ayn ı  oldukları nı  göstermez. Öte yandan uzvi olgular ı  ilk unsurlarına 
kadar indirerek onlar ın maddi olgulardan ibaret olduklar ı nı  göster-
mek için yap ı lan tecrübelgle kar şı laşı yoruz. Bu da ba ş lı ca sayd ığı mız 
ifrazlar cinsinden olgularda veya ince ba ğı rsakta erimi ş  gı danı n kan 
halini almas ı nda görülür. Bütün bu olgularda uzviyet denen e ş siz 
laboratuvarı n cans ız maddeyi canl ı  madde haline koydu ğunu görü-
yoruz. Fakat nas ı l koyduğunu bilmiyoruz. Bu derin ş ekil değ iş tirmesini 
pek yak ı ndan gözlediğ imiz zaman dahi hayati kimya maddesinin canl ı  
madde oldu ğunu görüyoruz, fakat nas ı l olduğunu görmüyoruz. Pozi-
tivist buna kolayl ıkla "basitin mürekkep olmasiyle" diye cevap vere 
cektir. Ancak "mürekkep" veya "bile ş ik" dediğ imiz ş ey kendini mey-
dana getirdiğ ini kabul ettiğ imiz unsurlardan o kadar farkl ı  vas ıflar 
gösteriyor ki buna sadece, birle ş me veya karma şma demeye imkân 
yoktur. Relativist buna daha yumu ş ak cevap verecek ve üstün dereceki 
bir sentezin asl ı nda değ işkenleri çok olan bir fonksiyon oldu ğunu, fakat 
bu değ i ş kenleri sayamad ığı mız için bilgimizin yetmezliğ inden dolay ı  
orada - izafi olarak - tabiat ı n yeni bir alanı  karşı sı nda bulunduğumuzu 
söyleyecektir. İ ki cevap aras ı nda mahiyet fark ı  yoktur. İ kincisi daha 
mütevaz ı  olmakla beraber, yine esas ında her üstün derecenin daha a ş a-
ğı ya ait unsurlardan meydana gelmi ş  bir sentez oldu ğunu kabul edi-
yor. K ısaca bütün bu aç ı klamalar canl ı  varlığı  maddeye, üstünü a ş ağı -
ya irca etmektedirler. 

Böyle dü ş ünenlerin ş imdiye kadar laboratuvarda canl ı  maddeyi 
meydana getirememi ş  olmaları  onları  ye'se dü şürmüyor. Çünkü bir 
yandan bunu gözlem ve tecrübe vas ı talar ı mızı n yetmezliğ inde görüyor 
ve bunlar ilerledikçe "günün birinde" bu duvar ın aşı lacağı  inanc ına 
dayanıyorlar. Bir yandan da canl ı  maddenin bugünkü ş artlarda mey-
dana getirilememesinin onu bir tabiat terkibi gibi görmeye engel ol-
mıyacağı nı  söylüyorlar. Onlara göre canl ı  madde yer yüzünün bugün 
kestiremedi ğ imiz baz ı  ş artlar ı  içinde, bir daha tekrar ına imkân olmı -
yan jeolojik bir devirde bu ş artları n neticesi olarak do ğmuş tur. Bundan 
dolayı  onun ş imdi yap ı lamamas ı na bakarak maddeden ba şka bir varlık 
olduğunu sanmamalı dı r. Bu jeolojik ş artlar ı n neler oldu ğunu da tak-
ribi olarak söylüyorlar: bunlar hayat ın baş lamas ı na elveri ş li olan ı sı  
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derecesi, rutubet, bas ı nç, organik kimya maddelerinin özel bir terkip 
ş ekli, v. b. dı r. Bu ş artlar ı n hayat ı  meydana getirdiğ ini söylemek ş artlar 
toplamını n daima sebep olduğunu söylemenin ayn ı dı r. Saydığı mı z ş art-
lar ilk hayat tohumunun do ğ ması  için gereken zemini haz ı rlayabilir. 
Fakat onlara, hatta daha bilmedi ğ imiz ş artlara hayat tohumunun ken-
disi gözüyle bakamayı z. Sebeple ş artın iyi ayr ı lmamas ı ndan doğ an 
bu yan ı lmadan kurtulmak isteyen diyalektik materyalist, pozitivist'e 
karşı  vaziyet alacak ve hemen canl ı  maddenin meydana geli ş inin bir 
unsur birikmesi, ş artlar toplamı  olmadığı nı , büsbütün yeni bir ş ey 
olduğunu, fakat yeni olan bu ş eyin tabiatta bir "devrim" oldu ğunu 
söyliyecektir. Devrim? Fakat bunun için ya Boukharine gibi unsurlar 
birikmesinden ibaret olan evrimin sonunda bir nitelik de ğ iş mesi ha-
lini aldığı nı  söylemlidir ki o zaman devrim ile evrim aras ı nda fark 
kalmaz(*). Yahut Georges Sorel gibi bunun içten bir olu şu meydana 
çıkaran bir "müdahale", as ıl evrimle ilgisi olmıyan bir "hamle" 
olduğ unu söylemek gerekir ki, bu ikinci marxiste i ş e ister istemez 
Bergson'cu yarat ıcı lık fikrini karış tı rmış tı r. Böyle anla şı lan bir mar-
xisme ise artı k kendi konusundan ç ıkmış  ve hiç bir maddeci görü ş le 
uzlaş mas ı  kabil olm ıyan bir devrim görü ş ü halini almış tı r. Bu tart ış -
malar, asl ı nda laboratuvar ı n getirdiklerine fazla bir ş ey katmamak-
tad ı r (**) 

Madde ve canlı  varl ık duvarı  konusunda bir ba şka te ş ebbüs de 
cybern&ique'den geliyor. Kelime Eflatun tarafindan icad edilmi ş , 
Leibniz onu yeniden ele alm ış  ise de as ı l çalış malar son yı llara ait-
tir (***) . Bu çal ış maları n esas ı  insan kafas ı nı n yaptığı  baz ı  iş leri maki-
neye gördürmeden ibarettir. Robot veya makine-adam neler yapa-
bilir? Hesap makinelerinin çok mükemmel ş ekilleri elde edilmi ş  ve 
bunlarla kafan ı n gördüğü zihin iş lerinden büyük bir k ı smı  makinelere 
yaptırı lmış  olsa bile burada elde edilen netice asla madde ve canl ı -
uçurumunu dolduracak kuvvette de ğ ildir. Canl ı nın ba ş lı ca vas ıfları  olan 
duygusal hayat, çevreye do ğ ru uzanan ve onu kendi bünyesine göre 
değ iş tiren özümseme gücü, intibak gücü, ço ğ alma gücü, çevrenin etki-
lerine kar şı  direnme gücü, kendindeki bir eksikli ğ i tamir etme gücü, 
yaralar ı  kapatma gücü (cicatrisation), kendi hareketlerini ayarlama gücü 
(auto-r igulation), tek hücreli en küçük canl ı  varl ı kta bile bulunan ve 

* N. Boukharine, La Thöo•ie du Matdrialisme historique, trad par I'auteur, 1927, 

dit. Sociales, pp. 51 - 78 

** Georges Sorel, Röflexions sur la Violence, Fölix Alcan 
*** Pierre de Latik, Introduction ö la Cybernötique, La Pensöe artificıelle, Gallimard, 

1953 
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maddede hiç birisi bulunm ıyan,,bütün yakla ş tırmalar ve benzetmelere 
rağmen maddede do ğurulanam ıyan bu güder canl ı  varlığı  esaslı  surette 
maddeden ay ırmaktad ı r. 

E. Canlının Temel Vasıfları  

Bu vasıflan incelemeden önce canl ı  varlığı n çekirdeğ i olan 
hücreyi organik maddeden ay ı ran nokta üzerinde dural ı m. Hücrenin 
esas ı  protoplazmad ır. Bu son derecede plastik, devaml ı  hareket halinde 
ve istikrars ız bir denge içinde bulunan madde, ancak uzant ılan ile 
çevreye intibak ederek çevreden baz ı  ş eyleri kendi bünyesinde erite-
rek ve ba ş lı ca "çoğ alarak" devam edebilir(' 6). Ço ğ alma onu mahvol-
madan kurtaran ba ş lıca vas ıftır. Bundan ba şka o kendini tamir ederek, 
istikrars ız dengesi içinde devaml ı  değ iş en ş artlara yeniden intibak 
ederek de devam edebilir. Protoplazman ın bu her an mahvolmak üze-
re iken yeniden meydana ç ıkmak için çabal ıyan varl ığı  tipik bir kriz 
hali gösterir. Protoplazma bütün organik kimya maddelerinden, col-
loidelerden istikrars ız bir denge halinde olu ş u ile ayrı lır. Çünkü on-
ları n devaml ı  istikrarlar ı nı  meydana getiren terkiplerine giren karbon 
ve hidrojendir. Bu iki madde organik kimyada pek çok cismin denge-
sinin esasıdı r. Halbuki protoplazmay ı  meydana getiren dört esas un-
surdan azot ile oksijen da ğı tı cı , parçalay ı cı , karbonla hidrojen birle ş -
tirici ve devam ettirici unsurlard ır . Azot ve oksijen hiç bir cisimde 
terkip haline gelmi ş  değ illerdir. Havada yaln ızca kar ışı m (ihtilat) 
halinde bulunurlar. Onlar ı  ağı r fir ı nda 300o dereceden yüksek ı s ı  dere-
cesinde terkip etmek için yap ı lan te ş ebbüsler boşuna olmu ş  ve bu ci-
simler ş iddetle patlayarak da ğı lmış lard ır. Protoplazman ın, bir yandan 
parçalay ı cı , bir yandan devam edici iki türlü sentez içinde bulunmas ı  
onun istikrars ız bir denge halinde olmas ı nı  doğurmu ş tur.(*) Bunun 
için de onun durumu parçalanma ve devam etmeden ibaret z ı t ve 
tamamlayı cı  vasıfları  topl ıyan bir kriz durumudur. Protoplazman ı n 
hangi jeolojik ş artlarda ve niçin bu kriz durumuna girdi ğ ini bilmiyo-
ruz. Bu, bilgimizin s ı nırı  dışı nda kal ıyor. Bunun için de maddenin 
kökündeki ak ı ldışı  tamamlayı cı  hal gibi burada yeni bir ak ı ldışı  ta-
mamlayı cı lık kar şı sı ndayı z ( ı  7). 

Canlı  madde bu krizden kurtulmak için tamamlay ıcı  iki vas ı f-
tan ya biri, ya öteki yöne do ğ ru gerçekle ş erek iki ritm halini 

16 Albert Vandel, L'homme et l' deolution, Gallimard, 1948. pp. 84 - 87 
17 Umumiyetle bu plüralist görü ş  Husserl'in hiatus irrationalis'i ile ifade edilmekte ol-

duğu için, baş ka pluralism şekillerinden ay ırmak üzere biz bu ifadeyi kullan ıyoruz. 
* Papillault, Des Instincts â la Personnalit6 humaine, 1921, j. Vrin 
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almaktadır : parçalanma vasfı na doğ ru gerçekle ş mesi onu bir teviye 
bölünmek üzere sayı sız parçalara ayr ı lmaya götürür. Bu bölünme bariz 
olarak tek hücreli uzviyetlerde (protozoaire) görülür. Fakat çok hüc-
reli (m e<so zo air e) olanlarda da daha az nisbette devam eder. Deniz kes-
tanesi (oursin) nin her parças ı  tamamlanarak bir bütün haline gelmek 
üzere bu hayvan say ı sız çoğalma gücü gösterir. Triton denen bal ı k 
rü ş eym'i de ortas ı ndan bölünmek suretiyle sonsuzca parçalan ır. De-
niz yıldı zı  (Annelide) nın bacaklar ı ndan her biri koparak kendi ba şı na 
bir bütün olduğu gibi geri kalan Annelide de kendisini tamir etmek 
üzere yeniden bir bütün haline gelir( t8). Tek hücrelilerde partffio-
genese ve cariokynese denen iki türlü parçalanma ve ço ğ alma ş ekli 
vardır. Birincisi canl ının ortas ından bölünerek ço ğ almas ıdır. 
İ kincisi, üzerinde bir tomurcuk ç ıkarak büyüdükten sonra as ı l uzvi-
yetten ayr ı lması ndan ibarettir. Her iki halde uzviyetin parçalanarak 
çoğ almas ı  hayatın sonsuzca uzamas ı  demek olduğu için bir manada 
canlı nı n devamı nı  sağ lar. Fakat her parçalanma fert olarak uzviyetin 
sona ermesidir denebilir. Her ikisinde de parçalanma suretiyle ço ğ alma 
tam bir ritm manzaras ı  gösterir. 

Canlı  varlığı n ikinci ritmi parçalanarak de ğ il, içinde bulunduğ u 
ortama uyarak devam etmesinden ibarettir. Buradan canl ı nın iki 
esaslı  fonksiyonu, iki devam ritmi meydana ç ıkar. Bunlar da özümseme 
(as similation) ve intibak (adaptation) dır. Canl ı  çevresiyle münasebet 
halindedir. Böyle olmasa parçalay ı cı  vasfi, onu ortadan kald ırmaya 
götürür. Bu münasebet canl ını n çevre etkilerine kar şı  mekanik bir tep-
kiyle kalmıyarak çevreye do ğ ru yayı lması , onun doğuraca ğı  sars ıntı -
ları  bu plastik yay ılmaları  ile gevşetmesini sağ lar. Bu yayı lmalar 
canlı nı n çevre içindeki uzant ı  (prolongement) ları dır ve her ş eyden önce 
onun çevre ş artları na uymas ını , "intibak" ı nı  haz ırlar. Ayn ı  zamanda 
çevre etkileri yüzünden kendinde meydana gelen eksilmeleri ve sar-
sı lmaları  tamir eder. Bu eksilmeler ba ş lıca canl ı daki su, tuz ve baz ı  
maddelere aittir ki bu hali devam etmi ş  olsa canlının dağı lmasına sebep 
olur. Fakat ondaki devam etme vasfi bu eksilen maddeler yerine çev-
reden yeni maddeler almak ve onu kendi bünyesinde eritmek gücünü 
verir ki, buna özümseme diyoruz. Canl ı  varlık böylece cans ı z veya canl ı  
çevreden aldığı  unsurları  kendi uzviyetinde eriterek, kendine male-
derek devam eder. Bu gücü kaybetmedikçe hekim ifadesiyle uzviyette 
metabolizma devam ediyor denir. Bu gücün kaybolmas ı , metaboliz-
manın bozulması  uzviyetin devam etme kuvvetini kaybetti ğ inin 

18 Bounoure, Autonomie de l' 4re vivant, 1948. P. U. F. 

198 



alâmetidir. Böylece uzviyet ya çöküntüye u ğ radıktan sonra kendini 
tamire çabalar, ritm yeniden ba ş lar. Yahut çöküntü gittikçe artarak 
uzviyetin dağı lmasiyle sona erer. Tek hücrelilerde da ğı lma ş ans ı  daha 
azd ı r. Fakat karma şı k uzviyetlere do ğ ru ç ıı kt ı kça, fonksiyonlar farkla ş -
tıkça çevreye uyma ve özümseme ş ekilleri de karma şı klaşı r, güçle ş ir. 
Çöküntü kolay tamir edilemez. Uzviyette metabolizman ın azalmas ı , 
tamir kuvvetinin dü ş mesi onun çökmeye ba ş laması  demektir. Bu hal 
uzviyetin ihtiyarlamas ı dır. İ htiyarlama tamir kabul etmez hale gelince 
uzviyet sona erer. Fakat parçalanma ritmi bu çöküntüye kar şı  yeniden 
bir denge kuvveti yarat ır. Uzviyet yeni nesillerde devam eder. Bu de-
vam onun ferdi sonluluğuna göre adeta bir ödeme, nevi içindeki 
sonluluktan kurtulma çabas ıdır. 

Canlını n kendisini tamir etmesi yaln ız eksilen maddeyi çevreden 
alarak kendi bünyesine mal etmesinden ibaret de ğ ildir. Ş üphesiz bu, 
tamirin en devaml ı  ş eklidir. Fakat yaralanma, uzuv kesilmesi, bir 
parçan ın kopmas ı  gibi hallerde uzviyetin kendi kendini tamiri daha 
bariz bir olgudur. Batracien'lerden Urodele'lerde bu tamir olay ı  bir 
pençe koptu ğu zaman yeni bir pençe ç ı kmas ı  ş eklinde oluyor. Uzviyetin 
tamiri hemen hemen eksilen parçan ı n baş tan yap ı lması  halini alıyor. 
Tek hücrelilerdeki parçalanma suretiyle ço ğ alman ı n yerini geliş miş  
uzviyetlerde bu tamir, yara kapanmas ı  almaktad ır. Fakat uzviyetin 
fonksiyonlar ı  artık ne parçalanmaya, ne de yeni bir uzvun do ğ ması na 

imkân vermeyecek kadar farkla ş mış sa, o zaman yaln ız yara kapanmas ı  
(cicatrisation) kal ıyor. Uzviyet ya ş ama gücünü saklad ı kça, metabolizma 
devam ettikçe yara kapan ıyor. Fakat bu güc azald ıkça yara kapanmas ı  
gücü azal ıyor. Hatta büsbütün kayboluyor. Mesela ş eker hastalar ında 

en ufak yara kapanacak yerde gittikçe a ğı r ş ekle girerek sonunda uz-
viyeti mahvediyor.Canlı nı n mekanik bir faaliyeti olduğunu sananlara (*) 
karşı  bu türlü olgular ı  ileri süren Hans Driesch canl ı  varl ıkta bir nevi 
gayelilik (entelechia) olduğunu söylüyordu. O ba ş lı ca deniz kestanesi 
üzerinde yaptığı  tecrübelere dayanarak her parçalanmadan sonra par-
çaların birer bütün olma gücü gösterdi ğ ini ve bundan dolayı  parçada 
bütün olma gayesinin bulundu ğunu iddia ediyordu( i9). Canl ı  var-
lıkta gördü ğümüz bu ritmli olgu serisi için Driesch gibi gayelili ğ e baş  
vurmaya lüzum yoktur. Çünkü uzviyet bu seviyesinde ne dü şünme 
gücündedir, ne de bir iç gayelilik ile bu türlü olaylar ı  açıklamaya lü- 

* J. Loeb, La conception mkanique de la uie, (yar ı s ı  M. Karasan tarafından çevrilmiş tir. 
M. E. Bak. yay. ) trad. par H. Mouton, 1914. Felix Alcan 

19 Hans Driesch, Philosophie de l'organisme, trad. de Kollmann, (preface de. J. Mari-

taM) edit. Marcel Rivi&e, 1921 
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zum vard ır. Parça bütün olmaya çal ış mıyor, fakat zaten henüz çok 
farkla şmamış  uzviyetlerde her parça kendi ba şı na bir canlı  varlıkdır. 
Bu çok bölmeli (polysegmentaire) uzviyetlerde bölmelerden her biri kendi 
başı na ya ş ayabilir: en bariz misalini solucanda gördü ğümüz bu olay 
ondan daha kar ışı k olanlarda parçalar ı n karşı lıklı  birbirlerindeki bü-
tünlük güclerini bask ıya koymalar ı  yüzünden bir arada bulunduklar ı  
sırada bu güclerden fiilen yaln ı z birisini yapma zorunda kalmalar ına 
sebep olmaktad ı r. Jordan gösterdi ki mesela Anndide'lerde bacak-
lardan her biri kendi ba şı na bir uzviyetin bütün güclerine sahip oldu ğu 
halde bu bütün içinde ya ş ayınca onlar yaln ı z ş u veya bu bacak göre-
vini görmektedirler. Fakat kopma suretiyle ayr ı lınca üzerlerinden bu 
baskı  kalktığı  için her parça öteki gücleri de meydana ç ıkarmaktad ır. 
Jordan' ın aç ıklamas ı  basit uzviyetlerde gayelili ğe baş  vurmaya lü-
zum b ı rakmadığı  için bu seviyedeki varl ığı  anlamaya daha elveri ş li-
dir(2o). 

Canlı lar serisinde tek hücrelilerden fonksiyonlar ı  ayrı lmış  en üstün 
olanlara, fikral ı lara doğru ç ı kı ldıkça ilk kriz halini çözen ritmler içe-
risinde yeni kriz halleri ve bunlar ın doğurduğu yeni ritmler meydana 
gelir. Bunlardan ilki yine tek hücrelilere ait olan cinssizlik (asexu oluş ) 
dir. Cinssiz olmak, asl ında iki cinsi müphem olarak ta şı mak demektir. 
Cinssiz uzviyet hem erkek, hem di şidir ki ileri uzviyetlerde istisna 
olan bu hale hünsal ı k (hermaphroditisme) deniyor. Böyle bir durumdaki 
müphem cinsliliğ in doğurduğu kriz hali şuurdan önce canl ı nın ilk 
davran ışı nda da kendi derecesinde bir kriz te şkil eder. Canl ı , parça-
lanma suretiyle cinsliliğ in ve cinsi organları n gördüğü görevleri görür-
se de, çok hücrelilerde üreme hücrelerinin, geneler ile soma'n ı n ayrı l-
maya ba şlaması  müphem cinsliliğ in buhran ını  daha barizle ş tirir. 
Ferdleri birbirinden ay ıran karakterler gene ler denen ve hücre çe-
kirdeklerinin kromozomlar ı nda yerle ş miş  diye kabul edilen iç faktör-
lerin etkisi ile açıklamyor. Morfolojik her özellik, mesela drosophile'de 
gözlerin rengi bir kromozom çiftinin unsurlar ı ndan her birindeki bir 
gene ile gösteriliyor. Fert saf ırktan ise gene birbirinin ayn ıdı r. Fakat 
uzviyetin her özelliğ i için iki veya daha çok birbirine z ı t vas ıf buluna-
bilir. Melez (hybride) fertler böyle z ı t karakterleri birle ş tirir ve krizi 
artırırlar, böyle bir durumda iki karakterden biri bask ın vas ıf ise yalnı z 
meydana ç ıkar. Fakat o vasfı n aynı  kuvvette oldu ğu, z ı t ve tamamla-
yı cı lığı n ve bu yüzden kriz durumunun artt ığı  haller çoktur. Ba ş lıca 

20 H. J. Jordan, Naturalisme et synthse biologique (Recherches Philosophiques, I, 1931- 

1932, edition Boivin; H. J. Jordon, L'Incl6tirminisme vital et le dynamisme des structures causales, 
(Rech. Phil. II, 1932 - 33. p. 18) 
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Mendel'in ara ş tırmalar ı  ile baş lıyan bu genetik olgular ı nda zı t vasıf-
ları n doğurduğu kriz halini buluyoruz. Bu hal soyaçeki ş in'(verasetin) 
payı  ile çevrenin pay ı nı  ayırmayı  güçleş tirerek bir müphemlik ve kar-
maşı klık gösterir. Beden ş ekli , saçların tipi, gözlerin rengi, kulaklar ın 
ş ekli, yüzün hatlar ı , diş lerin şekli ve dizili şi, cildde "ben"lerin da ğı lışı  
v. b. ferdi özellikleri yapar. Bu özelliklerin do ğuş unda birden değ iş me 
(mutation) büyük rol oynar. Fakat birden de ğ iş me hem dış  hem iç se-
beplerden ileri gelir. Mutlaka temelli de ğ iş tirici âmil olmaz. Uzviyette 
bazan normalin limitinde marazi (patolojik) diyebilece ğ imiz kriz 
hallerini doğurur. X ş uaı , radyomun y ışı nları , menekşe ötesi (ultra-
violet) ışı nları , yüksek ı sı  tesiri birden de ğ iş meler yapabileceğ i gibi zı t 
kromozomlardan do ğ an melezle ş meler, çevre şartları ndaki ani sar-
sıntı lar da birden değ iş meleri yapar. Bitki ve hayvanlar dayan ı lacak 
kadar yüksek ı sı  ş artlar ında birden değ iş meye uğ rıyorlar. Fakat 
mutation'lar mutlaka devam edici de ğ iş ikliğ i meydana getirmiyorlar. 
Bunlardan mühim bir k ısmı  sonradan kayboluyor. Fakat her halde bir 
kriz hali doğuruyorlar ve Morgan' ı n deyişi ile patoloji s ı nıfı na giri-
yorlar(2 i ) 

Bu kriz hali nas ı l çözülüyor ? Mutation'un doğurduğu z ı t ve 
tamamlayıcı  vasıflardan biri yönüne do ğ ru gerçekle ş en ritmlerle. 
Uzviyetin bu sırada girdiğ i ritmik hareketler eskilerine (ço ğ alma, 
uyma, özümseme, tamir etme) kat ılmak üzere şunlardır • cinslik 
müphemliğ inde her cinsli (sexu6) fert gerçekte bir cinsde çift-potansiyele 
(bipotentialiti) sahiptir. Ayn ı  zamanda hem erkek, hem di ş i faktörleri 
vard ır. Araları ndaki dengesizlik bunlardan birinin meydan ç ıkmasıy-
la kaybolur ve meydana ç ıkan yönde ritm ba şlar. X kromozomu 
dengeyi biri veya öteki lehine bozar. Böyle bir durumda d ış  faktörlerin 
rolü yoktur. İ ki yönden birine geçi ş  rastgeledir ; Bounoure, Vandel 
ve Matissei'in dedi ğ i gibi bir yönde denge kurulur. Acaba bu 
tesadüf nedendir ? Bu, iç kimyevi faktörler, cinsiyet hormonlar ındandır. 
Buradan ç ıkmak üzere ba ş lıca ritmli hareket, gerilme ve geni ş leme ka-
vislerinin ba ş laması dır. Bu ritmli hareketler tek hücrelilerden en geli ş miş  
uzviyetlere kadar vard ır ve her krizin çözülmesinde daha geni ş  ve çok 
şekilli olarak yeniden doğ ar. Baş langıç uzviyetlerde parçalanma hali bir 
nevi gerilme; uzant ı , uyma özümseme hali bir nevi geni ş lemedir ve iki 
ritmli kavis nöbetle ş e birbirini tamamlar. Bu suretle maddede hiç gö-
rülmeyen ve maddi unsur birikmesi veya karma şı klaş ma ile hiç bir 
suretle anla şı lamayan büsbütün yeni bir varl ık tarz ı  başlar. Fakat 
gerilme ve geni şlemenin daha ileri ş ekillerine, nisbeten geli ş miş  uzvi- 

21 Th. Morgan, Embryologie et G6t ı dtigue, trad. par j. Rostand, 1936 Gallimard 
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yetlerde depre ş irlik (irritabilit) ve duyarl ık (sensibilitts) olgularında 
rastlan ı r. Biyolojide bu olgular üzerine ilk defa dikkati çeken Claude 
Bernard oldu(22). Ona göre depre şirlik bütün dokularda yabanc ı  
uyarı mlara kar şı  tepki yapma vasfı dı r. Duyarl ıkta ondan farkl ı  olarak, 
diyelim ki bir geniş leme manzaras ı  almaya ba ş lar. Fakat daima nöbetle-
ş e bundan ötekine geçildi ğ i için her depre ş irliğ in arkas ı ndan bir du-
yarl ı k ve her duyarl ığı n arkas ı ndan bir duygusuzluk hali gelir, ondan 
sonra ritm yeniden ba ş lar. Devaml ı  depreş me ve duyarl ık hali yüksek 
bir seviyeye ç ı kı nca uzviyet duyabilme gücünü kaybeder, alçalma olur. 
Bu hal ya duygunun gev şemesi ve bir nevi uyu ş ukluktur ki tam bir 
gevş eme (dâente) ye kar şı lı ktı r. Yahut duygu tam olarak kaybolmadan 
yaln ı zca yayı lmad ı r ki bu da geni ş lemeye (extension) karşı lıktır (23). 

Artık bir kere bu ritm kuruldu mu biyolojik devrenin bir çok 
ritmli iş leyiş lerini açı klamak kolaylaşı r : nefes alma ritmi (havay ı  
alma ve verme), g ı da alma ve bo ş altma ritmi, kaslar ı n gerilme ve ge-
niş leme ritmi, uyku - uyan ış  ritmi, kandola şı mı  ritmi, sinir gerginliğ i ve 
boş alması  ritmi, kas sistemi ile solunum sisteminin ortak ritmi (ki jim-
nastik hareketlerinde d ış tan düzenli bir hale konur), çal ış ma-oyun 
ritmi, çalış mada gerilme ve gevş eme ritmi' askerlikte haz ı r ol! - Yerin-
de rahat!" canl ı ların her günkü hayat ında hakim olan ritmli 
olgu serileridir. Bunlardan her biri bir kriz çözülmesine ait oldu ğu 
için daima nöbetle ş e gerçekle ş mekte ve birbirini kovalamaktad ır. (24) 
Canl ı  varlığı n ritmler serisi ile normal i ş leyiş i bulduğunu görmek için 
biyolojistler yalnı z onu bütün organik foskiyonlariyle birlikte i şlerken 
görmekle kalmamış tır; bu ritm serilerini birbirinden ay ırarak, hatta 
bunları  as ı l organizmde - mümkün oldu ğu kadar - ay ırarak incelemi ş -
lerdir. Bu ay ırma iş i baş lıca beyni ç ıkarı lmış  baz ı  hayvanlarda yapma 
olarak bir süre için canl ı  bırakı larak sağ lanmaktad ır. Holst birkaç 
gün için canl ı lığı  sağ lanan beyni ç ı karı lmış  balıklarda yüzgeçlerin 
hareketlerini tetkik ederken ritmli ve düzenli hareketlerin bulundu ğunu 
kaydetti ( ı g39). Otomatik merkezi ritm, kaslar ı  idare eden hareket 
sinirlerini (neuron) nöbetle ş e uyand ı rmak ve durdurmak üzere özerkli 
hücrelerin i ş lemesini göstermektedir. Sinir merkezlerinin özerkli i ş -
leyiş inden ba şka baz ı  organlar ı n da otomatik ritmleri vard ır: kalbin 
kendi ba şı na çalış maya devam etmesi gibi(25). 

22 Claude Bernard, Introduction 	tude de la in 6clecine expirimentale (Türk. çev. Galip 
Ataç. M. E. Bak. yay.) 

23 Bilgi ve Değer'de ve Eğ itim Felsefesi'nde bu konuyu ele ald ık. Burada da insani varl ı k 

bölümünde tekrar dönece ğ iz. 
24 H. Z. Ülken, Eğ itim Felsefesi, 1957 
25 Bounoure, Autonomic de l' '4re vivant, P. U. F. 1948 
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Ritmli iş leyiş lerden biri de reflekstir. Refleks Pavlov'un dedi ğ inin 
aksine basit mekanik bir cevap de ğ ildir. (26) Her refleks uzviyette bütün 
olarak i ş e karışı r. Uyarı ma cevap veren organ de ğ il, o sı radaki ritmli 
iş leyiş inin, hatta daha önceki i ş leyişine ait hat ırlaman ı n bütünü ile 
uzviyettir : sinir, iç gudde i ş leyiş i, sempatik ve vagotonik i ş leyiş , 
kanal tonus derecesi, organlar ın gerilme ve geni ş leme tarz ı , kuvvet veya 
yorgunluk ritmi, uyan ı klı k veya uyku, bütün bu ritmler burada rol 
oynar. Refleksde uyar ı m da mutlak olarak de ğ il, ancak canl ıya ait 
ritmlerin bütününe göre az veya çok etki yapar. Filan ve falan 
durumun (situation) olduğu içindir ki, o parçal ı  veya düzensiz bir fiile 
değ il, ahenkli , belirli bir yöne çevrilmi ş  (orient) tepkilerle cevap verir. 
Uyarı mla cevap aras ı nda mahiyet birliğ i yoktur. Uyar ı m s ırf fiziki 
veya insan ı n kulland ığı  fiziki bir olgu oldu ğu halde cevap tema-
men düzenli ve canl ı nın bütününe ait bir fiildir(27). Refleksde hayvan 
pasif olarak harekete geçen bir makine de ğ ildir. Jacob von Uexküll'-
ün gösterdiğ i gibi o adeta kendi dünyas ına gelen bir i ş arete kar şı  
hassas olan ve ona elveri ş li bir eylemle (action) cevap veren bir "maki-
nist" gibidir. Bu cevap uyar ımı  ortadan kald ırmaya çal ışı r. Tepki 
iş areti ortadan kald ırır ve bozulan sükûneti yeniden kurar(28). Bu, 
baş lıca korunma refleksinde çok iyi görülür. Ş artl ı  refleks bu ş artlara 
haydi haydi sahiptir. Böyle olunca art ık Pavlov'un uzviyeti bir makine 
halinde gören refleks teorisinin hiç bir do ğ ru tarafı nı  bulamayı z. Onun 
hayvan için "ruhi refleks" kavram ını  kaldırmak istemesi doğ ru ola-
bilir. Çünkü çı ngırak sesi tükrük ifraz ı  refleksinde ruhi refleks arana-
maz. Fakat onun yerine mekanik tepki asla konamaz. Bu tepki canl ı  
varlık (hayvan) seviyesinde uzviyetin yönü çizilmi ş  ve bütün halinde 
iş leyiş inin, ritmli iş lemlerinin bütünü ile yapt ığı  cevab ı n eseridir. 

F. Bitki Derecesinde Canl ı  Varlık 

Bitki derecesinde canl ı  varlı k, saydığı mız bu ritmli i ş lemlerin 
henüz pek az ını  yapabilmektedir. Bitki hücresinin çift zarl ı  oluşu on-
da duyarl ı k derecesini azalt ır. Bundan dolayı  onun çevreye kar şı  tep-
kileri ağı rdır. Fakat bir yandan topra ğı n derinliğ ine doğ ru köklerle 

26 Pavlov, bu tetkiklerini " Ş artl ı  refleksler" adl ı  eserinde toplamış t ı  (I. P. Pavlov, Les 
Wlexes conditionnels, trad. par N. et G. Gricouroff. Felix Alcan, 1927) Fakat yeni bir k ı s ım 

antropolojik psikoloji ara ş tırmaları  bu hükümleri desteklememektedir. 

27 Thure von Uexküll, La m6decine psychosomatigue, trad. par Remi Laureillard, Galli-

mard, 1963 

28 Jacob von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen Romohlt, 

Hamburg, 1958 
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uzanır, bir yandan göğ e doğ ru yükselirken her iki yönde çevreye uzan-
ma ve yayı lma gücü vard ır(29). Bu yay ı lmaya kar şı lık çevreyle sava ş  
ve gerilme gücü zay ı ftı r. Yerini değ iş tiremez. Yan ı başı ndaki çevre 
içinde ve ona ba ğ lı  yaş ama zorundad ı r. Çiçek ve yemi ş leriyle çoğ al-
dığı  gibi, mevsim döneminde polenlerini da ğı tarak yeni tohumlar 
meydana getirme ve yeni bitkiler yapma gücündedir. Bu onun tek 
hücrelilerdeki parçalanma suretiyle ço ğ alma gücüne kar şı lıktır. Bitkide 
duyarlı k azd ı r ama, kendi tipinde özel bir duyarl ığı  vard ır. Toprağı nı  
beğenince geliş ir. Kötü ş artlara uymay ınca yer değ iş tiremediğ i için 
kendi kendine küser, hatta kurur. Han ı m-küstü otu denen bir bitkinin 
gösterdiğ i tepki bunun en barizidir. Yerini be ğ enen bitkinin yay ı lışı  
çevresinden ho ş lanarak dal budak sal ışı  başka canlı lardan kuvvetlidir. 
Bu uyma gücünü göstermeyenin küsü şü ve soluşu da daha kuvvetlidir. 
Bu tepkilere bitkinin duyarl ığı  dememek kabil değ ildir. Max Scheler 
çevreye doğ ru bu yayı lış a "Duygusal hamle" diyor(3o) Bu kadar ı m 
söylemek doğ ru olmaz. Çünkü bu hal bir duygu de ğ il duyum (sen-
sation)dur. Bitki çevrenin sars ı c ı  etkileri kar şı sında vaziyet alamaz. Saz 
rüzgârla eğ ilir, çınar fırtınaya kar şı  dayanır, fakat ikisi de bu etkiden 
kaçarak kendine daha elveri ş li bir ş art arayamaz. Bu yüzden etkilere 
uyma ve ona göre ş ekil alma zorunda kalır. Hele Scheler gibi bu dav-
ranış a "sübjektif bir tav ır" demek hiç doğ ru değ ildir(3 I). Ne objektif, 
ne sübjektif tavı r vard ır. Onda çevreye do ğ ru uzanış a objektif denemi-
yeceğ i gibi dış a tepki yapamam haline de sübjektif denemez. Her iki 
tavır bitkide değ il hayvan da da ba ş lamamış tır. Ancak olsa olsa uyma 
ve yayı lma ş artlar ını n dayanma ve karşı  koyma ş artlar ı ndan kuvvetli 
olduğu söylenebilir. Fakat onda d ış  etkilere kar şı  türlü tropsime'lerle 
tepki yapabilme gücü vard ır. I şığ a karşı  Idlioropisme, toprak etkisine 
karşı  Ootropsime, su etkisine karşı  hydrotropsime v. b. gibi. Bitki bu güc-
leriyle çevre içinde azçok yön de ğ iş tirebilir, uzanabilir, göğ e veya 
toprağ a çevrilebilir, yüksek bir yere t ı rmanabilir. Çevrenin içine yay ı-
lışı nda az çok seçici bir rol oynar. 

Canl ı  varlığ a ait ritmlerden bir k ısmı , ağı r da olsa, tam olarak 
yapı lır. Solunum ritmi, sindirim ritmi bunlar ın başı nda gelir. Çevreden 
aldığı  maddeyi kendi bünyesinde eritir. Tam bir organik kimya labo-
ratuvar ı  gibi çalışı r. Fakat bu a ğı r iş liyen laboratuvarda bitki kendi 
fiillerinin öZerkliğ ine sahiptir. Uexküll 'ün dedi ğ ine göre bir makine 

29 Jean Brun, Les conqtates de l'homme et la s6paration ontologique, yol. 1, P. U. F. 1961 

30 L. CuMot, Invention et finalite en biologie (Les plantes carnivores, pp. 174 - 182) 

Flammarion, 1941 

31 Max Scheler, İnsanın Kdinatta yeri, türk. çev. Ti Mengü ş oğ lu, 1948 
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değ il, bir makinist gibi hareket eder. Seçici gücünü kullan ır, sindirim 
ve özümseme i ş inde seçkinle ş tirici (s aectif) bir rol oynar. Bitkide hem 
sübjektif tavr ı n olduğunu, hem duyumun olmad ığı nı  söylemede Scheler 
tamamen yaml ıyor. Sübjektif tav ı r üstün canl ı lara, insana ait bir hal 
olduğu halde duyum ba ş langı ç uzviyetlerde de vard ır. Ancak bu duyu-
mu hayvan ve insandaki gibi farkla şmış  ve türle ş miş  (sp 6cifi saymak 
yanlış  olur. Bitkinin ışığ a, sı cağ a, rüzgara, elektrik titre ş imine, ı sı  
fark ına kar şı  verdiğ i parçal ı  değ il total cevaplar, kendi sevi-
yesinde yaygın ve müphem bir duyarlığı n bulunduğunu gösterir. Bit-
kide olmıyan ş ey farkla şmış  duyarlık ve sinir faaliyetidir. Bitkide ilkel 
seviyede dahi sinir sistemi yoktur. Sinir hücreleri hayvana vergidir. 
Fakat böyle bir ince duyarl ık ve hareket cihaz ı nı n bulunmayışı  bitkiyi 
mutlak olarak duyarl ık ve hareketten mahrum b ırakmaz, onun yerine 
sanki bütün uzviyet farkla şmaya lüzum kalmadan a ğı r, fakat düzenli 
olarak bu görevi görür gibidir. Baz ı  Ekvatör bitkilerinin g ıdayı  top-
lamak ve kapanlar ı na sıkış tırmak için gösterdikleri "maharet" bir 
kı sı m hayvanlardan fazlad ır. "Böcek kapan ı" denen bu bitki yalnız 
böcekleri değ il, tavşan gibi büyükçe hayvanlar ı  da kapmakta ve ş i-
k'arı nı  yakalıyarak kapan ı nca onu kendi bünyesi içinde eritmektetir. 
Buna rastgele bir olay demek do ğ ru olmaz. Daha az dereceden de olsa 
benzerlerini ba şka bitkilerde görürüz. Bir k ısım bitkiler (sar-
maşı k gibi) istediğ i yere kadar uzanmakta ve istedi ğ i ş artlar ı  arayıp 
bulmaktadır. Bazı ları  benzer bitkilerle birlikte adeta bir toplum te şkil 
etmekte ve içinde ya şı yan daha güclü bitkilere, hatta hayvi anlara ken-
di damgas ını  vurmaktad ır. Bu bitki toplumlarını n içinde bulunanlar 
üzerinde tesiri kendi seviyesinde bir taklit ve uyma (commensalisme) 
olayı  meydana getirir ki, bir k ı sı m sosyologlar haks ız olarak insan top-
lumlarının doğuşunda bunu bir faktör gibi görmek isterni ş lerdir(32). 
Hayvanlarda geliş ecek olan ‘ig&atif sinir sistemi belki de bitkinin 
sinir yerine bütün uzviyete gördürdü ğü bu farkla ş mamış  faaliyetine 
bağ lanabilir ve doğ ru olarak bu ad ı  almış tır. Bitkide göze çarpan en 
bariz ritmlerden biri de uyan ıklık ve uykudur. Oksijen almak ve 
karbon dioxyde vermeden ibaret çift faaliyete kar şı lık uyanıklık ve uyku 
vakı a onda hayvana ve insana göre a ğı r ve belirsizdir. Fakat yine de 
vard ır. Bitkinin uyan ı klık -uyku ritmi güne ş e ve ışığ a bağ lı dı r ve bu 
ritm s ı rasında yapraklar ı , çiçekleri aç ı lır ve kapan ır. Akş am sefas ı  
denen çiçeğ in akş am açılarak gece kapand ığı m, "Kahkaha"n ın sabah 
açı ldığı  ve akş am kapandığı nı , genel olarak bütün çiçeklerin zaman ı  
az çok değ işmek üzere böyle bir ritme ba ğ landıklar ı nı  görüyoruz. Bun- 

32 Espinas, Les socidtds animales, 1897. F. Alcan 
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lara bitkinin uyan ıklık ve uyku ritmi dememeye imkan yoktur. Bundan 
dolayı  Scheler gibi bitkinin yaln ız uyku halinde oldu ğunu, insandaki 
"uyku" nun bir çe ş it bitki hayat ı  demek olduğunu söylemek doğ ru 
değ ildir. 

G. Hayvan Derecesinde Canl ı  Varlık 

Canlı  varlık hayvan derecesinde birdenbire büyük de ğ iş iklik 
gösterir. Hücrenin tek zarl ı  oluşu depreşme ve duyarl ık"! art ırır. Fakat 
hayvanı  ası l ayı ran fark fertli ğ in hı zlı  artışı  ve sinir sisteminin do ğ uşu-
dur. Haber verme ve intibak cihaz ı  olarak sinir sistemi hayvan ı  çevre 
içinde hareketli ve ş artlar ı  seçecek bir duruma koyar. Bir sinir sistemine 
sahip olmak hayvan ın esaslı  imtiyaz ıdır ve bitki ile onun baş lıca far-
kını  teşkil eder. Hareketli varhkta sinirin mükemmelle ş mesi dış  Meme ait 
duyarlıklarını n farkla ş mış  kesinliğ i ile ölçülür. Memelilerin beyninin 
yüksek i ş leyiş i duyum yollarını n son derecede ço ğ alması ndan ve beyin 
kabuğunda projektion nahiyelerinin önemli rolü olmas ından ileri 
gelir. Insanda merkeze giden yollar ın merkezden etrafa giden yollar-
dan fazla olmas ı  beyin sistemimizin her şeyden önce al ıcı  organ 
olduğunu gösterir(33). (Bounoure, l'autonomie de L'6tre vivant, 
1948). 

Bitki ile hayvan aras ı nda tam ayr ı lış tan önce, denizlerde hareket 
eden algue'ler, deniz pelteleri gibi bitki ile hayvan aras ında bulunup 
iki varlığı n ortak vas ıflarını  taşı yan nevileri görüyoruz. Bunlara ne 
tam bitki, ne tam hayvan denebilir. Belki de iki varl ık derecesi onlar-
dan baş layarak karalara ba ğ landı kça, kökleri toprağ a dalarak hareket-
siz ve derinliğ ine bir yaşama tarz ı  ortaya ç ıkard ıkca bitkileri, deniz-
lerde hareketli bir hayat tarz ı  içinde geliş tikçe deniz hayvanlar ı nı  
meydana getirmi ş tir. Bakteriler bitki cinsinden, virus'ler - belki de -
hayvan cinsinden mikroplard ır. Çürüyen uzviyetlerin da ğı lması ndan 
meydana gelen canl ı  çevre (biosph&e) içinde yeniden do ğ an ve gelişen 
canlılar (gerek bitki, gerek hayvanlar) adeta enerji içinde yüzen madde 
gibidir (34). Madde nas ı l çözülerek enerji halini almak suretiyle sona 
eriyorsa, her maddenin radio - actif bir ömrü varsa, canl ı ların da biosp-
lıkre içinde özümseme ve metabolizma gücleri sona erinceye kadar 

33 Bounoure, L'Autonomie de l' 2tre vivant, P. U. F. 1948 

Edouard Leroy, La Pens& intuitive'de Bergson felsefesini ilmile ş tirmek üzere "hayati 

düş ünce"den bahsediyor (La Pens de intuitive, vol. Udit. Boivin, 1929 

Ed. Leroy, Les Origines humaines et l'dvolution de l'intelligence, 1931 Boivin 

34 Emile Boutroux, Contingence des lois de la nature (türk. çev. H. Z. ülken, M. E.) 
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süren örnürleri vard ı r. Enerji nas ı l birikmek üzere yeniden maddeyi 
meydana getiriyorsa biosphere'deki bakteriler, virus'ler, mayalar, 
v. b. de yeni uzviyetlerin do ğu ş u ve geli ş mesinde rol oynarlar. Bitki 
ve hayvanlar ın gı das ı nı  ve geli ş me ş artını  haz ı rlarlar. 

Hayvanda bariz vas ıflar hareketlilik, duyum farkl ı laşması , sinir 
sisteminin geli ş mesi, yayı lma ve geniş leme ritmi ile ahenkli olarak 
direnme, sava ş ma ritminin doğuş u, içgüdü kelimesiyle k ı salttığı mı z 
farklı laş mış  ve nevile ş miş  (sp e'cifi) tepkiler yapabilmeden ibaret biyo-
lojik gücün doğuşudur ki, bu güclerin toplam ı na fertlik halinin art ışı  
diyebiliriz. Fertlik veya ferdiyet (individualit6) varlıklar ın en aş ağı  
derecesinden ba ş layarak her tabakada daha belirli ş ekiller alan bir 
vas ıftı r. Madde de ferdli ğ in hiç olmadığı ndan söz edilemez. Mikro-
fizik, elektronlar ı n ferdliğ i olmadığı nı  gösterdi. Fakat madenler bir-
birinden atom, molekül ağı rlıkları  ile ayr ı ldıkları  gibi her birinin ayr ı  
nitelikleri olduğu için onları n bir derecede ferdlikleri vard ır denebilir. 
Genel olarak enerjilerin, fiziki olgular ı n ferdlikleri yoktur. Is ı , kuvvet, 
elektrik olgular ı  (dalgalar veya cisimcikler halinde) ferdlikten tamamen 
mahrumdur. Bunun için madde alan ı nda temel ferdliğ in bulunmay ışı -
dı r. Fakat bitkilerin ba ş langı ç ş ekillerinde ferdlik uyan ır. Hiç bir bitki 
ötekine t ıpa tıp benzemez. Yaprak, çiçek ş ekilleri, renkleri, büyüme 
biçimleri bakı mı ndan her birinin özellikleri vard ı r. Bir orman uzaktan 
bir bütün gibi görünür. Fakat yakla şı nca bu bütünde (fiore) her bir 
ağ ac ın, hatta bir ağ açta her dal ı n özellikleri olduğu görülür. Hayvan-
lara geçince ferdlikler büsbütün artar. Her ne kadar gene'lerin birle ş -
mesinden doğ an cinsler bitki ve hayvanlar ın "ı rk"lann ı  meydana geti-
rir ve burada "tür"ler (espke) doğuyor gibi görünürse de bu türler 
(neviler) içinde esas yine ferdlerdir. 

Soya çeki ş  (veraset) ne kadar kuvvetli olursa olsun türlerin içindeki fer-
di farklar daha kuvvetlidir. As ı l canl ı  varl ı k orada gerçekle ş ir. Aristo, 
haklı  olarak, "ferd"i varl ı kları n temeli saymaktad ır. Emile Boutroux 
bütün gerçek derecelerinde (soyut matematik münasebetlerden ruha ka-
dar) ferdliğ in nasıl arttığı nı  ve her derecede zorunluluktan zorunsuz-
luğ a (contingence) doğ ru nas ı l geçildiğ ini göstermede hakl ı d ı r(34). Zo-
runsuzluk veya olas ı lığı n artışı  varl ı kların yükseli ş  kademelerine ait 
esasl ı  vas ıflardan biridir. Nitekim bu vas ıf, ilerde göreceğ imiz gibi, 
kör zorunluluktan hürriyete do ğ ru yükseli ş in de iş aretidir. Fakat zo-

runsuzluğun art ışı  mutlak hürriyet demek de ğ ildir. Çünkü ferdiyetin 

artışı  ile orantı lı  olan zorunsuzluk daima hürriyetle orant ı lı  
Hatta bir bak ı mdan zorunsuzluk veya olas ı lık hürriyetsizlik alâmeti 
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olabilir. Bunun için kör zorunluluktan hürriyete do ğ ru yükseli ş i in- 
celerken onu varhklardaki zorunsuzluk nisbetinin art ışı ndan bağı m-
sız olarak ele almal ıdı r. 

Ferdi farklar ı n görülmesi yakı nlar için çok, yabanc ılar için azd ır. 
Bir bitki zümresine d ış tan bakınca onlar birbirine çok benzer gibi gö-
rünebilir. Bir hayvan sürüsü de öyle görünür. Fakat içine girince 
farklar, ferdlikler belirme ğe baş lar. İ nsanlar yak ı nları  arası ndaki 
ferdi farklar ı  çok iyi görürler. Ba şka ı rklara mensup olanlara ise san-
ki birbirinin ayn ı  imiş  gibi bakarlar: bütün zenciler bize birbirinin 
aynı  gibi görünür. Ancak aralar ı nda uzun süre ya ş adıktan sonra on-
ların da bizim kadar ferdi farklar ı  olduğunu anlar ız. Bu farklar ı  mey-
dana ç ıkaran her zümre veya konudaki bilirki ş ilerdir. Fakat bizim 
sı mflama gücümüz, pratik ihtiyaçlar ımız, as ıl konu dışı ndaki başka 
iş lere çevrilmiş  dikkatimiz, dalgınlığı mız, soyutlayıcı  düşüncemiz, 
sosyal zaruretlerimiz (dini, hukuki, demokratik s ınıflamalar gibi) 
sonsuz çeş itliliğ i kavramadaki hafı zamızı n yetmezliğ i, dil mecburiyet-
lerimiz( her dilde ferdi varl ı k farklar ı nı  ifade edebilecek kelimelerin 
azlığı ), çağ rışı m münasebetleri kurma gücümüz, tabii olanlarla sun'i 
(yapma) olanlar ı  karış t ı ran teknik kültürümüz, v. b. bitkiler, hayvan-
lar, hatta insanlar ı  ferdler değ il, neviler, tipler, genel isimler halinde 
görmeye ve netice olarak canl ılara ait en esasl ı  vasfı  görmemeye bizi 
götürür. 

Ferdleri birbirinden ay ı ran karakterler ,One ler denen ve hücre 
çekirdeklerinin kromozomlar ında yerleşmiş  iç faktörlerin etkisi ile 
açıklamyor. Mendel ile ba ş layan ve bugün Genetik dedi ğ imiz geni ş  
ara ş tırmalar ı  meydana getiren bilgi dal ı  bir yandan soyaçekmeyi, 
bir yandan birden değ iş meler (mutation) suretiyle pigenese'i, yeni 
nevilerin doğuş unu açıklıyan geniş  bir ümit kap ı sı  gibi göründü. 
Fakat yukarıki alt-bölümlerde gördüğümüz gibi bu birden değ iş me-
lerden büyük bir k ı smı  yalnı z iğ reti ve patolojik olarak kalmakta ve 
kök neve göre bir kriz manzaras ı  gösteren bu de ğ iş melerden sonra 
yeni ritmlerle onlar daha üst seviyede aç ı lmaktad ır. Mutation'lar 
hangi ş artlar alt ı nda ritmlerle bir üst dereceyi gerektirirler? Hangi 
ş artlarda silinerek yeniden a ş ağı  seviyeye dü şerler? Bu noktalar ı n 
tam incelenmesi henüz mümkün olmam ış tır(35). Fakat bunlardan 
bir kısmı nı n yeni ritmler doğurmak suretiyle neviler ve alt - nevilerin 

35 E. Guyenot, La Variation (ch. XV. les aberrations ou rearrangements chromoso-
miques, pp. 431 - 468;, ch. XVI. la  variation genetique dans la nature et l'evoluiton, pp. 
469 - 495) 
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doğ uşunda - ba şka faktörlerle birlikre -rol oynad ığı  söylenebilir ki, 
buna gelecek bölümlerde döneceğ iz. 

Ferdin ve ferdi özelliklerin canl ı da varlığı n temel vas ıfları  oldu-
ğunu gördük. Böyle ise neviler isimden mi ibarettir? Böyle dü ş ünmek 
Orta-ça ğı n isimciliğ ine (nominalisme) dönmek olur. Fertler gerçek oldu-
ğu kadar neviler de gerçektir. Çünkü epigen6e gerçek oldu ğu kadar 
soyaçekme de gerçektir. Ayn ı  yumurtadan ikizlere ait tecrübeler 
soyaçekmeyle çevrenin rollerini tesbite çal ış tı : beden ş ekli, saçları n tipi, 
gözlerin rengi, kulaklar ı n ş ekli, derinin kokusu, v.b. t ı pat ı p ayn ı  olduğu 
halde onlar farkl ı  ş artlarda yeti ş tirildikleri zaman çok farkl ı  vasıflarla 
ayr ı lıyorlar. Beden a ğı rlığı , umumi sağ lı k, zihin seviyesi, heyecani 
mizac bir k ısmı  gı da ş artlar ı na, bir k ı smı  ruhi' ekzersizlere ba ğ lı  olan 
özelliklerdir(36). (Bounoure, ayni eser). Bu tecrübeler gösteriyor ki 
soyaçekmenin en üstün olduğu durumda bile çevre tesirleri ferdi özel-
likleri meydana ç ı karabiliyor. Hele buna mutation'lar ı n doğurduğ u 
melezle şmelerden gelen farklar ı  katacak olursak ferdi özellikler daha 
da kuvvetlenir. Kısaca, ara ş t ı rmalar soyaçekmenin pay ı  ile çevre ve 
değ iş menin payı nı  meydana ç ı kardı kça ikisinin de vaz geçilmez ger-
çekler olduğu görülmektedir. Demek ki, fert gerçek oldu ğu kadar 
nevi de gerçektir. Canl ı lar varlı k olarak nevilerden, olu ş  olarak ferd-
lerden meydana gelirler. Olu ş ta ferdi özelliklerden bir k ısmı  kaybola-
rak yine eski nevilere dönülür. Bir k ısmı nı n doğurduğu krizden ç ık- 

36 Lyssenko Veraset ve De ğ iş ikliğ i adl ı  kitab ında (Heredity and its variability, Kings 

Brown, 1943) Jean Rostand İ nsan değ iş ebilir mi? de (Peut - on modifier l'homme, 14 eme edit. 

Gallimard, 1956), daha ayr ı  aç ıdan Marcel Prenant Marxisme et Biologie (1935, edit Sociales) 

de verasete kar şı  değ işmeyi ve epigenese'i savunduklar ı  halde, Maurice Vernet. mutation'a 
karşı  veraseti savunmaktad ır . (116rMit6, clartd sur une enigme, Plon, 1949). Fakat, Caullery 

(Les conceptions modernes de l'hb.edite , Flammarion, 1935), Etienne Rabaud (Transformisme et 
adaptation, Flammarion. 1952) bu ikisinin hisselerini ay ı rıyorlar. Veraseti üstün faktör gibi 
görenler ı rk fikrini değ iş meye kar şı  savunurlarken (Mehmet Sadi. Veraset, 1934. İ stanbul) 

değ işme üzerinde duranlar ırk' ı n peş in hüküm olduğunu gösteriyorlar. (Muzaffer Ş erif, 

Irk psikolojisi, 1943; W. Peters, Irk psikolojisi, çev. Mümtaz Turhan, 1944). Dunn ve Dobh 

zhansky de "Veraset, ı rk ve toplum" adl ı  kitab ı nda iki faktörün hisselerini ay ırırken ı rk ka-

rış ması  fikrine kat ı l ıyor. (Dunn and Dobzhansky, Heredity, Race and Society, New Yokk, 
1946) K, Koffa, L'Iddditaire et l'acquis en psychologie adl ı  makalesinde canl ı  varl ı kta 

devam eden ve de ğ işen taraflar ı n hisselerini psikoloji bak ımdan ele alm ış t ı  [journal de 
Psychologie, 1932, XXIX e yol. pp. 5 - 19, trad. par G. Bianquis]. Dr. Jeopold Szondi, 
Destin et Libest6 adl ı  yaz ıs ı nda genotropisme dedi ğ i, evlenmelerde benzer soylar ın bir-

birini çekmesinden doğan veraset kaderine kar şı  insan ı n mücadele hürlüğü nisbetini 

gösteriyor [Stucture et Libert6, etudes Carmelitaines, edit. Desclee de Brouwer, 1958 - Szon-
di'nin yaz ıs ı  bu kolektif kitaptad ı r] (Ayr ı ca Bk. Jean Finot, Le Prjug6 des races, F. Alcan, 

1927). 
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mak için meydana gelen ritmler devam ettikçe yeni neviler halini 
alabilir. 

Hayvanda ritmli i ş lemler bitkidekileri geli ş tiren ve yenilerini 
katan gerilme ve geni ş leme ritmleridir : çevreye uyma, özümseme, 
solunum, sindirim, kasal ritm, sinir ritmi ve bunlar ı n sonucu olarak 
gı da arama ve hareket ritmi, yer de ğ iş tirme ritmi, cinsiyet ritmi ba ş -
l ı calar ı dır. Tek hücrelilerde çevreye do ğ ru uzant ı  ş eklinde ba ş lıyan 
güc bitkilerde gö ğe ve topra ğ a doğ ru uzant ı , yer yüzünde sarma şı k 
uzantısı  halini aldığı  gibi hayvanlarda beden organlar ı  ve hareket 
halini alır. Hayvan yak ın çevre içinde g ıda aramak ve elveri ş li ş artlara 
uymak için yer de ğ i ş tirebilir ve istedi ğ i yere gidebilir. D ış tan gelen 
etkilere kar şı  koyabilir, çevreye kar şı  korunabilir. Ba şka hayvanlarla 
savaş abilir. Ta şma devrelerine göre cinsiyet ritmi gösterebilir. Bitkiden 
onu ayı ran bütün bu ritmler hayvanda ba ş lı ca iki güc etrafinda top-
lanır: içgüdü ve zekâ. Hayvan içgüdüye sahiptir; yani onun hiç bir alg ı  
ve dü ş ünce iş e karış maks ı zı n belirli gücleri tam bir maharetle ve ş aş -
mazl ı kla yapacak biyolojik "maharet"leri vard ı r. Bunlar doğu ş tand ı r, 
gayesine bilerek gitmez, hiç bir "deneme ve yan ı lma" tecrübesinden 
geçmez. Ekzersizle kazan ı lmaz. Soydangeçme olarak belirli bir or-
gana ait yetki yard ı miyle gerçekle ş ir. Arını n petek kurmas ı  bal yap-
ması , baz ı  böceklerin ifrazlariyle yapraklardan yuva yapmas ı  
gibi. Bunlar psikolojik olmaktan ziyade hayvan dedi ğ imiz varl ık dere-
cesine vergi ve ba şka varl ı klarla karış mayan biyolojik yetilerdir. Tec-
rübe ve ekzersizle kazan ı lan zeka fiillerinden farkl ı  olarak kendiliğ in-
den geliş irler, neve mahsusturlar, de ğ iş mez ve yan ı lmazlar. At ka-
ranlıkta, uçurum kenar ı nda en iyi ş öförden daha iyi yolunu bulur. Kö-
pek avc ıdan daha iyi şikarı m kovalar. Sülün yavrular ı  atmacan ı n 
gölgesi havada görünür görünmez yuvalar ı na saklan ırlar, ba şka bir 
hayvan kar şı sı nda bu ş a ş maz tepkiyi yapamazlar. Bunlarda ne ö ğ -
retilmenin, ne alg ı nı n rolü vard ı r (37). 

Aynı  hayvanlarda ba ş langıç derecesinde zekâ fiilleri de geli ş ir: 
bu geliş me mafsall ı larda daha az, fikral ı larda daha çok olmak üzere.- 
W. Köhler'in Tenerif deki ara ş tı rma merkzinde yüksek maymun-
larda zekâ fiillerine ait tecrübeleri bunu gösteriyor. Maymun yüksek 
bir yere konan bir g ıdayı  almak için sand ı kları  üstüste koyabiliyor, 
bir değneğ i dü ş ürme aleti olarak kullanabiliyor, parmakl ığı  açmak için 
denemeler yapabiliyor. Bu denemeler ve yan ı lmalarla önce baş arı sı z 

37 Arnold Gehlen, Istanbul üniversitesinde verdi ğ i konfranslar ında bu son misali kul-

lan ıyor (A. Gehlen, İnsan, Edebiyat Fak. Yay. 1954) 
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olan failler gittikçe ba şarı lı  hal aldığı  için bunlarda alg ını n, çağ rışı mlı  
hafizan ı n, eski tecrübelerden faydalanman ın rolü vard ır. Köhler ve 
ona dayanan Scheler'e bak ı lırsa bu denemelerde "alet" hayvan ın or-
manda kulland ığı  dal değ il, "herhangi bir uzun cisim" oldu ğu için 
maymun soyut olarak "âlet"i bulabilmi ş tir.(38) Fakat bizce bu hüküm 
yerinde değ ildir. Maymun elini "kopar ı cı " ve "al ı cı" olarak kullana-
bildiğ i için yakı n çevreye ait pratik davran ış ları ndaki koparma, alma, 
dürtme i ş lerini eliyle olduğu gibi onun uzantı sı  olan her cisimle 
yapabilir. Nitekim yapraklar ı  yapış tıran böcek bunun için, ifraz ı  
olan başka bir böceğ i yapış t ı rma aleti olarak kullanabilir. İ çgüdünün 
bu "maharet"ini insana vergi "âlet yapma" ile karış tı ramayı z. Maymu-
nun eline geçen her uzun cismi elinin uzant ı sı  gibi kullanmasını  da 
"herhangi bir cisim" veya soyut alet" kavram ına ulaş tığı  ş eklinde 
yorumlayamay ız. Hayvanda zekâ fiilleri içgüdüden ayr ı  iş ler. Fakat 
asla soyut kavram ve obje seviyesine yükselmez. Konkre ş eyler karşı -
sı ndaki davran ış lardan, alg ı lar ve ş artl ı  reflekslerden ibaret kal ır. Hay-
yanda içgüdünün neve vergi (spdcifique) ve özelle şmiş  kabiliyetine 
sonradan kat ı lır. Bazan onunla ilgisiz fiillerde meydana ç ı kar; bazan 
hayvan ı n sonraki tecrübeleriyle ve ekzersizle içgüdüye baz ı  özellikler 
kazand ırır. Av köpeğ inin ş ikarını  yakalamas ı  içgüdüdür ama, avc ı -
nı n öğ rettiğ i ş u veya bu ş artlardaki yakalama tarz ı  algı  ve ekzersizle 
kazanı lmış  maharetlerdir. 

H. İnsanın Ayırıcı  Vasıfları  

Varlı klarda kriz ve ritmin en yüksek derecesi insanda meydana 
ç ı kanıdı r. İ nsan, hayvan nevileri aras ında tek olu ş u (uniqueneess)(39), 
bütün hayvanlardan farkl ı  yeni vas ıflara sahip bulunu şu, hayvanlar 
serisi içinde tam bir kriz manzaras ı  göstererek varlığ a ç ıkışı  ile ayrı lır. 
Bundan dolay ı  gerek insan ın biyolojik vas ıflarını  inceleyen antropo-
loji, gerek onun biyolojik-psikolojik vas ıfları nı  bütün olarak inceleyen 
"Felsefi antropoloji" diye kendini adland ıran ara ş tı rma yolu, gerekse 
insan ı  yaln ı z fenomenolojik metodla do ğ rudan doğ ruya kendi özünde 
inceleyen felsefe veya bu felsefenin ba şka bir dal ı  olarak insan ı  varo-
luşu içinde sübjektif olarak inceleyen existentialisme ba şka başka yol-
lardan hemen ayn ı  sonuçlara varmaktad ı rlar. 

38 Wolfgang Köhler, Intelligente des singes sup ftieurs, F. Akan, 1930, trad, par F. Guil-

laume 

39 Walter Goodnow Everett, The uniqueness of Man, Universirty of California Press 

1932 
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Insan hakkındaki en eski felseri ve ilmi ara ş tırma Aristo'ya aittir. 
Onun dü şünen hayvan (zoon phronesis) tanı mı  bugüne kadar hüküm 
sürmü ş tür. Aristo insan ı  konuş tuğu, düşündüğü ve toplum hayat ı  ol-
duğu için ba şka hayvanlardan ay ırıyor, ve yukar ıki tan ıma "top-
lum kuran canl ı " (zoon politicon) tanımı nı  katıyor. "Akı llı  varl ık" 
olarak daha a ş ağı  varl ıklardan ayr ı lmakla kalmaz; Aristo'ya göre bu 
akı l sıfatı  onu üstün -âlemle temasa  getirir : mant ı k metafiziğ in temeli 
olur. Aristo'nun insan tan ı mı  böylece bir yandan insan ın canlı  ve 
hayvan olduğunu söyliyerek onu biyolojik evrime ba ğ lamakta, bir 
yandan "ak ıl" (/ogos) imtiyaz ı  ile onu ay ırmakta ve bu imtiyaz yard ı -
mıyla metafizik ilkeleri kurmaktad ı r. 

Aristo'nun mutlak otoritesi bu tan ı= -hiç de ğ ilse insanı  hay-
yandan ayıran tarafı nı n - zamanimıza kadar sürüp gelmesine sebep 
olmu ş tur. Acaba bugünkü bilgi seviyesinde ve felsefi tenkitler önünde 
her iki yöne (tabiata ve tabiat üstüne) do ğ ru uzanan bu tan ımı  kabul 
edebilirmiyiz ? Darwin'in "Insan ın Soyu" adl ı  kitabında ortaya att ı -
ğı , gerek Yunan filozofunun, gerekse H ı ristiyan- Islam gelene ğ inin 
insan görü şüne ayk ırı  olan natüralist görü ş , esasında yalnız in-
san ı n maymundan geldi ğ ini iddia ettiğ i için değ il, insanın tabii evrim-
de daha öncekilere do ğ rudan doğruya bağ lı  bir halka olduğunu söy-
lediğ i için büsbütün yeni say ı l ınaktadı r. Darwin insan ı  neviler evrimin-
de son halka gibi görüyor: fikrahlar ve memelilerin aras ında doğ-
rudan doğ ruya maymundan üreyen bir halka. Evrimin temel faktörleri 
saydığı  "Hayat sava şı " ve "Tabii seçkinle ş rne" zay ıf nevileri ortadan 
kald ı rarak kuvvetlileri b ıraktığı  için maymundan sonra onun bünyesini 
ileri götürmü ş , zekâca onu a ş mış  olan insan nevi meydana gelmi ş tir 
diybr. Bu iddiadan beri antropoloji maymunla insan aras ındaki bo ş -
lukları  doldurmaya çal ış tı . Anthropoide'lerden hominidelere, oradan 
bel kemiğ i doğ rulınaya ba ş lıyan Pithecanthropus erectus'e geçti. 
Yeni araş tırmalar ilkel insan iskeletleri olan homo pekinensis'i ve 
Cava insan ı nı  meydana ç ıkard ı . Oradan tarihe yak ı n çağ ları n insan ı na 
kaClar gelmek kolayla ş tı  . Heidelberg insan ı  ve Afrika insan ı  da aradaki 
boş lukları  doldurdu. Antropoloji o zamandanberi bu faraziyeyi sa ğ -
lamlaş tırdığı na inan ı lan yeni kan ı tlar getiriyordu. 

Bir an için bu ara ş tırmalar ın baş arı lı  olduğunu kabul edelim. 
Evrimci görü ş e uygun olarak kafa tas ını n büyümesi, belin doğ rulmas ı  
ve fıkraların tam te ş ekkülü ile maymundan insana geçilmi ş  olsun. 
Fakat .insan deyince anlad ığı mız varl ık yalnız bu iskelet evrimi ile 
ifade edilebilir mi? Insan ın doğuşu, büyümesi, organik yap ı sı  ile bir- 
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likte yalnız maymundan de ğ il, bütün öteki fikrahlar, hatta hayvanlar-
dan ayrı lan vas ıfları  hesaba kat ı lmadı kça onu anlamış  olur muyuz ? ş u 
halde paMontologique ara ş tırma yetmez; onu embryologique ve biolo-
gique ara ş tırmalarla tamamlamal ı . İ nsan her ş eyden önce d ış  vas ı f-
lariyle ne gibi özellikler gösterir? İ ki ayağı  üzerinde ve bel kemi ğ i 
tam dikey olarak duruyor. Yuvarlak ve geli ş miş  kafası  aynı  suretle 
ufka bakacak gibi dik omuzlar üzerinde yükseliyor.. Gözler ve kulaklar, 
alemi üç buutlu alg ı lıyan görme ve i ş itme dünyası m meydana getiriyor. 
Kafa tas ını n geliş me tarz ı  bütün öteki fıkral ı larla nisbet edilemiyecek bir 
üstünlük veriyor. Beyin kabu ğunda ruhi i ş lemlerini kaydeden kısmını  
son derecede geni ş letmek üzere girinti ve ç ıkı ntı lar çoğ alıyor. Kafa 
tas ının büyümesine, al ın kısmı nın dış arı  doğ ru gelişmesine karşı  
çene kemiğ i küçülüyor. Al ınla kulak dibi aras ındaki nisbet dik aç ıya 
yaklaşı yor. Insanla daha a ş ağı  fikral ılar aras ında zeka bak ı mından 
yalnız derece fark ı  olduğunu söylüyen antropologlar bu vas ıfları  Dar-
win'ci evrim lehine kaydediyorlar. Onlara göre hayvanlar serisisinde 
gittikçe artmakta olan zeka üstünlü ğüne doğ ru evrim insanda en ol-
gun ş eklini almış tır. Onlara göre insan zekas ı = esas karakteri alet 
yapmak (homo faber) dır. İ nsan bunun için başka hayvanlardan farkl ı  
olarak kafas ını  ve elini kullanıyor. Fakat Köhler'e göre, bu evrim 
maymunda baş lamış tır. O da kafas ı nı  ve elini kullanıyor. Çok basit 
ve baş langıç derecsinde de ğnek, ip, v. b. ş eylere alet görevi gördü-
dürüyor. Ham maddeyi alarak ondan bir "alet" imal etmese bile, ham 
maddeleri alet gibi kullanıyor. Insan da kafas ı na ve eline dayan ıyor. 
Fakat bunlardan yapt ığı  eser maymundan ölçüsüzce yüksek! Evrim-
ciler bu büyük fark ı  görmekle beraber aralar ında mahiyet değ il, an-
cak derece fark ı  buluyorlar. Çünkü zeka= evriminde aleti kullan-
mak/a yapmak birbirinden çok farkl ı  değ il. İ nsan ayrıca sembolik 
bir alet olan dile, heceli sesle anlaml ı  ifade gücüne sahip olmas ıyla ayr ı -
lır ki, Aristo'nun ak ı llı  hayvan tammında logos kelimesi hem akı l, 
hem dil demekti. Fakat bu fark da homo faber olarak anla şı lan insan 
görü şüne irca edilmektedir. Çünkü dil natüralist görü ş te soyut 
düşünce değ il, pratik zeka aleti olarak görühnü ş tür. 

Uexlüll, hayvanı  çevresine pasif olarak ba ğ lı , insanı  çevre .üzerinde 
etkili, hatta çevreyi yarat ıcı  olmas ı  bakı mından ayı rıyor. Hayvanın 
çevresinden alabileceği her ş ey ona vergi olan bünyenin hududlar ı  
içindedir. Çevrenin bünyesi hayvanı n morfolojik ve fizyolojik taiat ına 
uygundur. Hayvan bu çevrede bir de ğ işiklik yapmak üzere istedi ğ i 
hedefe ula şı r. Bunun sonucu olarak kendi psiko - fiziyolojik halinde 
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de bir değ iş iklik olur. Hayvanı n davran ışı  şöyledir: (H = Hayvan, 
Ç= Çevre) (40). 

H 
Ç 

Ç <— 	 

Fakat manâ (ruh) sahibi bir varl ığı n davranışı  büsbütün başkad ı r. 
İ nsan kendisine direnç gösteren çevreye ait ş eyleri obje haline getirir, 
bu saik (motivation) onun ilcaları ndan, çevrenin d ış  manzaras ından 
bağı msı zdır. Vakı a onlardan ışı k alır. Görme ve i ş itme yollar ı  ile nite-
liğe ait her ş ey oradan gelir. Hür olarak eylemde bulunan "ki ş i"nin 
merkezi ba ş langı çtaki bir ilca'yı  durdurur veya serbest b ırakır. Üçüncü 
merhalede bu ş eyin objektifliği değ iş tirilir. insan ı n bu suretle "Meme 
aç ı lışı " şöyle gösterilebilir: (A= âlem, İ  = İ nsan). 

<------ A 

Bu davran ış  tarz ı  hayvan ı nki gibi kapalı  değ ildir. Sonsuzca geni ş liye-
bilir. Bunun için insanı n değ iş en ve geni ş liyen, "kâinat" ı  vard ı r. İ n-
san "Aleme aç ık" bir varl ık olarak davran ı r; ş eyleri "obje" haline 
koyar ve kendisi bu ş eylerin kar şı sı nda "kiş i" olarak bulunur. Hayva-
nın ise objeleri yoktur. O yaln ız çevresine "dalm ış " olarak ya ş ar : 
bir istridyenin kabuğu içinde bulunu şu gibi(4 ı ). 

M. Scheler bu biyolojik tahlile dayanarak insan ı n çevresini, 
şeyleri ve ba şkalarını , hatta kendi ruhi hallerini obje olarak alabilme 
gücü üzerinde duruyor. Bu güc, insan ın her ş eyi obje k ı labilmesi 
bakı mı ndan, yaln ı z kendisinin obje de ğ il bir "ki ş i" olmas ı nı  gerektirir. 
Scheler biyolojik aç ıklamaya dayanarak insanda objele ş tirme gücün-
den onun mahiyetce manevi varl ı k (etre spirituel) olduğu sonucunu 
çıkarıyor. Ludwig Klages gibi(42) hayat veya nefs (anima) ile "mana" 
yı  (Geist veya ruh) ayı rıyor, "manâ"n ı n, "manevilik" dediğ i insana ver-
gi halin hayat veya nefse göre üstün derece oldu ğunu, fakat ona da-
yandığı nı  söylüyor. Scheler'in bu aç ı klama tarz ı  orijinal olmakla be-
raber garip sonuçlara ula ş maktadı r. Ona göre her varl ık derecesi 
kendisinden öncekinden daha üstün, fakat kudretce ondan a ş ağı dır. 
En kuvvetli varl ı k (yani en dayan ı klı  varl ı k) maddedir. Orada sta-
tistik veya sebepli determinism hüküm sürer. Onun fertlik şuuru yok- 

40 Jacob von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten, uzw. 1956. 
41 M. Scheler, Die Stellung des Mneschen im Kosmos, 1927 
42 Ludwig Klages, Les principes de caractirologie, trad. par. W. Wal et R. Nicolet, 

Delachaux et NiestM, 1950 
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tur. Bitkinin varl ığı  ona göre üstündür; çünkü orada ferdlik ve madde-
ye göre zorunsuzluk ba ş lamış t ır. Daha hürdür, fakat bundan dolay ı  
da daha dayan ı ksızd ı r. Hayvan ı n varlığı  bitkiye göre daha çoç fer-
dileş mi ş tir. daha zorunsuzdur. Hareket ve alg ı  mekanismas ı  bitkiye 
göre üstün hürlük vermi ş tir. Fakat hayvan daha zay ı ftır, daha daya-
nıksızdır. Hayvana göre de insani varl ı kta fertlik daha geli ş miş , "kiş i" 
halini almış tır. Insanda hareket ve alg ı  mekanizmas ı  fikir yapma (icU-
ation) gücü olmu ş tur. İ nsan çevreye kar şı  direnir. Kendi hayati arzu-
lar ı  ve eğ ilimlerine kar şı  direnir, onlar ı  durdurur. Bundan dolayı  da 
çevreyi obj e gibi alarak onun üzerinde yarat ı cı  etki yapar. Yak ı n çevreyi 
aş arak sonsuzca geni ş liyen kendi "dünya" s ı nı  yapar. Fakat bu güc-
leriyle birlikte insan "manevi varl ık" olarak hayat ı n ilca'ları  ve eğ i-
limlerine göre daha dayan ıksı zd ı r. Scheler felsefesinde varl ıkların bu 
tersine orant ı lı  yükseliş i her varl ık derecesinin daha hür ve yarat ıcı  
olmakla birlikte, daha çabuk kaybolabilecek durumda (fragile) olmas ı  
yüzünden mutlaka her derecenin bir a ş ağı sı na dayanmas ı  gerektiğ ini 
gösterir. Manevi varl ık olan insan tam ş uur, hürriyet ve ki ş ilik alanı  
olmakla beraber hayat ın daha dayan ı klı  güclerine, alt - şuur'a, eğ i-
limlere ve biyolojik kuvvete dayanma zorundad ır. Başka türlü devam 
edemez. Scheler bu orijinal görü ş ü ile, bir yandan Klages'e yakla ş -
makta, bir yandan ondan ayr ı lmaktad ır. Klages'e göre de hayat veya 
nefs (Seele) ile manevi varl ı k (Geist) aras ı nda esasl ı  ayrı lık vard ı r(43)• 
O da Geist'a Scheler'in verdi ğ i vas ıfları  verir. Ş u farkla ki Klages'e 
göre bu iki varl ı k birbirinin z ı ddı dır. Hatta devaml ı  çatış ma halinde-
dir. Geist'in gücü bu çat ış madan, hayat ı  veya "nefs"i yermı esinden ç ı -
kar. Klages'in görü ş ü tasavvuftaki "Nefs-i emmâre" ile "Nefs - ı  Lev-
vâme" aras ı ndaki sava şı  ve bu sava ş ta ikincinin üstün geli ş ini andırı yor. 
Hatta köklere giderek bu görü ş ü Stoa'l ı  Zenon 'un felsefesine ba ğ lı -
yabiliriz. Halbuki Scheler'de tabakal ı  âlem ve varl ıkları n dereceli 
yükseliş i, her derecenin bir öncekine dayanmas ı  zarfıretini ve bundan 
dolayı  Geist ile hayat veya hayvani varl ı k arası nda böyle bir müna-
sebeti içeriyor. 

Scheler'in insan felsefesi orijinal fikirler getirmi ş tir. Ş üphesiz 
Aristo'dan beri b ı rakı lmış  olan konkre varl ıklara dikkat etmek, 
varl ıklar aras ında öz farklar ı nı  görerek yükselmek, bununla birlikte 
pozitivism'in karma şı klı k ile aç ı klamas ına ve irca'c ı lığı na düş meksizin 
her derecenin bir öncekine neden dolay ı  dayanmas ı  gerektiğ ini açık-
lamak felsefi dü şüncenin geli ş mesi bakı mından büyük kazançt ı r. Sche-
ler'in felsefesinde mühim bir nokta da çevreye kendini pasif olarak 

43 L. Klages, Vom Wesen des Bezousstseitzs, J. A. Barth, Leipzig. 1921 
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b ı rakma (extase) yerine, insanda çevreye ve kendine kar şı  direnme 
(r esistance) fikridir. Filozof Schopenhauer'dan mülhem olarak bu fikri 
hayat arzusundan vazgeçme, Bouddha dan mülhem olarak "yokluk 
arzusu", hatta kendini öldürme haline getirdi. Scheler'e göre arzu-
larına dizgin vuran , çevreye kar şı  koyan, hatta kendini öldüren biri-
cik varl ı k insandır. Hayvanda buna benzer olgular tesadüf veya iç 
güdünün imkâns ı za girmesinden ibarettir. Fakat Scheler bu anlay ış ta 
baz ı  çıkmazlara dü ş mektedir. Insanda arzular ına kar şı  koyma rnâ'- 
neviliğ in (Geist'in) hayatla sava şı  değ ilmidir? Ba ş ka türlü kendine kar şı  
konamaz. Bunu natüralist dille Freud, Adler ve felsefi dille daha ön-
ce Nietzsche (Schopenhauer'den farkl ı  olarak) ifade etmemi ş  mi idi? 
Bu, asl ı nda Klages'in hayatla Geist ars ı nda sava ş  dediğ i ş eyden ba şka 
nedir? Öyleyse bu görü ş e kar şı  koyarak Geist'in mutlaka hayata, hay-
yani güclere dayand ığı  için aralar ı nda çatış ma olmadığı nı  söylemeye 
lüzum kalmaz. Ayr ı ca bu kar şı  koymanı n üstün seviyede varl ıkla, 
aş ağı  seviyede varl ık aras ı nda uyuş mazl ıktan geldiğ i doğ ru ise o 
zaman "insani varl ı k" bütün olarak, yani fert - toplum olarak al ı nı n-
ca buradan Durkheim' ın toplumu ferdlerin arzular ı nı  bask ıya koyan 
güc, "emirler ve yasaklar sistemi" diye anlamas ı na katı lmas ı  ve bas-
kını n yalnı z ferdden d ış a veya kendine do ğ ru değ il, toplumdan ferde 
doğ ru da bulundu ğunu göz önüne almas ı  gerekmezmi idi? Freud'ün 
aslında iki içgüdü aras ında sava ş  ş eklinde baş lıyan Psychanalyse 
teorisini sonradan Super - Ego ş eklinde yorumlamaya mecbur oldu-
ğunu da dü şününce bu fikirler aras ı nda san ı ldığı  kadar ayr ı lık olmad ı -
ğı  ve Scheler'in ikinci Freud veya Jung'a, hele Durkheim'a benzer 
tarafı nı n olduğu anla şı lmaz mı (44)? Klages ve Scheler ayn ı  fikri 
metafiziğe yönelmiş  bir dille ifade ederlerken kendilerini natüralist 
düşünürlerden tamamen ayr ı lmış  görüyorlar. Halbuki ne Durkheim 
onları n sandığı  kadar "manevilik"e dü ş mand ı r, ne Scheler kendi ken-
kendisi için sandığı  kadar natüralizm ile ilgisizdir. 

Bu insan felsefesinin bir ba şka çıkmaz ı  "kiş i" kavram ı nda görülü-
yor. İ nsan, kendisinden ba şka her ş eyi obje halinde koyabiliyor; hatta 
kendi ruhi hallerini bile ! Yaln ı z kendisini obje yapam ıyor. Öyle ise ken-
disi " ş ey olmıyan", yani« Ş ey» değ il "kiş i"dir. Kiş icilik (Personnalisme) 

44 S. Freud, Abr6g6 de Psychanalyse adiyle frans ı zcaya çevrilmi ş  olan son kitaplar ından 

birinde ilk fikirlerinden hayli uzakla ş mış  ve iki içgüdü aras ındaki çat ış ma yerine tİst - Ben 

(Super Ego) ile Ben (Ego) aras ındaki çat ış mayı  koymuş  olduğ u görülüyor. (Freud, Abr ge.. de 
Psychanalyse, trad. par Anne Berman, 4 eme edit. P. U. F. 1964) Jung ise zaten kollektif. d ış -

şuur fikri ile Freud'dan çok uzakla ş mış  bulunuyordu. (C. G. Jung. L' Homme â la dkouverte 
de son âıne, 1962. Payot) 
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bu felsefenin kubbe ta şı  görevini görüyor. "ki ş i"yi kar şı  kar şı ya koy-
mak ve bilgideki "ş ey"e kar şı  ahlâkta "ki ş i"lerin özerkli ğ ine dayanmak 
daha önce Kant ahlak ı mn temel fikri idi. Bu bak ı mdan Scheler'i 
onu geniş letmi ş  ve insan felsefesi haline getirmi ş  saymak gerektir. 
Kiş icilik yaln ı z ona vergi de ğ ildir. Kant'dan sonraki felsefede birçok-
ları nı n sisteminde önemli yeri vard ı r: Renouvier, W. James. E. Mou-
nier kiş icidirler. Durkheim ve birçok sosyologlar, sosyal psikologlar 
türlü anlamlarda ki ş icidirler. Fakat bunlar aras ı ndaki esasl ı  fark bir 
kı smı nın "kiş i"yi insanın özüne ait ilk vas ıf saymas ı na karşı lı k bir k ı s-
mı nı n onu psikolojik, sosyolojik veya biyolojik olgular ı n evriminden 
veya sentezinden do ğ mu ş  bir netice saymas ı d ır. Scheler'in "ki ş i" 
görü ş ü birinci zümreye girer. Kant ayn ı  kavramı  ahlaki fiildeki ak ı le-
dilir (intelligible) mutlak ve kategorik emre uyma bak ı mı ndan muh-
tarl ı k (autonomie) diye anl ıyordu. Scheler onu yaln ız ahlâka değ il 
bütün değerler alan ına, hatta bütün insan hayat ı na yayg ı n bir kav-
ram haline getiriyor ve bunu "objele ş tirebilme gücü" diye tarif ediyor. 
Fakat bu yeni görü ş te Kant felsefesinin ayd ı nlığı  kaybolmu ş tur: 
bilgideki objektiflik ile ahlâktaki objektiflik ayn ı mıd ı r? Hatta genel 
olarak değ erlerde objektiflik (mesela sanatta, hukukta, dinde objektiflik) 
ayn ı  ş eymi dir? Insanın "her ş eyi obje haline koymas ı" demek i ş i 
halleder mi? Ayrı ca ş uurun baş langı cı nda, her türlü objele ş tirmeden 
önceki "ki ş i"nin geliş miş  şuur fiilindeki "kiş i" ile ayn ı  olduğu söylene-
bilir mi? Geliş miş  ş uurda insan ı n bilgiye, ahlaki hayata, sanata, si-
yasi hayata, v. b. ait türlü ki ş ilikleri olduğ u halde, henüz bu çe ş itli 
faaliyetler geli ş meden önce çocukta ve ilkeldeki ilk davran ış  halinde 
"kişi" olu ş unu tek aç ıklama içinde eritemeyiz. Geist ile hayat veya 
"nefs" aras ındaki münasebette oldu ğu gibi kiş i ile Mem ve türlü ki ş i-
likler aras ı ndaki münasebette de Scheler felsefesinin ç ıkmaza girdiğ i 
meydandad ı r. 

Bunun sebebi nedir? Bizce bu filozofun ba şka varlık tabaka-
ları nda olduğu gibi "insan" da da hâkim olan ilk krizi ve ondan kur-
tulmak için do ğ an ritmleri görmeyi şidir. Madde ve enerjinin bünyesin-
de, bitkide ve hayvanda nas ı l ilk krizin çözülmesi için çabalar bu var-
lı klar ı n türlü faaliyetlerinde görülen ritmleri meydana getirmekte 
ise, insan ı n doğ uş unda (belki de meydana ç ıkışı nda) görülen kriz bu 
yeni varlığı n zı t ve tamamlay ıcı  vas ıfları nı n gerçekle ş mesinden ibaret 
ritmleri doğurmaktad ır. İ nsan "da"ki krizi daha önce görenler olmu ş -
tur. Cynique'lerde ve Stoa'l ı larda insan anlayışı  Sokrat ve Aristo gele-
neğ inde olduğu gibi çevreyle ahenkli bir anlay ış  değ ildir. Stoa'l ı ları n 
ahlaki. "direnme", arzulara kar şı  koyma fikrine dayan ıyor ki, esas ında 
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arzu ile akl ın çatış ması ndan doğmaktad ır. Stoa'l ı , insanı n kökünde 
bu z ı t ve tamamlay ı c ı  çatış mayı  görüyor. Çünkü arzu da, ak ı l da in-

san ı n özündendir; ikisi de sonradan kazan ı lmış  değ ildir. Öyle ise bu eski 
görü ş  insan "da" ki krizi haber veriyor. Büyük dinlerin insan anlay ışı  
da buna benziyor: bu görü ş te Rahman ve Ş eytan insan ı n içinde, sava ş  
halindedir. Fakat manich6sme gibi onu d ış tan etki yapan iki ayr ı  
kuvvet haline koyacak yerde, tek Tanr ı nın yaratığı  olan insandaki 
doğuş tan krizde görüyorlar: Kur'an "insan ı  en güzel ş ekilde yaratt ık, 
sonra a ş ağı lar ı n en aş ağı s ına att ık." diyor. Ba şka bir ayette: 
"Emaneti Göklere ve yerlere verdik, yüz çevirdiler ve onu ta şı maktan 
çekindiler. Sonra insana verdik, onu kabul etti, çünkü o zalim ve cahil-
di. " diyor. Insan ı n üzerindeki krizin derinli ğ i hı ristiyanlığı n "asil 
günah" (pl'clı 6 originel) fikrinde de görülmektedir. Zaman ımız felse-
fesinde bu krizi fark edenler vard ır. M. Scheler bunlardan Alsberg'i 
zikrediyor, ona göre (üstad ı  Schopenhaure'da oldu ğu gibi) akı l dilin 
kökü de ğ il, onun sonuçlar ından biridir. Çünkü dil de zaten "maddi 
olmıyan bir alet" dir ve hedefi duyu organlar ının iş ini azaltmaktır. 
Insanda gittikçe artan "beyinle ş me" onun çevreye uymas ı nın hayvana 
göre yetmezliğ indendir. Onun doğu ş tan t ırnaklar ı , diş leri, tüyleri ve 
kürkü yoktur. Bu, neve vergi intibak organlar ı nı n eksikliğ i insan ı  bü-

tün hayvanlardan, hatta ona en yak ı n olduğu söylenen maymundan 
ayı rır. Insan ı n içgüdüleri hayvandan çok fakirdir, ve alg ı ları  henüz 
farkla ş mamış tır. Bu görü ş  sonradan Alfred Adler'de ruhi hastal ıkları n 
aç ı klanmas ı  için "(yetmezlik kompleksi" şeklinde kullan ı ldı . Fakat 

bu yetmezlik ve kendini a ş ma ş uuru Adler'in dedi ğ i gibi yalnı z marazi 
halleri aç ı klıyan bir hal değ ildir(45). Bu bütün insanl ığ a yaygındı r ve 
insanı n bünyesini ve kaderini ifade eder. Bu noktay ı  başka bir aç ı dan 
farketmi ş  olan Nietzsche insan ı  "Kendini a şmak isteyen varl ı k" diye 
anl ıyor. Bu da yetmezlik ş uurunun neticesi değ il midir? Freud'un 
iç çatış ması  ve itilmeden kurtulmak için arzular ve e ğ ilimlerin yücel-
tilmesi (sublimation) dediğ i ş ey de bu değ il midir? Freud'un bu iki çat ış -
kan kuvveti yalnı z biyolojik seviyede görmesi ve olay ı  incelemeye 
"marazi"den ba ş lamas ı , görü ş ünü darla ş tırmış  ve yanl ış  anlaşı lmasına 

sebep olmu ş tu. Sonradan insandaki Ego ile Super - Ego nun çat ış ması  
ş eklinde ilk fikrini düzeltti ğ i zaman kendisine yap ı lan hücumlardan 
bir kısmı nı  önledi. Fakat genel olarak bu menfi teori ş u soruya cevap 
vermiyor: ya ş amak isteğ ine kar şı  "hay ı r" diyen kimdir? Scheler'in 

45 A. Adler, Le Tempframent nerveux, trad. par Dr. Roussel, 1926. Payot; A. Adler. Le 

Sens de la vie, trad. par. H. Schaffer, 1950, Payot; - Connaissance de l'homme, 1949, trad. par. 

J. Marty, Payot. 
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dediğ i gibi enerji bazan itilerek ruh hastal ığı  halinde soysuzla ş tığı , 
bazan kültür ve ruh halinde yüceldi ğ i zaman bu fark ı  neyle aç ı kla-
malı ? Enerji niçin itiliyor, niçin yüceltiliyor? Fakat Freud' a ve Alsberg' e 
bu soruları  soran Scheler de buna cevap veremiyor. Yahut e ğ er veri-
yorsa ancak Stoa'l ı lardan beri farkedilen insan ı n özündeki bu asli 
kriz haline gözlerini kap ıyarak, hatta Klages'in gördü ğü hayat ve ma-
nevilik (Geist) savaşı nı  görmeyerek! "Manevilik"ten yaln ız hayat 
üzerinde objele ş tirme gücünü anl ıyarak kurtulmak istiyor. Halbuki 
ne klasik Yunan anlay ışı ndaki Logos fikri, ne Scheler in Geist fikri bunu 
aç ı klamaya yetebilir. Ruhun, "manevilik"in i ş in içinden daima yene-
rek ç ı ktığı  söylenebilir mi? Ya ş amak devaml ı  bir kendi kendisi ile 
savaş  değ il mi? Aynı  insanda zaman zaman rahman veya ş eytan 
üstün gelmiyor mu ? Insanda "hay ır!" diyen; çevreye, hatta kendi 
kendisine meydan okuyan güc bütün de ğerler alan ında olumlu ve 
olumsuz değ erlerin gerçekle ş mesine ayn ı  derecede hizmet, etmiyor 
mu? Kütleyi sürükleyen büyük, servet yapan, siyasi kuvveti elinde 
tutan güc daima olumlu de ğerin tarafı ndamı  d ı r? Büyük kötülükleri 
yapabilmek için kudretli olmak, bunun için de zay ı f eğ ilimleri diz-
gine vurmak ve hayat ın aş ağı  arzular ı na hayı r! diyebilmek laz ı m-
d ır. Öyle ise Scheler'in yapt ığı  gibi bir değerler hiyerar ş isi kurarak 
"manevi" değerleri üst tabakaya koymaya ve ahlak fiilini, üstün de-
ğ eri a ş ağı  değere "tercih" etmeden ç ı karmaya imkân yoktur. Stern' 
in bu filozofa kar şı  ileri sürdüğü şu misali söyliyebiliriz: (46) Evi 
yanan bir kad ı n yangı ndan çocu ğunu kurtarmaya çal ışı rken duvar-
daki en değerli bir tabloyu mu, çocuğu mu tercih eder? E ğ er Sche-
ler gibi manevi de ğerin hayati de ğerden üstün oldu ğunu söylersek 
tabloyu demek laz ı m gelir. Burada bütün yan ı lma filozofun ahlak 
fiilini yalnız değer "tercih"inde görmesi, ahlak de ğerinin ayrı  bir 
alanı  olduğunu görmemesinden ileri geliyor. Ahlak "insanl ık" denen 
ve hayati değere çok üstün a şkı n (Transcendant) bir değ er alan ı dır. 
insandaki krizin çözülmesi için en üstün çaba orada gerçekle şmek-
tedir. 

Öyle ise problemi insandaki krizi görmede ve onu çözmek için 
yapı lan çabada koymal ı dır. Problemin bu tarzda konulu şu da bir-
birinden ayrı  felsefi yönlerde olmalar ına rağmen Fichte ve Maine de 
Biran'la ba ş lamış t ır. Fichte'ye göre Ben ve Ben - De ğ il, yani iç ve d ış  
Mem hakkındaki ş uur aynı  zamanda, ayn ı  çaban ın iki eseri olarak 
doğmaktad ır. Maine de Biran'a göre bütün ruhi hayat çabadan do ğ - 

46 Alfred Stern, La Philosophie des valeurs, lere partie, p. 26. pub. du IX Congres 

Int. de Philosophie, 1937, Paris 
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maktadır. Condillac' ı n aksine olarak(47) şuurumuz bir duyumlar 
terkibi değ il, dış  âlemde gördüğü direnme kar şı sında çaban ı n eseri-
dir ve super - organique dir. Fakat çaba niçin? Nietzsche'nin deyi ş i 
ile "kendini aşma" niçin? Eğer ruhta bir kendi kendine yetme hali 
olsayd ı  bu aş ma doğ abilir miydi? Yaln ı z fizik çevrenin direni ş leri (me-
sela tokmağı  çevirirken zorlamaya mecbur olma hali) çabay ı  doğur-
maya yeter mi? Böyle olsayd ı  hayvanla çevresi aras ında da direni ş ler 
yüzünden çaba do ğmal ı  idi. Neviler aras ı ndaki sava ş ta hayvanları n 
ş ikârları nı  parçalamak için at ı lış ları nda bir gerilme hali olduğu halde 
orada "çaba" (effort) dan bahsedebilirmiyiz ? Hayvan ı n çevre içine 
dalmış  olarak ya ş amas ı nda bu gerilmenin hiç bir çaba do ğurmadığı nı  
söylemede Scheler hakl ıdı r. Fakat insan çaba sarfedebildi ği için mi 
çevreyi "obje" haline koyuyor. Yoksa obje haline koydu ğu için mi 
çaba sarfediyor? İ kincisini söyliyebilmek için insan ı n daima her kültür 
seviyesinde ve her ya ş ta alemi obje halinde görebildiğ ini söylemek gere-
kir ki bu yanlış  olur. Halbuki henüz bulan ı k algılarla âleme bakt ığı  
yaş lar ve kültür seviyelerinde de çaba ba ş lamış tır. Öyle ise insanda ruhi 
hayatı n orijinal vasfını  çabada görenler do ğ ru düşünüyor. Şu ş artla 
ki bütün varl ı klar aras ı nda yalnız insanın çaba yapabilmesi için öteki 
varlı klardan farkl ı  bir halde olmas ı  gerekir. Bu hal insanın içinde bu-
lunduğu ve onu bitki ve hayvandan ay ı ran kriz halidir. 

Baz ı  antropologlar 1945 denberi insana ait embryolojik yeni 
bir olgu üzerinde dikkati çekmektedirler. Bu da insan yavrusunun ana 
karn ı ndanfeotal bir halde ç ıkmasıdır. Birçok hayvanlar do ğar doğmaz 
biyolojik güclerini (içgüdüleri veya e ğ ilimlerini) kullanıyorlar. Ku ş  
yavrusu hemen uçmaya ba ş lıyor. Fıkral ı larda kısa bir süre sonra ko ş -
maya ve av yakalamaya ba ş lıyorlar. İ nsan yavrusunda kendi güclerini 
kullanabilme zaman ı  ötekilerle nisbet edilemiyecek kadar uzuyor. 
Hayvanlar neve vergi içgüdüleri ile geliyorlar. İ nsan bu bakımdan 
hayvanlar ın hepsinden zay ı ftır. Maymunun ana karn ında geçirdiğ i 
evrimi insan yavrusu tamaml ıyamadan dünyaya ç ıkıyor! Tüysüz, diş -
siz, tırnaks ız, korunma ve sald ı rma silahlar ından mahrum olarak 
doğuyor(48). İ nsan yavrusu yaln ız bulanık, müphem (syncr 6tique) 
bir algıya sahip bulunuyor(49). Birçok hayvanlar ın yapabildikleri 

47 Maine de Biran, Les fonde ınents de la Pyschologie, pub. par Tisserand; Condillac, 

des sensations (türk. çev. : "Duyumlar kitab ı " M.. E. Bak. yayın) 

48 Gustave Mercier, La vie et l'univers, edit. Charlot, 1946. pp. 75 - 134; Albert Vandel, 

L'Homme et l' evolution, 1949, Gallimard (yan Bolk'den naklediyor.) 
49 Henri Wallon, Les Origines du caractere chez l'enfant, edita Boivin, 1934 (conscience 

syncr&ique dans 1'6notion, pp. 79 - 81). Sherrington ve Ilg. bu fikri teyid ediyorlar. 
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iş leri, başarmas ı  için uzun bir .yetişme safhasından geçmesi gerekiyor. 
Bundan dolayı  hayvan yavrusu içgüdüleri ve biyolojik yeterli ğ i yar-
dımı  ile k ısa zamanda anas ı nı n veya yuvas ı nı n korunmas ı na muhtaç 
olmıyacak hale geldiğ i halde, insan yavrusu uzun bir süre, hatta y ı l-
larca bu koruma içinde yeti şebiliyor. Korunmadan mahrum kal ı rsa 
mahvoluyor. Tarih - öncesi devirlere ait insan iskeletlerinde pek çok 
küçük çocuk iskeletinin bulunmas ı  bu korunma yetmezliğ inin neticele-
ri gibi görünüyor. Yeti ş me devresinin uzamas ı  insanı n eğ itime muhtaç 
bir varl ı k olmas ı na sebep oldu ğu gibi, korunman ı n devam ı  insan ı n 
ailede siyasi birlik kuran bir sosyal varl ık olması na; kendi yetmezli ğ ini 
tamamlamak zorunda olmas ı , bu yetmezlik şuurunu olduğu kadar 
"çaba " gücünü ve bütün tarih - öncesi ve tarih boyunca süren bu 
çaba da "kültür" ü meydana getirmesine sebep olmaktad ı r. İ nsanı n 
cenin halinde (foetal) do ğu şu onun ba ş langı ç krizidir. İ nsanı n kendisini 
aş ması , bulanık algıdan ayd ın ve seçik alg ı ları n doğmas ı , temasta 
bulunduğu ş eyleri kendine kar şı  direnen ş eyler, yani objeler gibi gör-
mesi, bu direni şe karşı  koyan çabaları  ve bütün çabalar ın merkezi olan 
“Ben"i , "kendi"yi farketmesi de bu krizin çözülmesinden do ğan 
dış a ve içe çevrilmi ş  iki ritmin eseridir. 

İ . insanda İki Ritm 

İ nsan doğuş tan yetmezliğ inin krizini iki ritm ile aşmaktad ı r : 
gerilme ve geni şleme Bu bak ımdan o öteki varl ıklara, hayvanat bitki-
ye, hatta madde ve enerjiye benziyor, onu bütün varl ıklardan ay ıran 
özel vasıflara rağ men onlarla birle ş tiren bu tarafid ır. Bütün varl ıklar 
Eflâtun'un deyi ş i ile sürekli ile süreksiz, hudut ile hudutsuz aras ın-
daki Dyade halinde bulunduğu gibi, insaniyet de böyle bir Dyade halin- . 

dedir. Fakat onu ay ıran da insanda bu z ı t ve tamamlayıcı  vasfin, bu 
krizin şuurlu olmasıdı r. İ nsan kriz içinde bulunduğunu bilen biricik 
varlıktır. Bu bilgi onda çevreye dalmış  hayvan ş uurundan farkl ı  olarak 
hem çevreye dalm ış , hem çevreyle sava ş  halinde bir şuuru olması ndan 
geliyor. İ nsan Nietzsche ve Scheler'in dedi ğ i gibi "hayir!" diyen varl ık 
değ il, ayn ı  zamanda hem "evet!" , hem "hay ı r!" diyen ve bu iki hük-
mün zı t ve tamarr ılapcı  krizi içinde bulunan varl ıktır. Hayir! demek 
çevreye, ba şka varl ıklara kar şı  koymak demekse, evet! demek varl ığ a 
dalmak ve varl ı klarla bir olmak demektir. Bu direni ş  kadar bu birlikte 
oluş  da insana vergidir. İ ki ritm birbirini tamamlar. Asl ı nda, kriz 
halinde ş uur "evet !" ile "hay ı r !" ı n zı t ve tamamlay ıcı lığı  içinde bu-
lunduğu içindir ki, buradan ancak biri veya öteki yönüne do ğ ru 
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gerçekle ş erek kurtulmaktad ı r. İ nsan ı n bu kurtulu şu, ritmin ba ş lamas ı , 
bütün insani varl ığı n gerçekle ş mesi demektir. Bundan dolay ı  insan 
nas ı l vard ır demek yetmez. İ nsan nas ı l oluyor demek gerekir. İ nsani 
varlığı n "olu ş" tarz ı , onun ilk krizden kurtulu ş u, yani hürriyetidir. 
Yine bundan dolay ı  insani varl ı k için Ortega y Gasset gibi yaln ı z ey-
lemde bulunuyor dememeli, önce bütün varl ı klar gibi vard ı r, sonra 
canl ı  varl ık gibi ya şı yor, daha sonra kendi hürriyetini kazand ı kça 

eylemde bulunuyor demelidir. 

İ nsanı n ilk kriz haline, henüz eylemde bulunmadan, yaln ı z 
"yaş ayan" haline ne ad verilebilir? Bunu ba şka varl ıkları n Dyade' ı na 
irca etmek do ğ ru olmaz. Çünkü bu ne madde gibi bir çözülmedir, 
ne bitki gibi parçalanma ve özümsemeden ibarettir. Burada henüz 
hürlüğünü kazanmam ış , yani eylemde bulunmam ış  insanı n bulan ı k 
algı sı  ve hareketlerinde kendi ile ba şkas ı  aras ı nda iliş ik kuran bir özellik 
vard ır. Bu da onun Leibniz'in monade da gördü ğü gibi kendi ba şı na 
varolan, pencereleri d ış arıya kapanması  değ il, varlığı nı  başkas ı na borç-
lu ve ba ş kas ı  ile kaim olduğunu, farketmesidir. İ lk bulan ı k ve sync-
r&ique ş uur ayn ı  zamanda hem "kendi" hem "ba şkası " şuurudur. 
Ondan önceki ş uursuzluk haline insan ı n her türlü eylemden önceki 
karanl ı k yaş ama safhas ı  denebilir. İ nsan ilk temaslar ı  ile bu safhadan 
ç ıkı nca kendi-ba şkas ı  z ı t ve tamamlay ı cı  krizi doğar. Ana memesi 
ve kendi açlığı , beş ik ve bedeni, eli ve oyunca ğı  ayrı lmamış tır(5o). 
Fakat bu müphem bütünlükte z ı t ve tamamlay ı cı  iki vas ıf, çocuğun 
ne çevre içine dalm ış  hayvan yavrusu ne de çevreye meydan okuyan 
Descartes' ı n Cogito'su olduğunu, çocukta bu ilk eylem ba ş langıc ı  olan 
varlığı n özel anlamda bir Dyade, bir "ki şi" olduğunu gösterir. Bundan 
dolayı  insanda henüz hiç bir objele ş tirme ba ş lamadan, fakat ken-
disinden bütün objele ş tirmelerin, hatta bütün süjele ş tirmelerin ç ı ka-
bileceğ i ; henüz hürlü ğü olmıyan, fakat eylemde bulundukça, "kendi" 
ve "obje" yi ay ı rd ı kça hürlüğünü kazanabilecek olan bu varl ığ a, Sc-
heler'den çok farkl ı  anlamda "ki ş i" diyoruz. Ş uur insana vergi de ğ il-
dir. Eskidenberi hafızanı n bitki ile baş ladığı  fikrini savunanlar vard ı r. 
Yakınlarda bu fikri Klages, Rignano ve Ruyer canland ı rdı (5 ı ). 
Böyle dü ş ünenlere göre canl ı  hücrenin saklad ığı  iz onda hafı zanı n 
baş langı cıdır. Fakat hafıza deyince geçmi ş in canland ırı lması nı  an-
ladığı mı z için bu basit "saklama" i ş lemini ondan ay ı rmal ıyı z. Gerçek 

50 Ch. Blondel, La Personnalit d (dans le Traite de Psychologie pub. par Georges Dumas, 

P. U. F. 1948) 

51 Ruyer, Les Elements de psycho - biologie, P. U. F. 1946; Eugenio Rignano, La M bnoire 
biologique, Flammarion, 1921 
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anlam ı  ve bütün iş lemleri ile hafı za insana vergidir. Hayvanda yaln ı z 
mekanik bir çağ rışı m hafizas ı , bir nevi ş artl ı  refleks vard ır. Ş u kadar 
var ki onda ş uurun olmadığı  söylenemez. Bu bizim kendi ve ba ş kas ı  
aras ı nda münasebet kuran, ayni zamanda hem kendini, hem ba ş kası nı  
kavrıyan şuururnuzdan çok farkl ı dır. Bir köpeğ in sahibini tanı ması , 
karıncamn yuvası nı  bulması , hatta daha küçük hayvanlar ı n yolları nı  
bulmaları  için kullandı kları  yak ı n çevreyle ili ş iklere ait pratik bir güc 
olan. ş uurdur. Bu şuur lahzal ık (instantard) dı r, ş eylere çevrilmi ş tir, 
aynı  cinsten geçmi ş  fiillere mekanik bir "hat ırlama" ile ba ğ lı dı r. 
Hayvan ı n sahibine karşı  "sad ı klığı ", "kini", geçti ğ i yeri "tan ı mas ı ", 
eski yollar ı  "bulmas ı " v. b. bunun ile mümkün olmaktad ı r. Tı rnak 
içine ald ığı mız kelimeler insandaki sadakat, kin, tan ı ma, anlama, 
v. b. ile karış tırmamak için yaz ı lmış tı r(52). E ğ er hayvanla insan ara-
sında öz fark ı  unutulacak olursa bu benzeyi ş ler insan ı  pek çabuk 
aldatabilir. Birçok hayvan psikologlar ı  bu benzeyi ş leri ileri götürerek 
hayvanlarda insan gibi bir ruhi hayat ın bulunduğunu söyliyecek, 
hatta insandaki toplum ve değ er hayat ı nın köklerini oradan ç ı kar-
maya kalkacak kadar ileri gitmi ş lerdir(53) 

Bu benzetmeler ve yakla ş tırmalar varl ı kları n özünü görmemekten 
ileri gelen büyük yanl ış lara kap ı  açar (54). İ çgüdü harikalar ına ait 
misâller toplam ış  olan J. H. Fabre böyle dü ş ünenler için kaynak ol-
muş tur (55). Bergson bu entomologiste'in eserinden Sphex denen maf-
sallı  hayvana ait şu misali veriyor: böcek et yiyenlerdendir, 
fakat yavrular ı  yumurtadan ç ı kmadan önce öldüğü "için", onları n 
gı das ı nı  "önceden" tedarik eder. Bu, ot yiyen hym& ı.opt&e =lindan 

52 Hayvan psikolojisine ait bu antropomorfik aç ıklamalar çok eskidir. Fakat 

Descartes' ın ırı canisme görü şü ona karşı  tam tepki olarak doğduğu için biyolojik olgular ı n 

fiziko - ş imik'lere irca ında çok ileri gidilmiş ti. Bugün ona kar şı  uyanan yeni ilmi tepki eski 

antropomorfism'den büsbütün ba ş ka bir ş ekilde canland ı . J. H. Fabre bunun en a şı rı lar ı ndan 

biridir. Buytendijik orta yolda bulunuyor. 

53 W. Köhler, Pavlov Almanya ve Rusyada, E. Rabaud, G. Bohn v.b. Fransada bunlar 

aras ında zikredilebilir. 

54 Burada positivism'in ircac ı lığı  ile mekanik veya diyalektik materyalism'in ircac ı lığı -

n ı  ayırmal ıdır. Bu sonuncusu gerçek dereceleri aras ında nitelik farklar ın ı  kabul etmekle 

birlikte, bunlar ı  maddenin tezatl ı  bünyesindeki diyalektik devrimlerden ç ıkarmak istedi ğ i 

için, bir gerçek derecesinden ötekine geçi ş i nicelikten niteliğe, evrimden devrime (r bıolution) 

geçiş le açıklamaya çal ış makta, bu yüzden nicelik ve miktar birikmesi ile aç ıklamadan mahit-

ce pek az ayr ı lmaktad ı r. 
55 J. H. Fabre. Entomologie des insectes (11 ciltden ibaret olan bu büyük eser sonradan bir 

çok ş ekillerde özetlenerek ç ıkarı lmış tır. : J. H. Fabre, Moeurs des insectes, morceaux choisis 

par P. Thureau - Dangin, 1910, edit. Delagrave, Paris ; Paris; L.-V. Bujeau, L'Oueure de J. -H. 

Fabre et la Psychologie de l'insecte, P. U. F. 1940) 
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başka bir böcektir. Fakat ş ikann ı  öldürmez. "Çünkü" yavrular ç ı -
kı ncaya kadar o çürüyebilir. Onu yaln ız hareketsiz hale getirmek için 
belirli mafsallar ı ndan yaralıyarak felce u ğ ratır. (Başka yerlerinden vur-
saydı  öldürebilirdi.) Yaral ı  ş ikannı n önüne yiyeceğ i otu koyar. Kendisi 
öldükten sonra yavrular bu sakat şikan gı da haline getirirler. Burada 
pek karma şı k fiilleri bir araya getiren bir içgüdü "harika"s ı  karşı sı n-
dayız. Sphex bir cerrah kadar "maharetli" dir. Hangi hayvan ı n gı da 
olabileceğ ini "biliyor". Yavrular ı nı n kendi ölümünden sonra aç kal-
mamaları nı  "düşünüyor". Bütün bu t ırnak içine ald ığı mız kelimeler 
böcekte insana vergi, hatta üstün kültürlü insana vergi birçok bilgiler, 
dü ş ünceler, gelecek tasalar ı , ahlaki duygu, v. b. yi görme yanl ış lığı nı  
ifade için yaz ı lmış t ır. Halbuki böcek bunlardan hiçbirini bilmiyor, 
düşünmüyor, duymuyor.  ; yaln ı zca biyolojik ve neve vergi bir kabili-
yet olarak baz ı  fiilleri yapıyor. İ çgüdünün kör, ş aşmaz oluşu bunu sağ -
lıyor. Fakat Sphex ş ikarım daima isabetli olarak yaralam ıyor. Birçok 
denemeleri bo ş a gidebiliyor. Bütün yavrular g ıda bulamıyorlar. Geor-
ges Bohn, Fabre'in bu "harika" misalindeki yorumlama yanl ış ları nı  
düzeltecek pek çok tecrübe göstermi ş tir(56) Bunu başka içgüdüler için 
de söyliyebiliriz. Bu da gösterir ki içgüdünün yan ı lmazlığı nı  
tamamlıyan hayvan ın ba ş lagı ç halindeki zekas ı dır. Hayvan deneme 
ve yan ı lmalarla içgüdünün kat ı lığı na kıvrakl ık verebiliyor. Fakat 
bu zekâ fiilleri yak ın çevreye ait pratik ilgilerden ötesine geçemez. 
Bunu insana en yak ın denen maymuna veya insan ın ehlileş tirdiğ i 
(yani insan kültürüne binlerce y ı ldır katı lmış  san ı lan) köpek, at gibi 
hayvanlara da yayabiliriz. Sevinçlerini gösteren kuyruk sallamalan, 
ağ lar gibi halleri, inadlar ı , "sahip"lerine bağ lı lı kları  bu pratik zekâ 
fiilleri çerçevesini a ş maz (57) Onlarda "ba şkası " ve "kendi" yi ay ırmak 
ve birleş tirmek gücü yoktur. Sahiplerine veya al ış tıkları  yere bakarken, 
bu bakan ın kendileri, olduğunu bilmezler. Bu d ış a çevrilmiş  şuur ayn ı  
zamanda içe çevrilmedi ğ i için, aslı nda dış  hakk ı nda bir şuur da değ il-
dir. Çünkü dış 'a doğ rudan doğ ruya tâbi bulunurlar. Yaln ız insanda 
dış  ve iç şuurlar ı  aynı  zamanda doğan O dış a bakanı n kendisi olduğu-
nu duyar. Bu duygusu onun iki yöne do ğ ru gelişmesinin baş langıcı dır. 

Sherrington, Wallon ve İ lg insan yavrusundaki bu içle d ışı  henüz 
ayıramamış  olma haline syncr&isme diyorlar ki ş uurun ilk krizi de-
diğ imiz hal budur (58). 

56 Georges Bohn, Nouvelle Psychologie animale, F. Alcan, 1911; G. Bohn, La Naissance de 
l'intelligence, Flammarion, 1917 

57 Maurice 1\16sloncelle, De la FitildiU, Aubier, 1953 

58 Eğ itim Felsefesi adl ı  kitab ımızda bu konuyu tafsilatl ı  olarak ele ald ık. 
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Bir kı sı m filozoflar insana "hasta bir hayvan" diyorlar. Hatta bu 
paradoksal tan ı mı  ileri götürerek insanl ığı  biyolojik bakımdan bir 
soysuzlaş ma (dgffierescence) say ıyorlar.(59) Bu görü ş  insandaki krizi 
tersine görmeden do ğmu ş  derin bir yanl ış lı ktı r. İ nsan varlıklar orta-
sı nda yeni bir varl ı k, hayvan nevileri aras ı ndaki sürekliliğ i bozan yeni 
yarad ış  olarak meydana ç ı ktığı  için onda gördüğümüz kriz haline 
varlığı n yeni bir akı ldışı lığı  (irrationalit) demek gerekir. İ nsanı n cenin 
halinde doğu şu onun bütün varl ı klardan ayr ı  ve tek olu şunu (unicit6) 
meydana getirir. Bu vas ıf insanı n başka varl ıklar gibi çevre içinde eri-
mi ş  veya ona bilmeden ba ğ lanmış  olmamas ı nı , ondan ayrı lması  ve onu 
dış tan görmesini ve kendini görmesini, " ş uur"un zı t ve tamamlay ıcı  
vas ıfları  olan başka varl ıklardan tamamen ayr ı  bir yeti olmas ını  
saklar. Ş uur böylece kendi ba şı na bir kriz olur: İ nsan aynı  
zamanda hem kendini, hem ba şkas ı nı  kavramış  olmanı n bunalmas ı  
içindedir. Bu, "ölüm" ürküntüsünden , kendinden ba şka bir "âlem"- 
in varlığı  şuurundan, kendinin bir lem içindeki "yaln ı zlığı " azabı n-
dan önce, hatta her türlü ayr ı lmış  olgulardan önce do ğan hem bağ lı  
hem bağ sı z, hem devaml ı  hem değ iş en olman ı n müphemliğ inden iba-
ret bunalmad ır. Çocuğun bir "ki şi" olmas ı , bu bunalma içinde bu-
lunması ndand ı r. İ nsan ömrü boyunca bu bulan ık kiş iyi "kiş ilik" 
haline getirmeye çabalar. Bir "dünya"s ı  olduğunu görür. Bu onun 
içinde yaş adığı  toplum ve kültürden ibaret olan "dünya"d ır.(*) Fakat 
kendi inş a ettiğ i bu dünyaya bakan bir içvarl ığı  olduğunu da görür. 
İ ki şuur bu bulan ı k ki ş inin aç ı lmas ı ndan, hürlüğünü kazanmak için 
yaptığı  çabalardan doğ an ritmlerin eseridir. Böyle bak ı nca insana 
"hasta hayvan" demenin derin yanl ış lığı  meydana ç ıkar. Fakat in-
san ı n yeni bir yarad ış  olarak varl ı klar içinde bir kriz oldu ğu, bundan 
dolayı  de öteki varl ıklara göre bir çe şit "hastal ı k" olduğu söylenebilir. 
Belki böyle dü ş ünenleri ç ıkmaza sokan da insan ı n biyolojik bak ı m-
dan sanki bir hastal ı kmış  veya eksiklikmi ş  gibi olmas ıdır. Onun 
"manevilik" olu ş u buradan gelir. Bu noktada Aug. Comte ve Claude 
Bernard'danberi, hastal ı k ile sağ lı k hallerini öz fark ı  ile ayı rmıyanları n 
görüşünü hat ı rlamal ıyız. Broussais "depre şme ve deliliğe dair" 

59 M. Scheler, L'Homme et l'histoire'da -almancas ı  1929 da ç ı kmış tır- (trad. par M. 

Dupuy, 1955. Aubier) bu teoriye örnek olarak Paul Alsberg'i zikrediyor ise de fikrin ön-
derleri aras ında daha 18 nci yüzy ı lda Lessing'den baz ı  parçalar naklediyor. Van Bolk'un 

antropolojik ara ş t ırmalar ı n ı  bu zümreden say ıyor. Van Bolk'un antropolojisi insanla hayvan 

aras ı nda doğuş tan farka ait ise de insan ı n manevi bünyesini haz ırlayan özellikleri gösterdi-

ğ ini işaret etmek do ğ ru olur. 
(*) Buradaki t ırnak i şaretlerini parantez içine almak için de ğ il, bu kelimelere 

dikkati çekmek için koyuyoruz. 

225 



(De l'irritation et de la folie) adlı  kitabında normalle patolojik aras ı nda 
pek fark olmad ığı , patalojik denen her halin hayatî evrimde yeni bir 
intibak meydana getirdi ğ i, adetâ yeni bir "norm" a geçi ş  olduğunu 
söylüyordu. Son yı llarda Georges Canguilhem bu görü şü canland ırdı  
ve anormal dediğ imiz hali hayati olu ş ta, evrimde bir merhale gibi 
görmeye çalış tı  (6o). Bu görü ş te büyük bir hakikat pay ı  var. Vakı a 
her hastal ı k mutlaka bir çözülü ş , hayatın tükeni şi değ ildir. Bunlardan 
bir çoğu yeni bir norm'a, daha üstün bir intibaka haz ı rlanış tı r. İ nsamn 
hayat merhalelerinde bunlar ruhi "dönü ş "ler (conversion) olarak 
gerçekle ş iyor (6 ı  ). Her biri kendi krizi, kendi çabas ı  ve yaratt ığı  
yeni ritmleri ile geliyor. Çocukluk, ergenlik, erginlik veya delikanl ı -
lı k, erişkinlik, olgunluk. dediğ imiz bu merhalelerden hiçbiri kendili ğ in 
den ve farkedilmez bir geçi ş le gerçekle şmiyor. Kültür çevrelerinde 
ş iddet dereceleri ayr ı  olmakla birlikte bu merhalelelerin insan ı n 
olu ş unda, eğ itim ve kültürün geli ş mesinde oynad ığı  rol meydandad ı r. 
İ nsan bütün hayvan nevileri aras ı nda tekliğ i ve yeni bir yarat ış  krizi 
olu şu ile nas ı l ayrı lıyorsa, insanı n evriminde ayn ı  derecede olmamakla 
beraber yeni yarad ı lış lar ve krizler de öyle ayr ı lmaktad ır. Bu yüzden 
Broussais ve Aug. Comte'in hakl ı  olduklar ı  taraf var. 

Fakat öte yandan canl ı  varlığı n yaln ız bir olu ş tan ibaret olduğu 
söylenemez. O her ş eyden önce varl ı ktı r. Böyle olunca bütün de ğ iş ik-
liklere kar şı  koyan dinamik bir denge aray ışı dı r. Böyle olmasa varl ık 
olmaz ve devam edemezdi. Bunun için Canguilhem'in kat ı ldığı  pato-
lojikle normal sınırını  kald ı ran ve patolojiğ i canlının "oluş"una ait 
bir merhale gibi anl ıyan görü ş e karşı , varlığı n dağı tı cı  etkileri önünde 
direnç, devaml ı  denge arayışı  olduğunu söyliyen baş ka bir görü ş  vard ı r. 
Kökleri Aristo'ya kadar ç ıkan bu görü şüp yakın biyolojide savunu-
cusu Bichat idi. Ona göre "Hayat ölüme kar şı  dayanan iç kuvvetlerin 

toplamı dı r". 62 Insanda ş eyleri obje haline koyma ve direnme gücünü 
ön plana alan Scheler" i de bunlar aras ı nda sayabiliriz. Son y ı llarda 

60 Georges Canguilhem, Essai sur quelques probNmes concernant le normal et le pathologique, 
Clermont - Ferrand, edit. "La Montagne", 1943 

61 Raoul Allier, La Psychologie de la conversion (chez les peuples non civilis6s) 2 vols: 1. Les 

prodromes de la crise, Payot. 1925 

62 Bichat (1771 - 1802) Anatomie GM6rale adl ı  eseri ile t ı bb ın en mühim dallar ından bi-

rini kurdu ve biyolojide Claude Bernard'dan önce uzun bir süre en büyük otoritelerden biri 

olarak tan ınd ı . 
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Bounoure ve Ruyer (63) biyolojide devaml ı  dinamik bir denge, kök-
leri bitki hayat ına kadar inen canl ı nı n ş uuru ve hafizas ı  fikrini, canl ı  
varl ıklarda parçan ı n bütün olma gayesini ta şı dığı nı  söyliyen Driesch'in 
görü ş ünü de bunlara katabiliriz. Bütün bunlarda ortak fikir varl ıkları n 
dinamik bir denge olmas ıdı r. Fakat canl ı  varlığı  ve insan ı  "Oluş" 
sayan görüş  nas ı l gerçeğ in yaln ı z bir manzaras ı na baktığı  için yand ı -
yorsa, varl ığı  olu ş tan bağı msız bir denge sayan görü ş  te ba ş ka bir 
manzaraya bakarak yan ı lmaktad ı r. Varlık oluş tan ayrı lamaz. Olu ş  var-
lığı n gerçekle ş mesidir, olacak plan varl ıkt ı r. Devam olmadan de ğ iş me 
olamaz; süreklilik olmadan süreksizlik dü ş ünülemez. Imkân olmadan 
gerçek olamaz, zamans ız varl ık olamaz. Bu söylediklerimiz insani 
varl ı k için haydi haydi do ğ rudur. Çünkü orada kriz en keskin ş eklini 
almış tır. Dyade "ki ş i" olmu ş tur. Varlık şuur krizi haline gelmi ş tir. 
Insan ı n "âlemde var" olu şu, "ben" ve "dünya"n ın aynı  zamanda 
konulu şu ve bu kriz çözüldükçe her iki ritmi ile insan ı n hürlüğünü 
kazan ışı  bundand ı r. 

J. Ruh ve Beden Bütünü Olarak İnsan 

İ nsan bu kriz ve onun çözülmesi halinde bir bütün olarak 
görülmelidir. Bu bütün eskidenberi yapma olarak "ruh" ve "beden" 
diye ayrı lmış tı r. Halbuki ne kriz halinde bulan ık (ambigu) varlıkta, ne 
onun iki yöne aç ı lışı nda, yani gerilme ve geni ş leme ritminde ruh ve beden 
ayrı lığı  vard ı r. İ nsan sensori-moteur bir faaliyet merkezi olmak üzere 
ayn ı  zamanda hem ruh, hem beden olarak i ş ler: bir yandan duyumlar, 
hareketler, reflekslerle ba ş lıyan-ruh öte yandan kaslar, ve sindirim i ş lem-
lerinde beden fiilleri olarak görünür. Her gerilme ve her geni ş leme rit-
minde bu iki cepheyi ay ırmak kabil değ ildir. Fakat buna ra ğmen iki 
ritm gerçekle ş tikçe ş uur geli şerek d ış a çevrilmiş  zekâ ve irade, içe çevril-
miş  hafıza ve hayalgücü fiilleri halini almaktad ır. Bütün bu iş lemlerin 
merkezi olan "ben" ş uuru onları  âlemden ayr ı  bir varl ı k, bir cevhermi ş  
gibi görmeye götürmektedir. Nitekim e ğ ilimler, alt şuur geliş tikçe, on-
lara bağ lı  otomatismler, kas ve sinir güçleri "ayr ıymış  gibi" görüldük-
çe, "ben" kendi "beden"ine kendi d ışı nda bakmaya ba ş lamaktadır. 
Bu ayr ı lış  Descartes' ı  ruh ve beden diye iki ayr ı  cevher dü şünmeye, 
sonra onlar ı n inkâr edilmez münasebetlerini aç ı klıyabilmek için tama- 

63 Ruyer, ElEınents de Psycho - biologie'de bu görüşü devam ettiriyor. Fakat geçen yüzy ı l 
sonralar ından beri W. Jordan, Carus, Hering, Klages, Rignano, v.b. ayn ı  eğ ilimi temsil 

eden eserler yay ı nlamış lard ır. 
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Men yapma bir "paralelism" hipotez'ine ba ş  vurmaya onu zorlad ı . 
Bu yapma görü şün çıkmaz ı  bütün cart6ien felsefede oldu ğu gibi, son-
radan onun tesiri alt ında psiko - fizik ve psiko - fiziyoloji ç ığı rlarında, 
gölge fenomenciliğ inde, mekanismde devam etti. Hatta bu yapma 
ayırış  beden aç ı sı na değ il, ruh aç ı sına fazla de ğer verme yüzünden 
spiritüalism çıkmaz ını  doğurdu: ruhun bedeni ta şı dığı , onu elinde 
bir alet olarak kullanan yarat ıcı  bir güc, "hayat hamlesi" olduğu ş ek-
linde Bergson'un allgorie den ba şka türlü anlat ı lması  ve anlaşı linas ı  
mümkün olmayan görü şüne kadar vard ı (64). Fakat ruh - beden çift 
cevherciliğ inin doğurduğu her iki çıkmaz (Psiko-fizik veya spiritüalism 
çıkmazları ) bugünkü ontoloji görü şü ve ona bağ lı  biyoloji ara ş tı r-
maları  ile aşı lmış  bulunmaktad ır. Artı k ne felsefe, ne ilim ruh-beden iki-
ciliğ ine bağ lı  bulunuyor. Onun yerini iki manzaral ı  bir bütün fikri 
almış tır. Thure von Uexküll ruh - beden ayr ıhğı mn marazi hallerden 
doğduğunu gösterecek misâller veriyor. Ona göre insan normal i ş leyiş te 
ruhla bedeni arrmaz (65). Goldstein'in gösterdi ğ i gibi ruh adeta bütün 
halindeki (total) hayati füller oldu ğu halde, beden (veya fiziyoloji) 
parçal ı  fonksiyonlara ait hayati fiillerdir: dikkatte, çabada, reflekste 
insan bütün varl ık olarak bir hedefe çevriliyor, orada canl ı  varlığı n 
parça halinde bir fonksiyonu i ş lemiyor. Görme ve i ş itme gözle ve kulakla 
olsa bile görme ve i şitmede bütün varlığı mız görülen ve i ş idilene 
çevrilmiş tir. Halbuki solunumda, sindirimde, kas fiilinde yaln ız belirli 
bir fonksiyon i ş lemektedir. Scheler bunlar ı  "içe ait" hayati fiil, "d ış a 
ait" hayati fiil diye ay ırıyor ki doğ ru değ ildir. Çünkü "ruhi" dedi 
ğ imiz total fiillerde bir hedefe, bir ş eye yani d ış a çevrilmi şdirler, Fizi-
yolojik fonksiyonlar ise d ış a (solunum) veya içe (sindirim) ait olabilir. 
İ nsani varlığı n normal iş leyişinde bu fark ı  göremeyiz. Fakat. Thure 
von Uexküll'e göre , bir hastal ıkta dikkatimiz hasta olan organ veya 
fonksiyon üzerine çevrilir. Hele ac ı  bu dikkati büsbütün art ım-. Diş  
ve kar ın ağ rı sında dikkatimiz yaln ız diş i ve karn ı  görür, O buna bir de 

64 Bergson, ruhun bedeni bir alet olarak kulland ığı  fikrini Energic Spirituelle'de, 

Madem et Mbnoire da ve Evolution cr datrice'de bir çok istiarelerle, sembollerle,ifade etmektedir. 

Bunlardan en tan ınmış ları  askı  ile ona as ı lmış  palto, çerçeve ve tablo, orkestran ın sessiz ha-

reketleri ile yak ından dinlenen senfoni münasebetleri şeklinde ifade edilenlerdir. Bergson'un 

bedeni aşan ve taşan ruhi faaliyet dedigi görü ş  alMgorie'den başka türlü anlat ı lamazdı . Filo-

zof her ne kadar kavramlarin zekâ eseri ve yapma oldu ğundan s ık s ık bahsetmekte ise de bütün 

eserlerinde z ı t kavramlar ı  karşı  karşı ya koymadan hazzediyor ve fikirlerini çok defa bu kar şı t 

kavramlar ı n diyalektiğ inden ç ıkarıyor : nitelik - nitelik, mekân - zaman, aç ık - kapalı , sü-

rekli - süreksiz, zekâ - sezgi, vantal ı  - vası tasız, madde - ruh v.b. gibi (Lydie Adolphe, Dia-

lectique des images dans la philosophie de Bergson, P. U. F. 1951). 

65 Thure von Uexküll, ~evine psychosomatique, trad. R6İı i Laureillard, 1963. Gal-
limard (IV, la scission corps et âme. pp. 168 - 174) 
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başarısız fiil (acte manqu 6) katıyor (66). Alış tığı mız yürüyüş  halinde uzuv-
ları mızın hareketine dikkat etmeyiz. Fakat dans etmek, ski yapmak 
gibi yeni bir hareket tarz ını  öğ renmeye kalk ı nca uzuvlar ınuz ahenkli 
hareketini kaybeder. b zaman dikkatimiz onlara çevrilir ve "beden" 
imizi ayrı ca görürüz. Saikler çat ış ması  denen marazi halde (mesela 
Freud 'ün üzerinde durdu ğu itilme olaylar ında) bu ayrı lış  büsbütün 
belirir : itilmeye u ğ rıyan arzular veya e ğ ilimler bizde yap ılmamış  
fiillerin s ıkıntı sı nı  doğurur (67) . Bu s ıkı ntı  bizi adeta ikiye böler : bir 
kısmı mız bu hareketi ister, fakat gerçekle ş tiremez. İ kinci kısmımız da 
onu gerçekle ş tirecek refleksler vard ır, fakat bu fiiller irademize ba ğ lı  
değ ildir. Bu ikiye ayr ı lma yalnız Thure von Uexküll'ün dediğ i gibi 
marazi hallere vergi de ğ ildir. Biz bu nokta üzerinde çok eskiden durarak 
hareketsiz tasavvurlar ve tasavvursuz hareketler halindeki aynl ışı n kökü-
nü uzviyetle toplum bask ı sı  aras ı ndaki münasebette görmü ş tük(68) Top-
lum her yerde ve herhangi bir kültür ş eklinde daima bir emirler ve yasak-
lar sistemidir : dini, ahlaki, hukuki, teknik, fikri, v.b. emirler ve yasaklar 
(ya örf ve adetlerde oldu ğu gibi yaygı n, veya sosyal kurumlarda oldu ğu 
gibi organlaş mış  olarak) insan üzerinde ömrü boyunca etki yapar. 
Sosyal baskı  iğ reti bir olgu değ ildir, insani varl ıkla yaşdaş tır ve her-
hangi ş ekilde daima vard ır. Bu baskı  doğuş tan ölünceye kadar insan ın 
füllerini parçalar: emirler halinde tasavvuru dar fiili geni ş  hale koyar, 
yasaklar halinde tasavvuru geni ş  fiili dar k ı lar Filin geniş , tasavvurun 
dar olmas ı  insanda şuur alan ının aşı rı  daralmas ı , ilca'lı  (impulsif) 
hareketlerin ba ş lamas ı , telkinin bas ınc ı  ve dışş uurun hüküm sürmesi 
demektir ki bu halin marazi şuur olaylar ında en bariz örne ğ ini hys-
t frique'lerde görürüz. Fakat hyst&ie bütün ruhi' hayatta meydana ç ı -
kan ve aşı lan böyle bir merhalenin özel ş artlarda devam etmi ş  maximal 
bir görünüşüdür. Normal insan, toplum bask ı sı  içinde emirler sistemi-
ne bağ lı  bulundukça bu davranışı ' "az veya /çok ş iddetli olarak" al ır. 
Vasıfları  fülin dar tasavvurun geni ş  olması , şuur alan ının aşı rı  
geniş lemesi, harekete geçme güçlü ğü, telkine kar şı  direnme, d ışş uur ve 
şuur ayrı lığı nın silinmesi, şüphe ve kuruntunun hüküm sürmesidir. 
Bu halin marazi olaylarda tipik örneğ ini-psychasthinique'lerde görürüz.* 

66 Aynı  kitap, sh. 174 (L'action manqude, facteur de scission et de râtablissement de l'unitâ) 
67 S. Freud, Introduction â la Psychanalyse, trad. par Dr.. S. Jankvitch. 1924. 

Pay« 

68 Hilmi Ziya (Ülken), Cemiyet ve marazi şuur (Felsefe Yıllığı , I. 1931) 

(*) Rivers, 1. Dünya sava şı nda yapı lan gözlemlere göre histeri'nin neferlerde, psi-

kasteni'nin subaylarda çok görüldü ğünü kaydediyor ki bu bizim tezimizi destekler 
(Instinct et. Inconscient). 
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Ancak bu, birincide oldu ğu gibi, yasaklar sistemine bağ lı  bulundukça 
belirli yaş ta meydana ç ıkar, fakat özel ş artlarda devaml ı  bir marazi 
hal olur. İ nsan tasavvurla fiil aras ı ndaki bu yarığı  hayaller ve kelime-
lerle doldurur. Yasak önünde i ş leyemez olan varl ı k hayal kurar ve ko-
nuşur. Hayalcilik ve gevezelik bu parçalan ışı n ilk görünüşüdür. ( İ h-
tiyarlar ın ve genel olarak hareketi durdurulmu ş  kimselerin gevezeli ğ i 
ve hayal kuruş u bundand ır.) Çocukta masal uydurma ve mythomanie 
buradan doğar. Fakat her iki durumda fiil - tasavvur ayr ı lışı  adeta 
beden-ruh ayr ı lışı nı n bir ba şka şekilde ifadesidir. Anlatt ığı mı z bu ay-
rı lış  Th. von Uexüll'in verdiğ i misaller gibi iğ reti ve geçici bir hal değ il, 
toplum ve kültür mevcut oldukça insani varl ı kla onlar aras ı nda dai-
ma meydana ç ıkan bir olgudur. Ş u kadar ki Broussais veya Canguill-
hem gibi ona daha üstün bir denge kurmak üzere a şı lacak bir merhale 
gözüyle bakmal ıdır. Her "ayr ı lış "dan sonra yeniden bir birlik kurulur. 
İ nsan bütün fonksiyonlar ı  arasındaki ahenkli birliğ ine döner. Çünkü 
asil hal fiille tasavvurun henüz ayr ı lmamış  olduğu bu birliktir. 

İ lk birlik bir bulanıklı k (synchretisme) idi: orada ba şkası  ve kendi 
nin ayrılamamasından doğan bir kriz vard ı . Bu krizden kurtulmak 
için yaptığı  çaba insana gerilme ve geni ş leme ş eklinde iki ritmi ka-
zandırıyordu. Her gerilme geni ş leme ile tamamlan ıyordu. Biri gerçek-
leş ince öteki karanl ı kta kal ıyordu (Biri aktüelle şince öteki virtüelle-
ş iyordu.) Aynı  zamanda hem gerilme, hem geni şleme mümkün ol-
madığı  için insanda ömür boyunca iki ritm nöbetle şe birbirini kova-
lıyordu. Ruh ve beden bütünlü ğüne ait olan bu iki ritmde tekmil 
fonksiyonlar ahenkli i ş ledikçe ruha ait olanla bedene ait olan ı  ayı r-
mak kabil değ ildi. Bu adeta Yunan filozoflar ını n ruhla beden aras ın-
daki tam ahengi müzik, jimnastik ve ölçülü bir hayat üzerine kurduk-
ları  "dünya"ları nı  hatırlat ıyor. Jimnastik ve müzik hocas ı  olarak bu 
zarif (gracieux) iş leyişin sürüp gitmesi özlenebilir. Fakat insani gerçek 
bundan ibaret değ ildir. Toplum ve kültür insanın meydana getirdi ğ i 
kendi "dünya" s ı dı r. Nerede toplum ve kültür varsa orada bir emir- 
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ler ve yasaklar sistemi oldu ğu için, insan kendi varl ığı nı n eseri olan 
bu sistemin bask ı s ı  altındad ır ve kaç ı nılmaz bir surette ard arda 
"dönü ş"ler (conversion) içine girer: bir ayr ı lışı n ard ı ndan yeni bir 
bütünle ş me gelir. (6g) (Raoul Allier, La Psychologie de la Conver-
sion, t. I. Les prodromes de la crise, Payot, 1925). Canl ı  varlığı n özü 
istikrarsı z bir denge, daima bozulup yeniden kurulan denge ara ş t ı r-
ması  olduğu gibi, insan ın özü de şuur dramı nda geliş en ardarda bir 
denge ara ş tırmas ı  ve sürekli dönü ş lerdir. Bunun için Hallac- ı  Mansur'- 
un insani varl ığı n özünde "mihnet"i, ıztırap denizine at ı lmayı  ve 
orada sevgiyi bulmas ı  (70); Nietzsche'nin "kudret iradesi" ni 
tehlikeye at ı lmada, ac ı nın içinde ve çaba ile kazan ı lmış  hazda bul-
ması (7 ı ) ; halkın sözü ile ömrün bitmez tükenmez bir imtihan olmas ı  
ayni ş eyi gösteriyor. (*) 

K. Ruh ve Beden Zıtlığı  ve Tamamlayıcilığı  

Insanda ilk olgular ın temeli olan şuurlu ve d ışş uurlu eğ ilim-
ler, hareketler ve i ş tahlar kompleksi (içten ve d ış tan etkilerin kar şı -
laş tığı  yerde meydana ç ı kmak üzere) bizi yaln ı z ruhi diyebileceğ imiz 
bir gerçekle u ğ raş madan alıkoyar; e ğ ilimler, hareketler ve i ş tihalar 
aynı  zamanda bedenimize aittir. Bir e ğ ilimin bir iş tihan ın yaln ı z ruhi 
olduğunu söylemek bir nevi sun'I ay ı rma (isolation) dı r. Gerçekte 
arzu eden, i ş tihalar ı  olan, ac ı  duyan ayn ı  zamanda hem ruhumuz 
hem bedenimizdir. Öyle ise bu ilk olgular kompleksini ruh-beden 
bütününe ait saymak daha do ğ ru olacaktır. Bergson şuurun süre 
(dure) oldu ğunu söylerken ş uur fenomenlerini bedenden temamen 
ayırmakta, bedeni ruhla madde aras ı nda bir araç, sanki ruhun mad-
deye nüfuz için kulland ığı  bir "alet" gibi anlamakta idi. Flourens 
vaktiyle "beyin fikir yapan bir organd ı r" (72) dediğ i gibi, bu sefer 
Bergson "beyin ruhun âletidir; ruh beden arac ı  ile maddeye hâkim 
olur" diyor. Bedenle ruh aras ında çerçeve ile tablo, elbise ask ı sı  ile 
elbise aras ındaki gibi iğ reti bir ili ş ik olduğu, ruhun bedeni a ş dığı  
sonucuna var ıyor. Bu iliş iğ i, orkestranı n uzaktan görülen ve anla şı l-
mayan hareketleriyle senfoninin kendisine benzetiyor. Senfoniyi 

69 Raoul Allier, zikredilen kitap, (Prodrome de la crise) 
70 L. Massignon, La Passion d'Al- Halladj. 1912 
71 F. Nietzsche, La Volonte de Puissance, trad. par, H. Albert 2 'eme yol. 

p. 84 - 100: a) psychologie de la volonte" de puissance, 1918. Mercure de France. 
72 Flourens (1794 - 1867) frans ı z fizyolojisti. Bu iddias ını  baş lı ca Recherches exprimenta-

les sur les propridts<s du cerveau adlı  eserinde ileri sürmü ş tür. 
(*) CMment Rosset, La Philosophie Tragique. P. U. F. 1960—C. Rosset burada 

«mutluluk» arayan eski felsefenin yaln ız Nietzsche'den ba ş landığı nı  söylüyorsa da Platon'- 
un son eserlerinde bu trajedinin kökleri vard ır, 
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dinlemeden, uzaktan musiki âletlerinin hareketlerine bakarak anla-
mak kabil değ ildir (73). Fakat Bergson'un misali yaln ızca ben 
zetme olarak kal ıyor. Ruh-beden bütününe ruh cephesinden 
bakı ldığı  zaman böyle bir hükme var ılabilir. Halbuki ruhla be-
den dediğ imiz bu iki manzara aras ında z ı tlı k ve tamamlay ıc ı lı k 
vard ı r. Bütünü z ı t ve tamamlay ıcı  vas ıfları  ile kavramak mümkün 
olmadığı  için, insan hakkında ilk düşüncelerin doğduğu zamandan-
beri bu iki manzaradan ya biri ya ötekini gerçekle ş tirmek üzere on-
lar ayrı  ayrı  ele al ınmış , hatta bu ay ırma yüzünden onlar iki ayr ı  
cevher gibi dü ş ünülmüş tür. Bu dü ş üncenin kökleri Eflâtun'un Sym-
posion diyaloguna kadar ç ıkar. Ancak yine Eflâtun Philebos diyalo-
gunda bu münasebeti yetmez görerek karma (mixte) veya kar ışı k (m6- 
lange) olanı n duyum-fikir ikiliğ inden önce geldi ğ ini söylerken, ruhla 
beden aras ı ndaki bu asil' birliğ i iş aret etmi ş ti. Eflâtun Timaios da ilk 
varlığı n henüz ne erkek ne kad ı n, ne ruh ne beden, ne üstün ne a ş ağı  
ayrı lışı na uğ ramadan önceki androgyne ve karma olan belirsiz varl ığı nı  
ayni ş ekilde anlat ıyor. (74) 

Buna rağmen çağdaş  felsefede Descartes iki cevher (ruh ve be-
den) fikrini en bariz hatlar ıyle ileri sürdü. Bu filozof tahlil ve ter 
kip metodlarını  aç ı klayabilmek için her türlü belirsizlikten, bulan ı k-
lıktan arı nmış  iki aydı n cevheri ayr ı  ayrı  koyma zaruretini duymakta 
idi. Başka deyiş le, onun tahlil-terkip metodolojisi ile iki cevher metafi-
ziğ i birbirine sı kıdan s ıkıya bağ lı dırlar. Ancak Descartes'dan sonra 
bu birbirine yabanc ı , birbirini etkileyemeyen z ı t cevherler buhran ından 
kurtulmak ihtiyac ı  birçok felsefe ç ığı rları nda kendini göstermi ş tir. 
Spinoza bu ikilikten sonsuz s ıfatlar ı  olan sonsuz ve tek cevher görmek 
ve ruhla bedeni onun iki s ıfatı  (attribut) saymak üzere ç ıkmağ a çalış -
tı . Fakat bu panteist çözüm şekli doyurucu değ ildi. Çünkü bu suretle 
hem varl ığı n tabakalar ı  birbirine kar ış tı rı lmış , hem de yarat ı cı  ile 
yarat ı lmış  aras ındaki iliş ik çözülemez bir ş ekle konmu ş  oluyordu. 
Spinoza'n ın doğurduğu buhrandan kurtulmak isteyenler ya büsbü-
tün spiritüalist bak ı mdan cevherlik görerek maddeyi ona (bedeni ruha) 
irca ettiler (Leibniz) ; ya da yaln ız maddeyi (bedeni) cevher sayarak 
ruhu ona bağ ladı lar. Her iki çözüm ş ekli birbirine z ı t ise de, aslı nda 
aynı  idi: biri ilk unsuru madde (beden) de, öteki ruhta ar ıyordu. Böy-
lece, ikisi de gerçe ğ i tersine çeviriyordu. Ruh-beden z ı t ve tamamla-
yıcı  vas ıfları  olan insan bütününe yaln ız bir manzaras ı  ile bakmak 
ve öteki manzaras ını  inkâr etmek üzere insan gerçe ğ ini sakatlıyor- 

73 Bergson'un bu benzetmelerini daha önce gördük. 

74 Platon, Timi; trad. par Uon Robin, la Pleiade, 1950 
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lard ı . Bundan dolay ı  Leibniz'den sonraki hemen bütün spiritüalistler 
birinci ş ekilde buhran ı  devam ettirdikleri gibi mekanik materyalistler 
de insan ı  anlamay ı  imkansı z hale koydular. 

Halbuki ruh-beden z ı t ve tamamlay ı cı  bütününde dikkatimiz 
ya beden ya ruh vas ıfları  üzerine çevrildikçe nöbetle şe ya onu bedenleş -
tiriyor, beden olarak görüyor ve bu s ırada ruh vasfim karanl ıkta b ı -
rakıyoruz; yahut ruhlaş tırıyor, ruh olarak görüyor ve bu sırada beden 
vasfını  karanlıkta bırakıyoruz. Birincide insana yaln ız beden olarak 
baktığı mız zaman ondaki "ruhi" fenomenler gölgede kalacakt ı r. 
Psiko-fizikçilerin, psiko-fiziyolojistlerin, genel olarak materyalistlerin 
yaptı kları  budur. Th. Ribot 'ya göre ruhi fenomenler fiziyolojik 
fenomenlerin gölgesidir. (75) Grasset'ye göre beyinde a şağı  ve yüksek 
psychisme merkezleri ruhi fonksiyonlar ı  gerektirirler(76). Flourens'e 
göre karaciğ er ş eker ve safra yapt ığı  gibi, beyin de fikir yapar. Bu 
çeşitli ifadeler aras ı nda yaln ı z derece fark ı  vard ır. Onların hepsi 
ruh-beden bütününde dikkati ikincisi üzerine çevirerek ruh manza-
rasını  karanlıkta b ırakmadan doğmaktad ır. Fakat ruh-beden bütünü 
"beden" manzarasiyle sistemle ş tirildiğ i ve bir teori haline getirildiğ i 
zaman, böyle bir durumda bedene ait mant ıki açıklama bizim için 
"karanl ıkta" olan ruhi fenomenler sürecinin aç ıklanmas ı nı  sağ lıya-
caktır. Buna kar şı  ruh-beden bütününde dikkati ruhi fenomenler üze-
rine çevirerek beden "karanl ıkta" bı rakı ldığı  zaman ba şka bir teori 
ile karşı laşı rız. 

Ruh-Beden bütünü ilk olgu olarak ne d ış tan gelen etkiler, ne 
içe ait fenomenlerdir; hatta ne de onlar ı n sonradan elde edilen top-
lamıdır. Ruh-beden insan bütününün z ı t ve tamamlayı cı  iki manza-
rasıdır: ruh-beden bütünü ayn ı  zamanda nitelik-nicelik Initünüdür. 
Orada henüz nitelik ve nicelik birbirinden ayr ı lmamış tı r. Bir ş eyi 
istemek, bir ş eyden çekinmek veya bir ş eyi aramak, bir ş ey karşı sında 
hayrete dü ş mek, ş aşmak gibi bütün hallerde bu belirsiz (inclifini) 
fenomenler arzu olma bak ımından nitelik, arzu edilen ş ey olma 
bakımı ndan niceliktir. Ruh-beden bütününün sistemle ş tirilmesinden 
doğ an beden teorisi nicelik vas ıflarını  belirttiğ i, ilk olguyu o bakımdan 
soyutla ş tırdığı  için insanı  "beden" olarak anl ıyanlar, buradan ç ıkmak 
üzere, niceliğ in incelenmesine girmekte ve bu alanda bulduklar ı  
nicelik nevinden (quantitatif) münasebetleri kanun halinde ifade et- 

75 Theodule Ribot, W. Wundt geçen yüzy ıl sonunda, bu yüzyıl başı nda psychophy-

siologie'nin bu faraziyesine dayanarak ara ş tırmalar yapmış lardır. 
76 Grasset, Biologie humaine, Flammarion, 1912; Grasset, Introduction physiologigue â 

la philosophie, Felix Alcan, 1899 
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mekte, "karanl ıkta" b ırak ı lan ruh fenomenlerini bu nicelik kanun-
ları na göre aç ı klamaya çal ış maktad ı rlar(77). Öte yandan, ruh-beden 
bütününü ruhi fenomenlere göre sistemle ş tirenler ve bu aç ıdan bir 
teori kuranlar da ruh fenomenlerini nitelik bak ı mı ndan inceledikleri 
için, onlar ın beden hakk ındaki dü ş ünceleri birincilerden büsbütün 
farkl ı  olacakt ır: onlar, bu dü şünce tarz ı nı n gereğ ince, bağı msı z gibi 
gördükleri nitelik fenomenlerini nicelikle aç ı klama yolundaki yorum-
lamalar ı  red edecekleri gibi, nitelikten ibaret olan ruhi fenomenler 
sürecinin de nicelikten özce ayr ı  vasıfları ndan dolayı  ona nüfuz için 
ba ş ka metod kullanacaklard ı r. Hatta bedenleşme açı sı ndan teori kuran-
lar ruhi fenomenleri nas ı l beden (veya madde) fenomenlerine ircaa 
çalışı yorlarsa, "karanl ı kta" b ı raktıkları  beden fenomenlerini ruh veya 
nitelik fenomenleri yard ı mı  ile aç ı klamaya çal ış acaklard ır. Onlara 
göre beden sanki bir gölge fenomen gibi görülecek: beyin ruhun yap-
tığı  bir âlet sayı lacak, meleke (habitude) ve zekâ ruhun maddeye do ğ ru 
alçal ışı  olarak yorumlanacak, daha ileri giderek maddenin kendisi 
ruhun en a ş ağı  derecesi gibi anla şı lacakt ı r (Bergson). Bu yüzden de 
nicelik görü şünün kendi konusunu kavrama bak ı mından büsbütün 
gücsüz olduğu sonucuna var ı lacaktır. Bu ikinci teorinin her şeyden 
önce Descartes'c ı  görü şü bırakarak kurulaca ğı nı , o görü şe bağ lı  kal-
dıkça tahlilci-matematik dü ş üncenin niteliğ in çe ş itliliğ ine (renkler, 
kokular, duygular, heyecanlar, müzik rythme'leri, vicdan hesap-
laş maları , sevgiler ve nefretlere) nüfuz edemiyece ğ ini unutmama-
lı dı r. Böyle oldu ğu için Descartes'c ı  dü şünce gerek iki cevherci, ge-
rek tek cevherci bütün ş ekillerinde mutlaka unsurculu ğ a ve nicelik 
incelemesine bağ lı  kalmış ; Leibniz ve Locke'dan Russell ve Mach'a 
kadar türlü görünü ş leriyle beden- ruh bütününün ruhi manzaras ını  
sistemle ş tirememiş tir. Onlara ruh manzaras ı nın sistemle ş tirilmesi veya 
niteliğe göre insan ın anlaşı lması  değ il, ancak niteliğ in çeş itliliğ i ve 
sürekliliğ ini bozan, onu beden (veya madde) dili ile ifade eden nice-
liğ e ait matematik aç ı klama çabas ı  diyebiliriz. (78) 

Her iki teorinin ruh-beden bütününde bir manzaray ı  "karanlıkta 
b ı rakmak" üzere yapt ıkları  aç ı klamaları n neden bu kadar birbirine 
ayk ı rı  olduğu görülüyor. Bundan dolay ı  onların açıklama nisbetlerine 
yalnı z ilk olguları n sistemle ş tirilmeleri zaruretinden do ğ an nöbetle şe 

77 Psycho - physique ç ığı r ındaki psikologlar bu metodu kulland ıkları  gibi fizyoyojist-
ler de ayn ı  metodu kullanmaktad ırlar. 

78 B. Russell, Analyse de l' esprit adlı  eserinde, E. Mach Connaissance et Erreur'de (Flam-

marion, trad. par Marcel Dufour 1919) farkl ı  yollardan da olsa ruhi hayat ı  duyum unsur-

larının kompleksi gibi görmektedirler. B. Russell, Analyse de l'Esprit, trad. par M. Lefebvre, 
1926, Payot 
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görüş ler olarak bakmal ı , onları  mutlak olarak de ğerlendirmemelidir. 
Son zamanlarda t ı p fiziko- ş imik aç ıklamanın doğurduğu tek görü ş -
lülükten kurtulmak için ruh-beden bütününü her iki manzaras ı  ile 
kavramaya çal ış maktad ır. Bu çalış malardan IVUdecine psycho-so-
matique doğmuş tur (79). Bu ç ığı rda olanlar ş imdiye kadar sebepleri 
yalnız bedende ara ş t ı rı lan birçok hastal ı kların ruhla ili ş iğ i olduğunu 
ve ikinci manzara gözönüne al ı nmad ı kca tedavi edilemiyeceklerini 
göstermektedirler.Bu ara ş tırmalara psychanalyse, telkin, kendine telkin, 
otomatism çalış maları  yard ı m etmiş tir. Bu te ş ebbüsün ruh-beden 
bakı mından değ eri inkâr edilemez. Ş u kadar var ki, onlar insanda ruh-
beden bütününü z ı t ve tamamlay ı cı  vas ıfları  ile görmedikleri, hatta 
ruhu bedenin bir fonksiyonu gibi incelemede devam ettikleri, yahut 
ruhla beden aras ında bir nevi uzla ş ma tasarlad ıkları  için bu ara ş tır-
malar baz ı  ç ı kmazlarla kar şı laş maktad ır. Halbuki burada ne ruhun 
aleti olan beden, ne de bedenin fonksiyonu olan ruh söz konusudur. 
Böyle olsayd ı  ilerlemiş  bir psiko-fiziyoloji veya temelleri maddeci 
olan bir Freudisme problemin çözülmesi için yeterdi. Vak ı a 
telkin olaylar ıyle sinir sistemi, irade olaylariyle kasal sistem aras ı nda 
bir bağ lantı  (connexion) vard ır. Hatta heyecan olaylar ı nın iç gudde 
faaliyeti, solunum ve kan dola şı mı  üzerinde veya bu organik sistemlerin 
heyecan olaylar ı  üzerinde tesirleri görülmektedir.(*) Kurt Goldstein'in 
gösterdiğ i gibi organik fosksiyonlar incelendikçe, onlarla ruhi fonksiyon-
lar aras ı ndaki beraberlik ve ba ğ lı lık daha iyi farkedilir (8o). Fakat 
bütün bu olaylar, aç ıklamaya çalış tığı mız ve haklar ı nda henüz hiç 
bir teori kurmad ığı mız beden-ruh bütününün ahenkli ve "mantiki" 
bir sistem olduğunu göstermez. İ nsan ın biyolojik fonksiyonlar ını  
yapabilmesi, ya ş amas ı  bütün ya ş  devrelerinde yeni intibak durumlar ı  
karşı sı nda yeni dengeler bulmas ı , ölümüne kadar süren devaml ı  bir 
ha reketliliğ i olması ndand ır. Bu hareketlilik ise, insan ın istikrarl ı  
bir denge, ruhla - beden aras ında bir ahenk olmamas ındandır. 
Onda ne ruhi fonksiyonlar beden fonksiyonlar ı nın, ne de be-
den fonksiyonlar ı  ötekilerin sonucusur. Ayr ıca onda ruh ve beden 
birbiriyle ahenkli iki ayr ı  fonksiyon da de ğ ildir. Onlar insan 
bütününün z ı t ve tamamlay ıc ı  iki manzaras ıdır. Z ı ttırlar ; çün- 

79 E. Weiss et Spurgen English, M6decine psychosomatique, trad. par. D. Bourquin 1951 

Delachaux et Niestle ; F. Alexander, La MMecine psychosomatique, trad. par Horison et. E. 

Stern, 1952, Payot; J. M. Valabrega, Les Thiories psychosomatiq ıı es, P. U. F. 1954. 

(*) Renee Dejean, L'Emotion, 1933, Felix Alcan, CPP. 76-97: notre diathese motive 
acquise) 

80 Kurt Goldstein, La Structure de l'organisme, trad. par. E. Burkhardt et. J. Kunst, 

1951, Gallimard 
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kü ruh fonksiyonlar ı  nitelikleriyle, süreklilikleriyle, zamanda bü-
tün lahzalar ı  birbirine bağ lı  akış larıyla niceliğe ait, süreksiz, bir 
mekan kapl ıyan, ayrı  yerlerde bulunan beden fonksiyonlar ı ndan 
ayrı lırlar(8 ı ). Fakat tamamlay ı cı dırlar, çünkü hiç bir insan fenome-
ninde nitelik vas ıfları nı  nicelikten, sürekli şuur akışı nı  bir mekânda bu-
lunan beden fenomen ınden temamen ayr ı  olarak tesbit edemiyoruz. 
Hayallerin, fikirlerin, dil sembollerinin bedenden ba ğı msız oldukları  
ileri sürülebilir. Onlarda nitelikler kendi ba ş ları na imiş  gibi görünür. 
Rüya hayalleri, hypnagogique hayaller her türlü beden olaylar ı ndan ili-
ş iksiz, sı rf "ruhi" gibi al ı nabilirler. Dil sembolleri veya matematik 
sembollerin de madde ye bedenle doğ rudan doğ ruya iliş iğ i yoktur 
elenebilir. Fakat rüya hayalleri asl ı nda alt şuur faaliyetinin bir görünü-
ş ü, bundan dolay ı  ruh-beden olgular ı nın birbirine en yakı n bulunduğu 
alana ait olduğu gibi; dil ve matematik sembolismi de kendi ba ş larına 
hiç bir ş ey ifade etmezler. Ancak insana, insanlararas ı  münasebetlere 
ait konkre olguları  şemalaş tı rmak bak ı mından bir anlamları  vard ı r. 

L. İnsanda Bedenle şme ve Ruhlaşma 

İ nsan fenomenlerinde niteliğ i nicelikten, zaman ı  mekândan, 
sürekliyi süreksizden ay ırmaya imkân yoktur. Bundan dolay ı  onlar 
birbirinin tamamlay ıcı sıdı r. İ nsanda bu z ı t ve tamamlay ıcı  vasıflar 
ya beden ya ruh olarak gerçekle şirler; onlar ı n gerilme (tension) hali 
sanki beden vas ıflarına ve geniş leme (extension) hali ruh vas ıflarına 
karşı lı ktı r. Her gerilme ard ı ndan bir geniş leme geldiğ i gibi, her be-
denleş me ard ı ndan bir ruhla ş ma gelir. Bu, şu demektir. İ htiras, zeka 
ve irade fiillerinin gerginliğ i objele şmeleri haz ırladığı  gibi bu gergin-
lik fiillerinde benlik kurulur, yani onlarda insan "kendi"si olur, 
başkalarından ayr ı lır. Her ş eyi kendine göre haz ı rlar. Bunun için de 
"kendi"ni, "ba ş ka"lar ı ndan ay ıran beden'e dayanır. Adeta benlik ile 
bedenlik, ego'ya ait olma ile bedene ait olma e şit anlaml ı  olmaya ba ş -
lar. İ htirasta insan ın gerilme gücü, belirli bir obje neyine çevrilir ve 
onu kendisine hasreder. Zekâda zihin gücü ş eylere nüfuz etme ve an-
lama suretiyle hükmetmek için i ş ler. İ radede ş eylere ve ba şka insan-
lara hükmetmek ister. Bütün bu güclerde insan ş eylerle, baş -
ka insanlarla veya ba şka objelerle (gerçek objeler, tarihi objeler, 
sembolik objeler, v. b.) gergin bir cidal (lutte) halindedir. Bu güclerin 
hedefi çabay ı  en üstün derecesine ç ı karmak, yenmek ve hakim olmak 

81 Ruh ve beden fenomenlerinin z ı tl ık vasıfları  Bergson'un görü şünü desteklerse de, 
tamamlay ıcı lık vasfı  ile ondan uzakla şı r. 
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olduğu içindir ki, bu güder bir kelime ile kuvvet kaynağı dır. ı nsan on-
larla kuvvetli ve cidalc ı  (lutteur) olarak göründü ğü için de sanki bütün 
varlığı  bedenine dayanmaktad ı r. Bizi başkaları ndan ve ş eylerden ayı -
ran bedenimiz olduğu için "ben"in ve kuvvetin meydana ç ıktığı , 
ben ile başkası nı n en gergin şekilde ayrıldığı  yerde bedenimiz en fazla 
rol oynar. Bununla birlikte, zekân ı n objeleş tirme bak ımından kullan-
dığı  sembolism, bu sembolismin ifade gücü (signification) bedenden çok 
ayrı  ve uzak görünür. Çünkü mant ıki - matematik dilin görünü ş te 
bedenle hiç bir iliş iğ i yoktur. Hatta onu mant ıkcı ların kendileri 
gerçekle hiç ili ş iğ i olmayan bir tautologie saydıkları  gibi, Husserl 
orada boş  özler ontolojisi görür. Fakat bu sembolism zekân ı n objele ş -
tirmede kulland ığı  bir kolayl ık, sayı sı z objelerin say ı lı  ş emalarla ifade-
si olduğu gibi, yine zekânı n bedenleş tirme de kendi bedeni ile ba şka 
bedenler ve ş eyler aras ındaki münasebetleri, yani bedenlerin birbir-
leriyle bağ lantı ları nı  belirtme gücü görevini görürler. Bundan dolay ı  
da, ne kadar formelle ş miş  olurlarsa olsunlar, bu mant ı ki - matematik 
ş emalar ı n köklerinde gerçekle ili ş iksiz oldukları  söylenemez. Hatta 
onlar ne kadar formelle ş irlerse gerçeklikleri ve objeler-aras ı  müna-
sebetleri belirtme gücüne o kadar sahip olacaklar ı  için, bir bakımdan 
formelleşme gerçeğ i ifade edebilme gücü ile orant ı lıdı r. Formelle ş miş  
dü ş üncede yaln ı z mantıki tutarlığı n bulunduğu, gerçekle ili ş iksizliğ i, 
bundan dolayı  da "uyarlık" denen hakikatle ili şiksiz olduğu yolunda-
ki lojistikcilerin iddialar ı  bu bakı mdan kabul edilir görünmüyor.(*) 

Öte yandan formelle şme gerçeğ i en geniş  ölçüde kavrayabilme 
gücüne sahip ise de, böyle bir gücü kazanmak için filan veya falan 
gerçeklik çe şidine ait "uyarl ık" ile iliş iksiz olması  gerektiğ i de meydan-
dadır. Öyle ise mant ıki - matematik dü ş ünce ne kadar formelle ş irse 
"uyarlık" hakikatten o kadar ayr ı lır. Fakat gerçe ğ in şu veya bu çeş i-
dine ait uyarlıkla bağ ları  kesildikçe gerçeklik çe ş itlerini en geniş  kap-
lama ile belirtme gücü de o kadar artar. Ş u halde formelle ş menin ge-
liş mesi gerçekliğ i beIirt ıne gücünün (signification) de ilerlemesi demektir 
sözü yanlış  olmaz. 

Zekâ, irade ve ihtiras ş eklindeki bütün gerginlik hallerinin ayn ı  
zamanda kuvvet halleri oldu ğunu gördük. Bu hallerde meleke (ha-
bitude) ş uur alanı  ile dışş uuru kesinlikle ay ırır. Fiillerimizin teferrüat ı  
otomatisme at ılarak dikkat daima daha geni ş  bütün'lere çevrilir. 
Zekâmn bütünleri (ensemble) kavramas ı  bu otomatismlerin iyi i ş lemesi 

(*) Bu, Formelle ş tirmenin, gerçekten baktmstzmis gibi görülmesine, bundan dolay ı  
da kendi başı na bir tutarl ı k (coh6rence) hakikati olması na mâni değ ildir. (Gonseth, Les 
Matlıhnatiques et la Malit6, Mit. P. U. F.) 
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yard ı miyledir. Art ı k insan üstün melekelerini maharetle yapabilmesini 
sağ layan zengin bir otomatismler cihaz ı  halinde geliş miş tir. Sanki 
insan büyük exercice'ler sonunda nesillerin bütün çabalar ını  toplad ık-
ları  derece derece geni ş leyen bütünleri otomatismlerle kolayca yap-
ma ve bu sayede daima daha geni ş  ve üstün "bütün"leri kavrama 
durumundad ır. Bestecinin, ressam ın, virtüoz'un, ş airin, hatibin, mate-
matikcinin, tabiat bilgininin, hatta acrobate' ı n, oyun ş ampiyonunun, 
yüksek atlay ı c ı  veya ko ş ucunun, sky yapan ı n kendi i ş inde daima daha 
geniş  "bütün"leri kavrama maharetleri bu ekzersizler sayesinde mey-
dana ç ıktığı  için, onlar sanki ekzersizlerle kazan ı lmış  yatkınlıklardan 
ibaret gibidirler. Bunun için de her objele ş mede bir bedenleşme, beden 
güclerinin kazan ı lmas ı  vard ı r. Gerginlik halinin s ı rf kuvvet merkezi 
olarak kendi bedenle şmesi veya d ışş uur üzerindeki özel bas ı ncı  
(repression) onu bir hâkimiyet, bundan dolay ı  da bir disiplin haline koyar. 
Zekâ ve iradenin beden üzerindeki bu disiplini alt şuur'a ait frenleme-
leri meydana getirir. Yani zekâ ve irade, e ğ ilimleri kontrol alt ı na alı r : 
bir kısm ı nı  serbest b ırakır, bir k ı smını  durdurur. Gerginli ğ in durduğ u 
eğ ilimler otomatismler içerisinde alt şuurda bask ıya konmu ş  veya itil-
miş  (refouU) eğ ilimler diye ötekilerden farkl ı  bir kuvvet doğurur. 
Bu art ık zekânı n ve iradenin frenleyici kuvvetinden ayr ı ; frenlen-
mi ş  ve gizli (latent) bir halde olmasa da, birinci kuvvet gev ş ediğ i 
zaman birden patlak verebilen ikinci bir kuvvettir. Birinciye şuurlu 
kuvvet, ikinciye altşuurlu kuvvet diyebiliriz. Ruhi dinamism bak ımı n-
dan aralar ı nda ayr ı lı k yap ı lamaz. Çünkü ikisi de gerilme haline aittir 
ve dinamiktir. Ancak birincisi kendi kavsini tamamlad ığı  zaman 
geniş liyerek yeniden harekete geçmeye haz ırlanan ve durdurulmam ış  
bir kuvvet oldu ğu halde, ikincisi birinci tarafindan durdurulmu ş  ve 
bu yüzden şuur yüzünde görülmeyen gizli bir patlama gücü ta şı -

maktad ır. Freud ruhi hayat ı n bu manzaras ı na dikkat ederek alt şuur 
dinamismini aydı nlatmaya çal ış mış tı . Ş u kadar ki, onun tasvir etti ğ i 
gibi bu frenleme iki içgüdü, biyolojik hayatı n iki kuvveti aras ı nda çatış -
madan doğmuş  değ ildir. Frenleme zekâ ve irade halindeki gerilici 
kuvvetin meleke ve otomatismler yard ı mı  ile bedenleş me sürecini mey-
dana getirmesinden do ğmuş tur. Max Scheler insan ın en mühim 
vasfı m kendini durdurmas ı nda görüyordu. Ancak insan ı n neden ken-
dini durdurduğunu, gerilme sürecinin bütün safhalar ı  görülmeden 
anlamak kabil de ğ ildir. İ nsan , arzular ı nı  durdurucu varl ık olduğu için 
başka varl ı klardan ayr ı lmaz. Fakat ilerleyici tekrarlariyle artan bir 

gerilme ve geniş leme ritmi oldu ğu için objeleş ir, bedenle şir. Otomatism- 
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leri ve ayd ı n ş uuru birbirinden ayr ı l ı r. Kendi bedeni üzerinde fren-
leyici bir kuvvet halini al ı r. 

Freud'un iki içgüdü aras ı ndaki sava ş tan ç ı karmak istediğ i altş uur 
dramı , aslı nda, gittikçe kuvvetlenen zekâ ve irade fiillerinin, benli-
ğ in beden eğ ilimleri üzerindeki bask ı sından doğmaktad ır. Vakı a 
Freud sonradan dram ı  "Üstün ben" le "Ben" aras ı nda arad ı . Fakat 
sorulabilir : Üstün ben nedir? Neden alt ş uur veya beden üzerinde bask ı  
yapıyor? Bu nokta ne Freud, ne Jung'da tam aç ıklanmış  değ ildir(82). 
Halbuki "Üstün ben" "Ben"in yüksek bir derecesi, gerilme halinin 
en kuvvetli kontrolü olarak meydana ç ıkmaktad ır. Gerilme zekâ ve 
iradede benlikler halini ald ığı  gibi, kaslar ve otomatismlerle bedenle ş i-
yordu. Her gerilme bir yar ış mayı , her yar ış ma bir kuvvet a ş mas ı nı  
doğurduğu için "ben" ayn ı  zamanda kuvvet demektir. Bu henüz bir-
birine rakip olan ;"ba şkası "ndan, objeden ayr ı  bir kuvvettir. Fakat 
benlerin kuvvet yar ış mas ı  her birinin kendi bedeni üzerinde bir disip-
lin olduğu gibi, birbirini a ş an ben ler aras ında da daha üstün bir 
disiplin olur. Zekâ ve irade kendi otomatismleri ve e ğ ilimlerini dur-
durduğu gibi, yarış an zekâlar ve iradeler birbirlerini a ş mak üzere 
daha üstün bir durdurucu kuvvet olurlar. İş te bu üstün disipline hâki-
rniyet (egemenlik) ve bunun m ıhrak ı na "üstün ben" diyoruz. 

Durkheim toplumlar ı , kendi içlerindeki fertlerin şuurlar ı  üzerine 
baskı  yapan üstün bir şuur, kollektif tasavvur diye tarif ediyordu. Ona 
göre her nerede toplum varsa, orada bir emirler ve yasaklar sistemi var-
dır. Bu tarife dayan ı lacak olursa Scheler'in bahsetti ğ i durdurucu 
kuvvetin insana toplumdan geldiğ ini, Freud'un ileri sürdü ğ ü 
"frenleme" ve "itilme"nin de esas ı nda sosyal baskı  ile ferdi arzu-
lar aras ı ndaki çat ış madan ba şka bir ş ey olmadığı nı  söylemek 
kolaydır. Fakat, bu kollektif tasavvur nedir ve nerdedir? Fert-
lerin d ışı nda, ferdi tasavvurlar ı  aş an kollektif tasavvur yine ayn ı  fert-
ler üzerine nas ı l baskı  yap ıyor? Eğ er kollektif tasavvurla ferdi tasavvur 
aynı  insanı n hayat ı nda iki manzara olarak meydana ç ıkıyorsa, onlar 
dan birinin ferdüstü (super-individuel) ayrı  bir gerçeklik halinde fert-
lere bask ı  yaptığı ndan değ il, ancak ayn ı  insanda frenleyici manzaran ın 
yine o insandaki karmakar ışı k (chaotique) eğ ilimler üzerine tesir etti ğ i 
söylenmelidir. Bu ş ekilde ise artık Durkheim'in ferdüstü gerçeklik te-
zini savunma gücle ş ecektir. Nitekim Scheler gibi filozoflar durdurucu 
kuvvetin insana d ış tan değ il, kendinden geldiğ ini söylerken bunu kas- 

82 S. Freud, M6tapsychologie, trad. par M. Bonaparte et Anne Bermen, 1952. Galli-

mard; Freud, Abr,g6 de Psychanalyse'de de bu değ iş ikliğ i ifade ediyor. 
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dediyorlar. Burada ona ait tenkitlere dönecek de ğ iliz. Yaln ı z şunu 
söyliyelim ki, insan ı n kendindeki durdurucu kuvvet onun değ iş mez özü 
olarak değ il, kendi oluşunun meydana getirdi ğ i bir kazanç diye anla şı l-
malı dı r. Zainan sürecinin gerilme safhas ında "ben"in ve "üstün ben" 
in doğu şu, onların aynı  süreç (processus) içinde bedenle şmeye tesiri, 
mutasavv ıfları n nefs-i levvâme ile nefs-i emmare aras ındaki sava şı  
anlatt ıkları  tarzda aç ıklanabilir. 

Biz kendi maddi varl ığı mı zı , bir bedene sahip oldu ğumuzu önce 
iç duyular ı mızla (coenestUsie) anl ıyoruz. Bu bizim ba şka şeyleri, ba şka 
insanları  anlamam ı za yarayan be ş  duyudan farklı , kendi beden hareket-
lerimizi, iç organlarımı zı n hareketlerini duymam ı z tarz ı nda uyanır. 
Başka ş eylere, başka insanlara ait davran ışı mızda ilk olgu nasıl belirsiz, 
bulanı k, karma şı k bir fenomenler yuma ğı  ise, iç duyumuzla bedenimi-
zi farketmemize yarayan ilk olgu da ayn ı  tarzda belirsiz, bulan ı ktı r. 
Çocukta kendi bedeni hakkı nda bu ilk şuur ile başka ş eyler hakkındaki 
ilk şuur ayn ı  derecede bulan ık ve belirsizdir. Fakat bu bulan ık şuur 
ş eylere çevrilen ilk bulan ık şuur gibi gerilme ritm,inin ilerleyici tekrar-
ları  ile aydın şuur halini al ır. Bunu haz ırlıyan baş lıca saik d ış  etkilerin 
direni ş i önünde gittikçe artan çabalarda, ve onlarla orant ıh olarak zekâ, 
irade ve ihtiras fiillerinde yükselir. Yine onlarla ol-anti' olarak kasal 
kuvvetimiz, bütün beden gücümüz artar. Böylece iç duyular ı mızdan 
gelen müphem beden ş uurunun yerini kendi bedenimiz hakkında git-
tikçe aydınlaş an bir şuur al ı r. Ben dediğ imiz zaman yaln ız gerilme fiil-
leri olan zekâ ve iradenin hareket noktas ı  olarak aldığı mız soyut bir 
ruhi "ben"i değ il, bütün iç duyular ımız, eğ ilimlerimiz , kasal çabalar ı -
mız, has ı lı  bedenimizle birlikte "ben"i anlar ız. O soyut ben değ il, 
konkre olarak beden-ben dir. Yürüyen, dola ş an, bir yer kaplayan, sanc ı -
lar ve i ş tahlar ı mı zın kaynağı  ve dayana ğı  olan beden - ben dir. Bu an-
lamda bizim bir "bedenimiz var" diyemeyiz, fakat "bedenle var ız" 
diyebiliriz (83). Bunun için nas ı l ruhumuz bir bedenin tâbii de ğ ilse 
bedenimiz de bir ruhun tabii de ğ ildir. Başka deyişle, bedenimiz bir 
ruhun bedeni olmad ığı  gibi, ruhumuz da bir bedenin ruhu de ğ ildir. 
Ancak olu ş  süresinde gerilme ve geni ş leme ritmlerine göre ardarda 
beden ve ruh olarak görünen bir varl ığı z ; beden olarak görünmemiz 
objele ş melerimizin (yani virtüelle şmelerimizin), ruh olarak görünmemiz 
de süjele ş melerimizin (yani (fiilleşmelerimizin) eseridir. Bununla bir-
likte biz bu sürekli olu ş ta her bedenle ş meyi bir ruhlaşma, her obje-
leş meyi bir süjele ş me ile tamamlamak zorunda oldu ğumuz için kendi- 

83 Bu fark ı  türkçede ayr ı  kelimelerle belirtmek kabil de ğ ildir. Bunlardan birincisi 
"nous avons un corps", ikincisi "nous sommes avec un corps" karşı lığı d ı r. 
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mizi beden olarak gördü ğümüz zaman o ayn ı  zamanda gerilmenin 
üstün gücleri olan zekâ ve irade ve bunlar ın baş langı ç noktas ı  olan 
"ben" ; kendimizi ruh olarak gördü ğümüz zaman geni ş lemenin üstün 
gücleri olan telkin ve sempati ve bunlar ı n başlangı ç noktas ı  olan "biz" 
olacaktır. 

Demek ki Ben nas ıl bir bedene ba ğ lı  "beden— ben" olarak 
kendini kavrıyorsa, Biz de yine bir dereceye kadar bir bedene ba ğ lı  
"beden-biz"ler halinde kendini kavrayacakt ır. Fakat bu ikinci hareket 
şuurdan alt şuur'a, zeka ve iradeden otomatisme, ruhi "ben"den 
bedene doğ ru inen bir hareket de ğ il, bedenlerimizin bulan ık duygu- 
luluğundan, alt şuur dan şuura doğ ru yükselen bir fiille şme (actualisation) 
hareketi olacakt ır. "Biz" dediğ imiz zaman ba şkas ı  ile aram ızdaki 

varlı kla bir olmayı , altş uur'da telkin, sempati ve taklitle 
kurulmuş  insanlar aras ı  (inter - humain) bütünlüğü anlıyoruz. Bu bü- 
tünlükte bedenlerimizle birbirimize benziyoruz. Fakat bu ortak po- 
tentielirniz her süjele ş mede, her fiille şmede altş uurdan şuura çıkar. 
Ba şka deyiş le "kuvveden fiile" geçer (84). Ortak potentiel'in bu fiille ş - 
mesi manevi gücümüzün doğ ması  demektir. Bu art ı k yalnı z bedenleri- 
mizle birbirimize benzememiz de ğ il, ortak bir ruh olmam ız demek- 
tir ki, kelimenin sosyolojik anlam ı  ile "kollektif tasavvur" veya 
"kollektif ruh" budur. As ı l biz, burada, yani gücten fiile geçen, beden 
benzeyiş lerinden mânevilik halini alan, sanki bedenden ayr ı  "ruhi 
faaliyet" olan süjele şmededir. Kendi benliğ imizi iç halleri ile, bedene 
çevrili bir iç duyu ile kavrad ığı mız gibi, bu ruhi faaliyeti - tam ter- 
sine - bedenden ayr ı  bir duyu ile kavrar ız. Maine de Biran' ın "iç 
duyu" su (sens intime) bu iki kavrayışı  birbirine kar ış tırmakta idi. 
Halbuki her Ben'i ba şkalarından ayı ran sınırı  kendi duyumuzla, beden 
iç duyusu ile elde ettiğ imiz halde, böyle bir iç duyu manevi hallerimizi 
elde etmeye elveri ş li değ ildir. Onlarda alt şuur'a ait telkin şuurlu bir 
hayal, fikir dünyas ı  olur. Demek ki süjele ş mede ya iç duyunun rolü 
yoktur. Yahut o ortak objele ş medeki iç duyudan ba şka mahiyettedir. 
Burada iç organlanm ı zı n araçs ız duyulmas ı ndan ibaret bir beden 
algı sı  değ il , altş uur'dan şuura, bedenden ruha yükselen, daha do ğ rusu 
ruhlaşan varlığı mı zı n algı sı  söz konusudur. Bu ruhla ş an, manevile ş en 
varl ı k, yani kişilikler, karakterler, duygular, hayaller, fikirler ve ide- 
aller dış tan gözlenen objeler gibi değ il, doğ rudan doğ ruya içten yaşa- 
narak anlaşı lacaktı r. Öyle ise manevi varlığı mıza ait ya ş anmış  hallerin 

84 Burada kuvveden fiile geçme Aristo görü şünden farklıdır. Çünkü asl ında süjele şme 

bir kuvveleş me, yani fiilden kuvveye geçme oldu ğu için bu ikinci hareket (d ışş uur'dan ş uura 

geçiş ) onun neticesidir. 
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kavrant-nasından ibaret ayr ı  bir iç ("uyu vard ır. Burada sanki ruh 
halleri beden hallerinden tamamen ayr ı lmış  gibidir. Çünkü onlar ı  
beden potansiyelinde de ğ il, yalnı z fiilleş tikleri, gerçekle ş tikleri zaman 
kavnyöruz. Bu fülle ş me onlara devaml ı lık, zaman içinde olu ş  manzara-
sı  verir. Süjele ş me, potansiyel olan izlere dayanarak onlar ın yaş anmış  
haller süreklisi (continu) halinde yeniden kurulmas ı  olduğuna göre, ruh-
laş an varlığı mıza ait "iç duyu" bu ya şanmış  haller süreklisinin kavran-
man olacakt ır. Bergson'da sezgi, Dilthey'da ya ş anmış  halin (Erleb-
nis) "anla şı lma"s ı  (85) ruhla ş maya, süjele ş meye ait bir "iç duyu" 
dur diyebiliriz. Kısaca iki ayrı  iç duyu, iki ayr ı  araçs ız kavrayış  
(inınddiatet) vardır: biri objele ş meye, kendi'ye, beden'e, öteki süjele ş -
meye, bize, ruh'a çevrilmektedir. Biri d ış  âlem hakkındaki alg ı mı zın 
hareket noktas ı , öteki iç Mem hakk ı ndaki kavrayışı mızın baş lang ı cidır. 

Bedenle şmede irade ve zekâdan e ğ ilimlere doğ ru bir itiş  olduğu, 
meleke (yeti kazanma veya habitude) şuurla dışş uur'u ayırdığı  hal-
de; ruhla şmada telkin ve sempatinin i ş leyiş ine göre altşuurdan şuura 
doğ ru bir yükselme, bundan dolay ı  da yine ş uurla altşuur'un ayr ı l-
masiyle karşı laşı yoruz. Birinde şuur dışş uurdan, ötekinde şuur altş uur-
dan gittikçe ayr ı lmaktad ır. Ş u farkla ki birincide bu hareket yukardan 
aş ağı  doğ ru, ikincide a ş ağı dan yukarı  doğ rudur. Her ikisinde de şuur 
seviyeleri kurulmakta, ayd ı n şuur, bulan ık şuur hallerinden derece 
derece ayr ı lmakta ise de, birincideki ayr ı lış  aydın ş uurun (irade ve 
zekânın) bulan ık ş uur ve eğ ilimler üzerindeki bas ı ncı  ş eklini aldığı  
için, orada psychanalyse'in inceledi ğ i ruhi kompleksler kurulmakta-
dır.(*) İ ldncideld ayr ı lış  potansiyel'den, alt ş uur'dan yükselen bir ha-
reketle (yani fiille şme ile) meydana ç ıktığı  için, orada süreç derin Biz 
den sathi Biz'e do ğru, başka deyi şle alt şuur dan şuur'a doğ rudur. 

Ruhlaşmanın bu vasfinı  Dilthey sarih olarak görmü ş  ve hedenle ş -
me veya objele şmeden ay ırmış tır. Dilthey'a göre yaşanmış  haller bizim 
başkaları  ile ortak olduğumuz manevilik alanı mı zı  meydana getirir; ve 
bu alan ancak ya ş anarak anla şı labilir. Objele ş melerimizin konusu 
olan bedenimiz ve d ış  âlem bizi ba şkaları ndan ay ıran "maddilik" 
alanını  meydana getirir ve bu alana ait olan ş eyler tahlil ve terkip 
yoluyla afıklan ırlar. Ş u farkla ki Dilthey' ı n mahiyetce birbirinden ayr ı  
iki âlem farzettiğ i bu iki manzara ayn ı  varlığı n iki görünü şü, z ı t ve 
tamamlayıcı  vasıflarından biri veya ötekinin gerçekle ş mesidir. Berg-
son'un iç âlem'e ait tasavvurlar ı nı  da burada gözden geçirmeliyiz : 

85 Verstehung, Verstehen 

* Şu farkla ki, burada itilme Libido ya ait değ ildir, bütün eğ ilimleri kaplar. Libido 

bunlar aras ında özel bir nevi olarak kal ır. 
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$uur halleri ona göre, maddeye yakla ş tıkça zekâ halini al ır ve maddey e 
benzer vas ıflar kazanan dış  ben kurulur; maddeden uzakla ş tıkça ken-
di öz oluş u içinde as ı l veya derin Ben vard ır. Biri ş uurun yüzü, öteki 
derinliğ i (veya alt ş uur) dir. "Ruhi hayat ı n as ı l dinamismini şuur yü-
zünde değ il, bu derinlikte aramal ıdır." Bu tasvirde birinci k ı sı m 
Dilthey' ı n tabiat filmlerine ait "aç ıklama", ikincisi manevi ilimlere ait 
"anlama" metoduna uymaktad ır. Fakat Bergson'un tahlillerinde zekâ 
ruhun gev ş eme hali say ı ldığı , gevş emenin maddeye alçal ış  olduğu 
kabul edildiğ i halde, tasvirlerimiz zekân ın da irade ve ihtiras 
gibi gerilme ritmine ait olduğu, zekâ ve irade halinde her gerilmenin 
telkin ve taklit halinde bir geni ş leme ile tamamlandığı n ı , ondan kuvvet 
aldığı nı  gösteriyor. 

M. Gerilme Ritmi Olarak İnsan 

İ nsani varlı k ilk krizinden iki ritmle, gerilme ve geni ş leme ritm-
riyle kurtulur. İ nsanın hürlüğ ü bu ritmlerin kazan ı lması , fakat zaru-
reti de bu ritmlere ba ğ lamış  (engagA olması dır. İ nsani varl ık doğu-
şundan ba ş layarak bütün geli ş me safhalar ı nda bu iki yöne çevrilmi ş  
eğ ilimlerden ibarettir. E ğ ilimler hızlarını  değ iş tirirler : ağı rken ş iddet-
lenirler, yükselirler, yükselme güclerinin en üstün derecesine ç ıkarlar. 
Oradan alçalmaya ba ş larlar; gev ş er ve yay ı lırlar. Eğ ilimlerin bir yük-
seliş  bir alçal ış  ritmi vard ır. Bir eğ ilimin en yüksek dereceye ç ı ktıktan 
sonra ş iddet ve h ı zı ndan kaybederek alçalmaya ba ş lamas ı  onun normal 
akışı dır. Bir eğilim en yüksek (maximal) ş iddete ula ş tıktan sonra ayn ı  
halde kalmak veya bu dereceyi a ş mak isterse onun kaderi k ı rı lmak ve 
dü ş mektir. Böylece, şiddetlerinin zirvesine ula ş tıktan sonra ikinci 
ritmlerine geçemedikleri için birdenbire dü ş en eğ ilimler vard ı r. Bu 
hale eğ ilimlerin tükenmesi veya çökmesi deriz. E ğ ilimin çökmesi in-
san için bir hastal ıktır. Bundan dolayı  ruh hekimleri eğ ilimlerin yükseliş  
devrelerine ta ş ma (excitation), alçalış  devrelerine çökme (depression) 
demekte ve onlar ı  pathologie gözüyle incelemektedirler. Kraepelin 
ve onun tan ı nmış  sınıflamas ını  Freud metodu ile birle ş tiren Bleuler 
eğ ilimleri patolojik metodla inceliyenlerin ba şı nda gelir. Onlar ı n ilim 
hayatı na hizmetleri büyük olmu ş tur. Fakat yan ı lmaları  normal eğ i-
limlerdeki yükseliş  - alçal ış  ritmleri ile bu marazi yükseli ş  - alçalış -
ları  karış tırmalar ı dı r. (Normal ile marazi aras ı nda yalnız derece fark ı  
olduğunu söyliyenlerde bu kar ış tırma daha barizdir.*) Bir k ısı m bünye- 

(*) Alfred Adler, Le Tempirament Nerveux adl ı  eserinde böyle dü ş ünüyor. 
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ciler, mesela Kretchmer, Minkowski, A. Adler normal yükseli ş - alçal ış -
larla marazi olanlar aras ı nda yaln ı z derece ve şiddet fark ı  olduğunu 
söylüyorlar. Burada bir noktaya dikkat etmek laz ı m: marazi bir e ğ i-
lim normalin aşı rı  hali değ ildir. Ancak normal ritmin tamamlad ığı  
kavisden sonra devam için yap ı lan çabanın ritmi imkans ı z bir hale koy-
mas ı , bu yüzden eğ ilimin birdenbire dü ş mesi veya tükenmesi marazi 
dediğ imiz hali meydana getirir. Ayr ı ca şunu da i şaret edelim: her 
tükenme veya dü ş me de marazi de ğ ildir. Ancak bir daha yükselemi-
yecek hale gelenler, yahut yükselmek için yapt ığı  çabalar yüzünden 
eğ ilimin yerini alan bir bocalama ve ta ş ma (excitation) hali gösterenlerin 
meydana getirdi ğ i durum marazidir. Birincilerde devaml ı  bir çöküntü 
haline kar şı , ikincilerde ritmli bir çöküntü-ta şma halleri doğar ki, 
bu ikinciler ritmli vas ıfları  ile as ı l eğ ilimleri and ırı rlar. Bir k ı sı m he-
kimlerin patolojik halleri normal e ğ ilimlerin a şı rı  şekli diye tarif 
etmeleri bundand ı r. 

Eğ ilimlerin ritmli bünyesi sanki jeolojideki üçüncü devir toprak-
larını n clinal ve synclinarlerini andırı r. Her yükselme ritmi ayn ı  za-
manda bir gerilme vasfı  gösterir. Eğ ilimin şiddeti ve h ızı  artt ıkça 
gerilme de artar. Zirveye ula şı nca şiddet azal ı r, sonunda yava ş  yavaş  
alçalmaya ba ş lar. Yükselmenin aksine alçalrna bir geni ş leme (exten-
sion) ve gev ş eme (Mente) vasfi gösterir. E ğ ilim hı z ı nı  ve ş iddetini kay-
bettikçe yay ıhr, geniş ler ve gerginlikten kaybetti ğ ini geniş leme ile 
kazan ır: dinlenir. E ğ ilim gerilme halinde ş iddetce ve h ızca kuvvetli, 
fakat yay ı lma ve dayanma bak ı mından zay ı ft ı r. Hatta gerilmenin en 
yüksek oldu ğu noktada eğ ilim en çok daralm ış , bu yüzden dayanma 
gücü o kadar azalm ış tır. Zaten onun bu a şı rı  kutupta duramay ışı  da 

bundand ır. Eğ ilim zirveyi a ş tıktan sonra kaybetti ğ ini kazanmaya 
ba ş lar: sahas ı  geniş ler, dayanma gücü artar. A ş ağı  doğ ru ağı r ağı r, 
fakat bütün insani varl ığı  (organik ve ruhi hayat ı ) kaplamak üzere 
yayı lır. Eğ ilimlerin hem organik, hem ruhi olu şu insani varlığı n ge-
reğ idir. Onların bedendeki kar şı lığı  kaslar sistemi ile sinir sistemidir. 
Her ikisi de hem gerilme, hem geniş lemeyi haz ırlamak için kurulmu ş  
gibidir. Fakat kaslar ve sinirler bedenin mekânda belirli bir yerini kap-
ladığı  halde, eğ ilimler aynı  mekan özelliğ ini göstermezler, bütün var-
lığı  kaplarlar. Bununla beraber kaslar sisteminin gerginli ğ i, ş iddeti, 
hızı  çabayı  haz ırladığı  veya ona ş art görevini gördü ğü meydandadır. 
Hatta gerginliğ i ifade için "kasal çaba" (effort musculaire) deriz. Buna 

karşı  sinir sistemi de gerilme ve gev ş emeyi sağ lar. Hekimlerin sinir 
hastalığı  dedikleri ş ey, bu sistemin görevini kaybetti ğ i, kaslar ve sinir 
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ler aras ında, gerilme - geni ş leme ritminin i ş lemediğ i durumlarda mey-
dana ç ıkan ş eydir. 

Bir tokmağı  çevirmek, bir makineyi i ş letmek, bir ş eye dikkat 
etmek için yaptığı mız çaba ile duymak, algı lamak, hat ırlamak, taklit 
etmek için yapt ığı mı z fil aynı  mahiyette de ğ ildir. CoU, Li6ault, 
Ch. Baudouin, Breats gibi psikologlar birçok tecrübelerle gösterdiler 
ki taklit, sempati, telkin olaylar ı  kanal çabamn tam z ı ttı  kutupta, ona 
zı t bir süreç olarak geli ş mektedir. Onlar sinir temeline dayanan 
id6o■ -motrice bir ruhi süreçtirler ve ancak kaslar gerginli ğ inin z ı ttı  
bir gevş eme, geni ş leme ve yay ı lma halinde meydana ç ıkarlar. Sanki 
kas gerilmesi ile sinir gerilmesi birbirine ba ğ lı dır. Fakat her ikisinin 
gerilmesi ile gev ş emesi tersine orant ı lıdır. Kaslar ve sinirler gerildikçe 
zihni eğ ilim alanı nda zekâ, duygu eğ ilimlerinde ihtiras, fiili eğ ilimlerde 
irade melekeleri kurulur. Öteki kutupta kaslar ve sinirler gev ş edikçe 
zihni eğ ilimlerde telkin, duygu eğ ilimlerinde sempati, fiili eğ ilimlerde 
taklit güçleri kurulur. Sanki zekâ ile telkin, ihtiras ile sempati, irade 
ile taklitden her biri e ğ ilimlerin ritmli geli ş mesinde nöbetle ş e gerçek-
leşen z ı t ve tamamlayıcı  iki kavisten birini temsil ederler. E ğ ilimler en 
gergin olduğu zaman zekân ın iş leyiş i en üstün derecesinde, ihtiras en 
yüksek haddinde, irade en kuvvetli noktas ındad ır. Buna kar şı  eğ ilimler 
yaygın ve geni ş  olduğu zaman telkin varlığı  (ruh ve bedeni) en çok 
kaplamış , sempati duygu hayat ına bütün rengini vermi ş , taklit fiili 
hayatı  istilâ etmiş  bulunmaktad ır. Zekâmn gergin halinde dikkat ve 
hareketlilik en ş iddetlidir. İ htiras, hâkim bir e ğ ilimin olduğu yerde 
meydana ç ıkar. Irade çaban ın üstün ve ba ş arı lı  ifadesidir. Bu yetileri 
haz ı rlıyan kuvvetlerin yar ıda kesilmesi, onlar ı n yıkı lmas ı nı  haz ırlar: 
hâkim eğ ilimin kaybolmas ı  ihtiras ı  öldürür. Dikkatin ve hareketlili-
liğ in durmas ı  zekâyı  durdurur. Çaban ı n kırı lmas ı  iradeyi yok eder. 

Öteki kutupta sempatiyi besleyen id6-motrice bir gelişme halidir. 
Herhangi bir engel veya kar şı  kuvvet bu geni ş lemeyi bozduğu zaman 
eğ ilim tabii ritmini tamamlad ığı  için, ihtiras halinde yükselecek yerde 
antipati halinde menfi bir tav ı r al ı r. Nitekim telkinde de i&o - motrice 
geniş leme bir engelle durduruldu ğu veya birden dü ş tüğü zaman 
eğ ilim normal ritmindeki zekâ kavsine yükselemez: aksi telkin (contre-
suggestion) olur. Taklit durdurulunca direnme ve içe katlanmaya dö-
ner. 

Eğ itimlerin ritmli geli ş mesindeki bu devreler insan ın bütün güc-
lerinin birbirine bağ lı , fakat yine de birbirinin z ı tt ı  olarak geliş tiğ ini 
gösterir: her gerilme ve her geni ş leme aras ında z ı tlık ve tamamlayıcı - 
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lık vard ır. Gerilmenin olduğu yerde geni ş leme olamaz, aksi de öyledir. 
Biri gerçekle ş ince öteki kaybolur. Bununla birlikte onlar insan ı n bütün 
halinde faaliyetinin temelidirler ve birbirlerini tamamlarlar. Öyle 
ise zeka fiilleri ile telkin (ve aksi telkin) fiilleri aras ında, ihtiras fiilleri 
ile sempati (ve antipati) fiilleri aras ında, irade fiilleri ile taklit (ve 
direnme) fiilleri aras ı nda z ı tlık ve tamalay ı cı lık vard ır. Daha sarih 
söyliyelim: her zekâ fiili öyle bir gerilme halidir ki, mutlaka bir telkin ya-
ni geniş leme ve yayı lma ile tamamlan ır ve dinlenir. Her ihtiras fiili öyle 
bir gerilmedir ki mutlaka bir sempati fiili ile tamamlan ır (veya 
antipati fiili ile ba ş ar ı sızlığ a uğ rar ve durdurulur). Her irade fiili öyle 
bir gerilmedir ki onu bir taklit yani yay ı lma ve geni ş leme tamam-
lamal ıd ır. Irade fiili a şı r ı  çaba ile k ırı ldığı  zaman direni ş le biter 
ve düş er, ba ş ar ı sı zlığ a uğrar. Zekada gerilmenin üstün derecesi ne 
ş iddetde ise irade ve ihtirasta da ayn ı  derecede olduğ unu gördük. 
Bunun da sebebi her üç sürecin ayn ı  tabiatta, yani eğ ilimlerin 
gerginliğ ine ait olmalar ıd ır. Her üçünde de şuur bir hedefe 
yönelir ve gerginle ş ir. Fakat bu hareket şiddet ve h ı zı nı  artt ırmas ı  
için onu başka eğ ilimlerden ayr ılmaya, daralmaya götürür ; 
yine bu hareket onu hedefine göre belirli bir uzakl ı kta (mese-
fede) b ı rakır. Gerek zekâda, gerek ihtiras ve iradede şuurla hedef 
kaynaş mazlar. Tersine, o hedefe kar şı  gergin bulunmak için gerile-
mek, hedefe at ı lmak için çekilmek, yani ondan belirli bir mesafede 
olmak zorundad ı r. (Gerilme ile gerileme aras ı ndaki kelime yakınlığı  
bunu gösterir. ) Hedefe göre "mesafede olu ş", aynı  zamanda atık'', 
hedefe hakim olmay ı , onu ele geçirmeyi, bununla beraber ona yabanc ı  
kalmayı  gerektirir.Hedefle biti ş en,onunlakayna ş an varl ık art ık ele geçir-
meyi isteyemez ve ona yabanc ı  kalamaz. Bu sureçte ise e ğ ilim, hedefi 
ele geçirme durumunda oldu ğu için ona yabanc ı  kalmaktad ır, böyle 
olduğu için de hedefe dü ş man durumundad ır. Kı saca zekan ın, ihti-
ras ın, iradenin konuya kar şı  durumu bir ele geçirme durumudur. 
Onların tavrı  avcı  ile ş ikarı n arası ndaki münasebet gibidir. Bunun için 
her üç eğ ilim yarış manın bütün silahlar ı nı  kazan ırlar. Ba şkala-
rı nın ayn ı  eğilimleri ile devaml ı  bir yar ış ma halinde bulunurlar ve 
hedefleri yaln ız ba ş arıdı r. Yar ış ma, aş ma ve ba ş arı  onları  hedeflerine 
karşı  gergin ve mesafede bulundurdu ğu gibi, başka insanlara kar şı  da 
gergin ve mesafede, hedefe ve ba şka insanlara kar şı  rakip, hatta dü ş -
man durumuna koyar. Bu hal her üç e ğ ilimin meziyetleri kadar ku-
surları nı  da ifade eder. 

İ ki çağdaş  filozof, Schopenhauer ve Bergson zekâ ile iradeyi 
birbirine z ı t iki yeti gibi görüyorlard ı . Birincisine göre zeka (veya tasav- 

246 



vur) alemi kendine irca eden ve özünü bozarak kavrayan sübjektif 
bir yeti olduğu halde, irade âlemin özüne uygun, varl ığ a nüfuz eden 
yetidir. Zekân ı n yapamadığı nı  irade yapar. Schopenhauer ak ı lcı  eski 
felsefeye (yani Eflâtun'dan Hegel'e kadar hemen bütün felsefeye) 
tepki olarak irade ça ğı nı  açmakla öğünüyordu. Bergson da ba şka 
tabirlerle buna benzer bir fikri savunuyor: ona göre varl ığı n yarat ı cı  
gücü olan "hayat hamlesi" ve sezgi iradenin rolünü oynamakta ve 
yalnız faydac ı  zekanı n yapamadığı  iş i, ası l canl ı  gerçeğ i kavrama i ş ini 
baş armaktad ır. Schopenhauer'da oldu ğu gibi Bergson'da da zekâ 
"sezgi" gücüne kar şı  a ş ağı  bir derecedir. O gerçekli ğ i madde haline 
getirir ve yaln ız maddi unsurlar ı  parçalamak ve ölçmek üzere faydal ı  
olanı  kavrar. Ayn ı  silahla hayat ın ve ruhun mahiyetini bozdu ğu için 
anlayamaz. Her iki filozof irade ile zekay ı  birbirine z ı t iki yeti gibi 
görürlerken, ayn ı  zamanda felsefenin "Ak ı l"a verdiğ i değ eri de inkâr 
ederler. Vak ı a bu filozoflar varl ıkta aklı  aş an bir cihetin bulundu ğunu 
söylerken haks ı z değ ildirler. Fakat insani varl ıkta zeka= oynad ığı  
rolü fazla küçümsemi ş  görünüyorlar. Zekâ , irade ve ihtiras ı n paralel 
gelişmelerini gördükten sonra onlar ı n ayr ı  kaynaklardan geldiklerini 
iddia etmek güçtür. Bu bak ımdan Scheler'in şeyleri obje haline koy-
ma gücü ile direnme ve kar şı  koyma gücünü insanın özüne ait temel 
güder olarak görmesi do ğ rudur. Zekâya dogmatik metafiziğ in Logos'u 
kadar mutlak bir saltanat verilmese bile, ona yaln ız fayda güdücü bir 
alet, gerçe ğ in ş eklini bozan bir silah gözüyle bakmak yerinde ol-
maz. Zekâda irade ve ihtiras ı n ortak vas ıfları  bulunduğu gibi, ayr ıca 
onda s ırf praxis' e, tekniğe yarayan bir silah de ğ il, bütün formalismi, 
zihin işlemlerini, en soyut dü ş ünce tarzlar ı nı  yapabilme gücü vard ır. 
Yüksek dereceden soyut mant ı klar, Axiomatik'ler, hiç bir teknik ve 
pratik hedefe hizmet etmeyen soyut dü ş ünce i ş lemleri zeka= eseri-
dir. Beethoven' ın senfonisi, Rembrandt' ı n tablosu duygu ve irade kadar 
zekarun eseridir. Zekâ yaln ız faydal ı  olanı  değ il, fayda gütmezi, yaln ız 
tekniğ i değ il, soyut dü ş ünmeyi ve sanat ı  da meydana getirme gücüdür. 
Bundan dolay ı  gerek James, gerek Bergson'daki bu s ını rlanm ış  ve al-
çaltı lmış  zekâ anlay ışı na katılmaya imkân yoktur. Zekan ı n varlık 
prensiplerini apaç ık (6vident) kavrayan dogmatik bir bilgi gücü ol-
mas ı  ne derecede imkans ı z ise, basit bir teknik güce, Homo faber 
görü şüne indirilmesi de ayn ı  derecede imkans ız ve hatal ıdı r. 

Gerilmenin üç manzaras ı , zekâ, irade ve ihtiras şuuru ileri at ı l-
mış , kendi kendine bağ lı , başkaları ndan ve hedefinden mesafede bulun-
durduğu için, bu faaliyetlerde ş uur en fazla kendisi olur. Sanki merkez-
leş ir. Bu merkez, varl ığı n atı lış  yönünün hareket noktas ı , yani Bendir. 
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Böylece zeka fiillerinde, iradenin eylemlerinde, ihtiras ın yarış malarm-
da insan başka insanlardan "kendisi" (soi) olarak ayrıldığı  gibi, hede-
finden de bu hedefe çevrilen hareketlerin merkezi, bütün fiillerin 
hareket noktas ı  olma bakı mından, yani Ben olarak ayr ı lı r. Ş u halde 
Benlik ve Kendilik insanın doğuş tan gücleri değildir; her safhada ayn ı  
ş iddet derecesinde olamaz. Ancak gerilmenin üstün derecesinde mey-
dana ç ıkar. Çocukta yar ış malar, arkada şlarını  aş ma çabalar ı , hedefe 
ulaş mak için gayretleri artt ı kça benlik ve kendilik duygular ı  kuvvetle-
nir. Üstün derecesine erginlik (delikanl ı lı k) yaşı nda ula şı r. Küçük ço-
cuk henüz gerilmenin ilk çabalar ı nda tam ş uurlaş mamış  bir "kendi" 
duygusuna sahiptir. Çocuk "kendi" sini henüz "Ben" olarak görme-
mekte, fakat ş eylerden de ay ırmaya baş lamaktad ı r. Kendi çabalar ını n 
arttığı  devrede çocuk bu çabalar ın çevrildiğ i ş eylerle "kendi" aras ı n-
daki fark ı  görerniyecek durumdad ı r: zekâya, duyguya, iradeye ait 
ilk çabalar "kendi"nin gerilen ve tesir eden kuvvet oldu ğu hakkında 
çocuğun ilk müphem şuurunu doğurur ki, burada ş eylerin "kendi" 
gibi canl ı , çaba yapacak, direnecek, kar şı  koyacak gücte olduğu sanı -
sından ibaret olan animisme hali meydana gelir. Buna çocuk psi-
kolojisinde (Hubert, J. Piaget, J. M. Baldwin) ilkel dinlerden ay ırmak 
için çocuk animisme'i diyorlar. Daha çocuk "kendi"si ile çabalar ı na 
karşı  koyan hedef veya obje aras ındaki ayr ı lığı n fark ı nda değ ildir. 

Piaget'ye göre ikinci safhada çocuk ruhu yapmac ı lık (artificialisme) 
dü şüncesine girer. Çevresindeki objeleri kendi gücü ile yap ılmış , 
yapma ş eyler gibi görmeye ba şlar: bulutlar birikmi ş  dumanlardır, 
dağ lar yığı n edilmiş  kumlardır. Tabiat sanki insan ın bir yapmas ı  
(artifice) dır. Burada Piaget çocuk ruhunun insandaki yarat ıcı lık 
fikrine kar şı lık olan bir safhas ını  görüyor. Böyle bir paralel kurula-
bileceğ i ş üphelidir. Çünkü yarat ıcı  dinler çok ileri çağ larda, üstün bir 
sosyal evrimin sonunda meydana gelmi ş  olduğu halde, çocuk "kendi" 
ile şeyler aras ındaki çatış manın ikinci safhas ında bütün çabalar ının, 
yarış maları nın, gerginliğ in merkezi olan "kendi"ye üstün de ğ er ver-
meye ba şlamış tır: kendi, obje üzerine etki yapan bir güctür. Onu 
değ iş tirebilir, ona kendi düzenini verebilir. Kendi keyif ve hevesine göre 
yeniden şekil verebilir. Öyle ise burada art ı k obje yalnız kendi gibi 
canl ı  değ il, kendi hükmü alt ında ş ekil alan bir ş ey , onun malzeme-
sidir. 

Çocuk daha üstün seviyede objenin direnmeleri ile kar şı laşmış tı r. 
Artık ne onu canl ı  görmekte, ne de keyif ve hevesine ba ğ lı  sanmaktad ır. 
Ancak gerginliğ in sürüp gittiğ i devrede kendi'nin üstünlüğünü kabulden 
yaz geçmemi ş tir. Yar ış mada, sava ş ta, ba şkalarım aş mada (zekâ, 
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ihtiras ve irade hallerinde) "kendi"nin üstünlü ğünü başkaları na kabul 
ettirmek arzusu uyanm ış tı r. Bu yol kendini kendine kabul ettirmek için, 
her ş eyden önce kendini ba şkaları na kabul ettirme yoludur : ben 
üstünüm, ben ba ş arı lıyı m, yar ış mada baş kalarını  geçebilirim diyebil-
mek için her ş eyden önce "kendi"nin ba şkaları ndan üstün, ba ş arı lı , 
onları  geçebilir olduğuna onları  inand ı rmal ı dır. Çocukta böylece geril-
me gücü, geni ş lemenin ona kar şı lık olan bir yetisi ile tamamlamr : 
zekâ telkinle, irade taklitle, ihtiras sempati ile tamamlanmal ı dı r ki 
kendini kabul ettirme gerçekle ş ebilsin Çocuğun arkada ş  çevresiyle 
gerginle ş en ve mesafelenen münasebeti bir geni ş leme ve yakla ş ma mü-
nasbeti olur. Çocukta bu gerilme ve geni ş leme ritmleri ardarda gelir 
ve her çağda olduğu gibi gerilme bir geni ş leme ile tamamlamr. Fakat 
burada yaklaşma çocuğun kendi kendini kabulünün, yani daha ş iddetli 
gerilmesinin haz ırlığı dır. Buna masal uydurma (fabulation) basama ğı  
diyoruz. Ba ş arı ları n hareket noktas ı  gerçek "kendi" ise de, ufku ha-
yali bir kendi halini al ı r. Çocuk yapmay ı  istediğ i, düş ündüğü, duyduğ u 
ş eyleri yaptığı n ı  zanneder; bunu önce ba şkalarına inand ırmak ister, 
başkaları na inandırdıkça kendisini inand ırır. Kendisi inand ı kça kendi 
kendine güveni artar ve kendini kabul eder (affirmation de soi). Bu ritmin 
çocukta ne kadar sürece ğ i kestirilemez. Sa ğ lam bünyelerde bunun 
obje direnmeleri önünde gerçek duygusu zenginle ş tikçe azalmas ı  ve 
bu fabulation basama ğı nın yerini çocuk realisminin almas ı  gerekir. 
Fakat az çok sap ış lı  bünyelerde bu basamak daha uzun zamanda a şı -
labilir. Çocu ğun baş arı sızlıkları , yenilmeleri, dü ş meleri kendini kabul 
edebilmek için Alfred Adler'in deyi ş i ile "hayali ki şilik"in sürüp git-
mesine sebep olur. O zaman masal uydurma gittikçe kendini kontrol 
ederek gerçek obje ve gerçek ben tasavvurlar ı na yerini bırakacak yer-
de marazi bir halin büyümesine, yani mythomanie'ye kadar gider. 
Mythomane çocuklar ergin ya ş ta "hayalci" ve "yalanc ı  " denen bozuk 
karakterleri do ğurduğu gibi, böyle giderek normal şuur iş leyiş ine en-
gel olan ileri ya ş taki psikosomatik hastal ıklar ı  doğurabilir. 

"Kendi" ve "ben" duygular ı nı n çocuktan eri şgine doğ ru geliş mesi 
böyle bir yoldan geçti ğ i gibi, geniş leme hallerinde insan ı n hedefle 
ve başka insanlarla birle ş mesine ve onlarla sanki bir olmas ı na sebep 
olan tam aksi bir hareket de ayr ı  bir merkezle ş me tarz ı nı n ba ş langı ç 
noktas ıdı r.Taklitde başkaları na fiili bak ı mdan açı lır, hareketleri onlar ın 
hareketleri ile birle şir. Ne kadar onlara benzerse o kadar daha birle ş ik, 
ne kadar birle şikse o kadar kuvvvetli olur. Fakat buradaki kuvveti 
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"kendi"nin ba ş kaları ndan ayr ı lan özel kuvveti cinsinden de ğ ildir. 
Bu ancak ba şkalariyle birle ş en, bir bütün içinde gerçekle ş en ortak 
kuvvet tir. Taklit bilinmeden yap ı lır. Esneme, gülme, ka şı nma, öksürme 
gibi şuurdışı  fiiller taklitledir. Bir kalabal ı kta, birkaç ki ş i esneyince 
bu ötekilere yay ı lır, hepsi esnemeye ba ş lar. Bir konser salonunda 
öksürüğünü tutmaya çal ış anların bir öksürük nöbetine kendilerini 
kaptırdıkları  ve bunun dalga halinde salona yay ıldığı  çoktur. Bu 
kollektif veya ortak taklit şuurlaş mamış tır. Fakat şuurun bütün güc-
leri üzerinde tesirlidir. Fiile ait oldu ğu için irade gev şeyince meydana 
çıkar. Bazan iradenin zorlama bir hareketine kar şı  tepki olarak daha 
çok artar. Fakat hemen daima gev ş eyen iradenin ard ından gelir, onu 
tamir eder ve yeni bir irade hamlesine haz ı rlar. Taklidin bu kollektif 
ortak ş ekline bir bakı mdan da otomatik taklit diyebiliriz. Çünkü orada 
henüz içdüş ünmenin, kendine çevrilmi ş  şuurun hiç bir rolü yoktur. 
Fakat bu ortak taklit bir zümre içinde yay ılmakla beraber yine de bir 
insanla başka insan, kendi ile ba şkası  aras ında geniş leyici bir müna-
sebetin belirtisidir. Bundan dolay ı , böyle bir taklitde kendi-ba şkası  
münasebeti iki ş ekil alabilir: ya kendi ba şkasına taklit bakımından 
bağ lanır. Yani taklit onu ba şkas ı nı n varlığı na tâbi kı lar. Bu hale tâbi 
olan taklit (Izi. t6ro-imitation) denir. Yahut kendi ba şkası nı  taklit bakı -
mı ndan bağ lar. Ba şkası  ona tâbi olur. Buna da tâbi k ı lan taklit (idio-
imitation) denir. Bir kimsede, ş artlara göre, her ikisi de meydana gele-
bilir. Ayn ı  kimsenin, bir durumda tabi olan, öteki durumda tâbi, k ı lan 
olması  mümkündür. Yarış malı  ve şuurlu taklit türlü ki ş iliklerin geliş -
mesinde rol oynar. Ahlaki, bedii, fikri, siyasi, v. b. kiş ilikler kurulurken 
şuurlu - içdü şünmeli (rglexif) taklidin büyük rolü olduğu meydan-
dad ı r. Fakat unutmamal ı  ki onları n kökü, altş uurda ba şlayan ortak 
taklitdedir ve onun şuurda ayd ınlanmas ı  seçkinleş tirici (s ji6ctif) ve 
teşkil edici bir güc halini almas ından doğar. 

Telkin ve sempati için de aym ş eyleri söyliyebiliriz. Telkin de 
taklit gibi alt şuur'da iş ler, insanları  birbirine yakla ş tırır, bütünleş -
tirici : Telkinin yay ı lma alanı  da taklit gibi ortak bir çevredir. Yahut 
fertler - aras ı  telkin böyle bir ortak çevreyi haz ırlar. Zekâ zirvesine 
ulaşı nca telkin onun yerini al ır ve her telkin devresi (cycle) bir dinlen-
meden sonra yeni bir zekâ gerilmesine imkân verir. Telkin alt şuurda, 
kaslar sisteminin çabas ına ba şvurmaks ı zı n hedefine ulaşı r. Orada 
telkin edenle olunan ın münasebeti taklitdekinden farks ızdır. Bu ba-
kı mdan onu da tâbi olan telkin (116t - suggestion) ve tabi k ı lan telkin 
(idio-suggestion) diye ikiye ayırabiliriz. Ancak her iki durumda da 
telkin taklitden farkl ı  olarak, hareketlerde, yani d ış ta değ il, altşş uurda 
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fikirlerle, içte cereyan eder. Bunun için ister tâbi k ı lı cı  ister tâbi 
olan olsun, telkin mutlaka derinlikte, alt ş uurdad ı r. "Telkin eden" 
gibi görünen kimse, aslında yaln ı z altşş uur' a ait bir fikrin kendi ken-
dine telkin olunmasına zemin haz ırlar. Telkinci alt şuurda telkin meka-
masının op&ateur'ünden ibarettir. Öyle ise telkin de ğ il, kendine telkin 
vard ır; ve alt şuurdaki bir fikir yaln ı z o kimsede kendine telkin halini 
alabilir. Onun baş kasiyle münasebeti bu alt ş uur telkinini haz ırlayıcı  
olmaktır. Kendine telkinin haz ırlayıcı ları  daima hekimler, psikologlar, 
telkinciler değ ildir, bütün insanlard ır ve karşı lıklı  olarak birbirlerine 
karşı  kendine telkin haz ırlayı cı sı  rolünü oynarlar. O zaman böyle bir 
münasebetler ş ebekesinde ş artların durumuna göre insan zaman 
zaman tâbi olan ve tâbi k ı lan yerinde bulunabilir. Telkinin eğ itim, 
ahlâk ve sanatta rol oynamas ı , türlü ki ş iliklerin gelişmesine yard ı m 
etmesi aslı nda bu ortak kendine telkin olaylar ına bağ lı dır. Sempati-
nin altş uurda yay ı lışı , taklit ve telkin gibi, insanlar ı  birbirine yakla ş -
tırı r, bir bütün haline getirir. Geni ş lemenin duygu manzaras ı  olan 
sempatinin mahiyetce taklit ve telkinden bir fark ı  yoktur. O da 
"kendi"nin başkalarına, farkına varmadan yakla şmasından, aralar ın-
da duygu birliğ i kurmas ından doğar. İş leyişi altşuurda oldu ğu için, 
taklit ve telkin gibi sempatinin kökleri insandan önceki canl ı  varlığ a, 
hayvanlara uzan ır. Hayvanlar aras ında taklitle yakla ş malar olduğu 
gibi, sempati ile de yakla şmalar vard ır. Sempati de tâbi olan (h6t6- 
ropathie) ve tabi k ı lan sempati (idiopathie) ş ekilleri alı r. Aynı  süjenin 
bir durumda birinci, bir durumda ikinci halde bulunmas ı  mümkündür. 
Sempati her iki ş eklinde de insanlar ı  birbirine yakla ş tırı r ve bu yak-
laşma, şiddetine göre, yakınlı k, içten bağ lı lı k, birlik gibi türlü dereceler 
alabilir. Scheler bu üç olgu tipi , aras ı ndaki sıkı  iliş iğ i görmeyerek sem-
patiyi değerlendiriyor, insana vergi say ıyor; telkini yak ın çevreye dalış  
ve kiş iliğ in kaybolu şu, bundan dolayı  hayvana vergi gibi görüyor. 
Insanda ona ancak a ş ağı  bir rol veriyor. Bu ay ırış  doğ ru değ ildir. Hay-
vanlarda görünen otomatik taklit, telkin ve sempati ile insandaki 
yarat ıcı  ve içdü şüşmeli ş ekiller aras ı nda öz fark ı  vardır. İ nsana vergi 
olan kendine telkin ile sempatiyi ayn ı  seviyede görmelidir. Cinsi 
ilgiyi uyand ıran dişideki telkin veya hypnose hali ile insanda yarat ıcı  
bir güc olan kendine - telkini kar ış tı rmak yanl ış tır. Scheler sem-
patinin hayvandaki ş ekli ile insana vergi sempatiyi ay ır ırken bu esasl ı  
farkı  gördüğü halde, gariptir ki hypnose ile kendine - telkini kar ış -
tırırken bu fark ı  göremiyor. 

Gerilmeyi tamir eden ve tamaml ıyan geni ş lemede (telkin, taklit 
ve sempatinin türlü ş ekillerinde) insan hedefiyle kayna ş tığı , aralar ın- 

251 



daki atı lma aralığı  kaybolduğu gibi, başka insanlarla kayna şı r. Alt-
ş uurdaki bu kayna şma insanı  yaln ı z ba ş ka insanlara de ğ il bütün canlı  
varl ı klara bağ lar. Gerilmede ş eyleri elde etmek için onlar ı  hedef 
edinen insan burada bütün "olan"larla birle şme yolundan varlığı n 
içinde ya şı yacak, varl ıktan ibaret kalacakt ır. Gerilmede yalnız objeye 
sahip olma, objeye hükmetme, objeyi bilme durumunda iken geni ş -
lemede varl ıkla bir olma, varl ığı  yaş ama durumundad ır. Bu ikinci 
hal insan ın varlığı  yaş amas ından ibaret metafizik durumdur. Bu-
rada insanlar art ık "kendi"leri değ ildirler, ba şkalariyle birlikte ol-
dukları  için "biz" veya "kendimiz" dirler. Çocuk arkada ş  ve ev çev-
resinde, bu durumda, "Ben"i de ğ il, "Biz"i aramaktad ır : o bir evin, 
bir oyun zümresinin, bir okulun, bir akran s ı nıfı mn parças ı  halini 
almış t ır. Onun bu durumu "kendi" varl ığı nı  yok eden bir kaybolu ş  
durumu değ ildir. ( İ nsana vergi bütün geni ş leme ritmlerini hayvandaki 
yak ı n çevre içinde kaybolu ş  = ek-stase dan ay ı ran da budur.) Çünkü 
o ayn ı  zamanda yarış maları , baş ar ı ları  ile "kendi" oldu ğunu bilir. 
Fakat hayat ını n ritmli akışı nda her gerilme ard ı ndan bir geni ş leme gel-
diğ i için, birbiri ard ı sıra o hem "Ben", hem "Biz"dir; hem kendi 
hem ba şkası dır. Onun bu z ı t ve tamamlay ı cı  varlığı  artı k ilk yanlı -
ğı ndaki bulanık kiş inin kriz halinden kurtulmu ş tur. Cephelerini nö-
betle ş e gerçekle ş tiren ritmli hayat ı nda hürriyetini kazanm ış tır. Bu, 
önce de söylediğ imiz gibi, ya o ya o alternativ'ine kendini ba ğ layan 
(engag eden) bir hürriyettir. Bu kaprislerin düzensiz hürlü ğü, anar-
ş ik hürlük, hiç bir kural tan ı mayan zorunsuzluk anlammdaki hürlük, 
hatta yükümlülük ve zaruretin şuurundan ibaret olan hürlük 
Bu, ilk varlığı n bulan ıklı k ve müphemliğ inden kurtularak ya o ya o 
ritmine bağ lanmış  olman ı n hürlüğüdür. Bu nöbetle ş e gerçekle ş me bir 
araya gelemez ; kendi oldu ğu zaman biz olamaz, biz oldu ğu zaman 
kendi veya ben olamaz. Fakat ya ş ayış  süresinde her irade çabas ı  
bir taklitle, her dikkat gerginli ğ i bir telkinle, her ihtiras ayr ı lışı  bir sem-
pati bağ lanışı  ile tamamladığı  ve biri olmadan öteki sürüp gidemedi ğ i, 
birinin devam gücü ötekinin dinlendirmesiyle tamamland ığı  için çocu-
ğun "kendi" hayat ı nı  yaş amas ı , bütün içinde ortakla ş ması  ve biz 
halini almasiyle mümkün olur. 

Çocuğun bir zümre ruhunu ya ş amas ı , akranlariyle birle şmesi, 
ergenlik ve erginlik ya şı nda olanın da yaşdaş  zümrelere kat ı lması  bu 
demektir. Psikologlar insan hayat ının bu ritmli akışı nda yalnı z birin-
cisi üzerinde durduklar ı  için "kendi", "Ben", "benimki", "benlik" 
duyguları na önem vermekte, insan ı  bu aç ı dan anlamaya çalış makta-
dı rlar. Sosyologlar ise insan hayat ı nın ritmli akışı nda yalnız geni ş leme 
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(.Ausdehnung) üzerinde durduklar ı  için "biz", "bizim", "bizimki", 
"bizlik" duygular ına önem vermektedirler. Bundan dolay ı , psikolog-
larla sosyologlar aras ındaki neticesiz çat ış malar insanları  yalnız bi-
rinci veya ikinci manzarasiyle aç ıklamak için bo ş una çabalardan ileri 
gelmektedir. Halbuki psikoloji ve sosyoloji görü ş leri ayr ı  kald ıkça 
insani varlığı  kavramadan uzakt ırlar. Çünkü her ikisi ayn ı  varlığı n 
iki manzaras ı nı  yapma olarak ay ı rmakta ve onu insana ait tek gerçek 
sanmaktad ı r. 

N. Gevşeme ve Geni ş leme Ritmi olarak İnsan 

Gerilme ritmi ile geni ş leme tamamlanamazsa, bu marazi bir 
yükseli ş  olan ta şma ve onun ard ı ndan gelen çökme ş ekline gir-
diğ ini görmüş tük. Normal ya ş ayış  ise, iki ritmin birbirini tamamlamas ı  
ile hayatı n devamlı lığı nı  sağ lar. Bu ritmlerin verdi ğ i hürlük olmasayd ı  
insan daha çocuk ya şı nda çöküntü ve ta ş ma içinde kaybolabilirdi. 
Geniş lemede insan beden olarak kas ve sinir sistemlerinin yay ı lmas ına 
(dilatation) kendini b ı rakır. Kendi potansiyel varlığı na dalar. Hekimler 
birçok hastal ıkları n tedavisinde alt ş uur'un hüküm sürdü ğü bu gevş eme 
(relaxation) den faydalan ıyorlar. A şı r ı  gerilmenin doğurduğu bitkinlik-
leri olduğu kadar, normal haldeki birçok yetilerin geli ş mesini de bu-
nunla temin ediyorlar. Gev ş emenin en hâkim ş ekli olan uykuya giri ş  
kendine - telkine en elveri ş li ş artlar ı  veriyor(*). Geni ş lemenin kazan-
dırdığı  yetiler hafiza, hayalgücü ve duygudur. Bunlar ı n elde edilMesin-
de ba ş lıca rol oynayan contention, gerilmede rol oynayan dikkatin 
(attention) kar şı lığı dı r. Yine burada ve insan ı n kendi varl ı k ş artlar ına 
uyması nı  sağ lıyan al ış kanlık (accoutumance) da gerilmedeki üstün ş ekil-
leri (veya bünyeleri) kavrama gücü olan meleke (habitude) nin karşı -
lığı dır. Gerilmedeki zekâya kar şı  burada hafiza, iradeye kar şı  burada 
çağ rışı mlı  hayalgücü (veya rüya), ihtirasa kar şı  burada duygu vard ır. 
(Daha önce bu kar şı laş tırmayı  zekâ - telkin, irade - taklit, ihtiras -
sempati aras ı nda yapmış tık. Burada ruhi yetileri daha geni ş  hudut-
larıyla, gerilmedeki yetilere kar şı lık olan yetiler halinde al ıyoruz.) 

Hafıza ve hayalgücünün i ş leyiş inde esasl ı  rol dikkate, çabaya, 
iradeye değ il, gevş eme halinde meydana ç ıkan bir nevi büyülenmeye 
(fascination) aittir. Hayal - hat ıralar ı n çağ rı lması  bir irade i ş i değ ildir; 
tam tersine, irade gev ş ek bı rak ı ldığı , hayaller kendiliğ inden i ş lediğ i 
zaman, bir telkin atmosferi içinde hayal hayali ça ğı rır. Unuttuğumuz 

* J. H. Schultz, Le Training autog'ene, M6thode de relaxation par autoWcontraction, trad. 

par D. de Busingen et L. Becker, P. U. F. 1958 
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bir ş eyi hatırlamak için kendimizi zorlad ığı mız zaman o inadı na kay-
bolur. Her zorlama hafızaya bir ihanettir. . Hatıralar aras ında büyülen-
mede onlar ı n birbirini çekmesine irrıkan vermek için üzerlerinden diz-
gini kald ırmalı dı r. H ayalgücü nün i ş leyiş i de böyledir. Hu me' un çağ rışı m 
kanunlar ı  dediğ i üç münasebeti W. James belirsizce artt ırıyordu(86). 
Bu da gösterir ki burada önemli olan, münasebet nevilerini saymak de-
ğ il herhangi bir "münasebet kurma" üzerinde durmakt ır. Münasebet 
kurma ise mantıkta değ il, altş uurda kökleri olan telkin ve sempatinin 
haz ırladığı  bir "büyülenme" çevresine aittir. Hafizada hât ıralar 
birbirini böyle bir büyülenme ile çekti ğ i gibi, hayalgücünde de hayal-
ler bir telkin atmosferi içinde büyülenme ile birbirine ba ğ lanır(87). 
Bu iş leyiş  altşuurdan şuura doğ ru şöyle bir s ı rayla yükselir : rüya -› 
hypnagogique hayal uyan ık rüya hayal kurma (r gverie) 
hayal gücü. Hafizada, bütün kurucu (constructif) fonksiyonu ile birlik-
te ça ğı rışı mlarla ayn ı  tarzda i ş ler ve zaman süresinde hat ıraları  
yerleş tirirken bo ş  yerleri (lacune) zihin güciyle kurarak, doldurarak 
tamamlamr. Zaman s ı ras ına göre in ş a etme fonksiyonu onu ş artl ı  
refleksin zamans ız, sırf basit çağ rış galı  hafızas ından tamamen ay ı rır. 
Gerek hayalgücü, gerek hafızamn bu i ş leyiş inde gerilme ritmi onlar ın 
yard ı mı na koşar. Hafızan ın boş lukların dolduran, adi hayalgücünü 
yarat ı cı  hayalgücü haline getiren odur. Ruhun bu fonksiyonundaki 
alçal ışı  ş u türkçe kelimeler pek iyi belirtiyor: Dü ş  (rüya), dü ş mek, 
döşek (yatak), dü şünmek, dü şünce.(*) 

Gerilmede ş uurun kutupla şması  aynı  zamanda d ışş uur kurulu şu-
nun ba ş langıcıdır. Çünkü her kutupla şma ruhi faaliyeti üstün bünye-
lere ve ş ekillere çevirdikçe daha öncekilerin otomatik ve şuursuz olarak 
iş lemesini sağ lar. Dikkat "bütün"ler üzerine. çevrilince teferrüat d ış -
ş uura at ı lı r. Bu ayırış  baş lıca melekede kendisini gösterir (ki buna yara-
tıcı  iş leyiş inden dolay ı  "yeti kazanma" da diyoruz ve yaln ı zca varl ık 
ş artlar ına uymadan ibaret olan accoutumance karşı lığı  "alış kanlık" 
kelimesini kullanıyoruz(87). Bu iki kavram ı n karış tı rı lması  birçok felsefe-
lerde bulanık görüş lere ve buhrana sebep olmu ş tur.) Meleke veya yeti- 

86 A. Wnard, Principes de la Psychologie de W. James. 1911. F&ix Alcan 

87 Albert Spaier, La Pens& concr &e, 1932. F. Alcan. Meleke (habitude) yi ilk dafa bu ş ekil-
de anlayan A. Spaier'dir. Fakat onu accoutumance (al ış kanlık,) tan ayırmamaktad ır. Ruhi 
ritmin gerilme ve geniş leme hareketlerinde bu fikri sürecin ayr ı lması  çok esasl ıdır ve bunu 
A.Spaier'i tamamlamak üzere biz yap ıyoruz.Ravaisson, Maine de Biran' ın meleke teorisinden 
mutlak spiritüalism'ini ç ıkardığı  gibi, J. Chevalier de ondan mahiyetce farkl ı  olmayan Berg-
son'un meleke anlay ışı n' devam ettirdiğ i için her iki düşünürün görüş lerinden uzak bulu-
nuyoruz. (Ravaisson, De l'Habitude, P. U. F. türk. çev. Nezahat Tanç, M. E. Bak. yay.), 
( Jacques Chevalier, Habitude, (Essai de rn&aphysique scientifique), 1929, Boivin, Paris 

* Bu kelimeyi penser değ il, souger karşı lığı  kullanıyoruz. 
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kazanma dikkatin her seferinde daha geni ş  bütünlere çevrilerek tefer-
rüatın otomatikle ş mesi demektir. Gerilmede müphem veya toplu 
ş uur dikkat ve meleke yard ı mıyla gittikçe daha ziyade ayd ı n ş uurla 
dışş uuru ayırır. İ nsani varlığı n objeye çevrilen faaliyetinde en önem-
li fonksiyon budur. Gerilme ritminde ş uurla dışş uurun ayr ı lması n-
da rol oynayan zekâ ve irade ayn ı  zamanda bu iki şuur seviyesi 
arası nda frenleme veya itme görevini görür. Bu adeta Freud'ün 
bahsettiğ i dışş uur'a itilmi ş  ve semboller halinde tekrar ş uura çıkmış  
eğ ilimlere ait dinamik faaliyete benzer. Su farkla ki, ş uurun d ış -
şuur üzerindeki bas ıncı  sırf Libido eğ ilimlerine ait değ il, bütün eğ ilim-
lere ve hayallere yayg ı ndır. Dikkatin gev şemesi, dışş uurun şuur yü-
züne maskeli olarak ç ıkışı  gerilme ritmi ile geni ş leme ritmi aras ı nda or-
takt ı r ve bu iki nöbetle şe ritmin ayn ı  zamanda eseridir. 

Habitude(meleke) kavram ı nı n yorumlamaları  felsefede ç ı kmazlara 
sebep olmu ş tur. Bunlardan biri Hume'e aittir. O Newton çekim kanu-
nundan ilham alarak insan zihnini ça ğ rışı m kanunu ile aç ı klamak isti-
yor ve bunun için "meleke" olgusundan faydalan ıyordu. Ona göre 
meleke mekanik tekrarlar ı n kazand ırdığı  münasebet kurma gücüdür 
ve mekanismden yüksek zihin yetilerine do ğ ru çıkmayı  temin eder. 
Tam aksi kutupta Maine de Biran ' ı n açıklamas ı  var: ona göre ruh 
dinamismdir ve meleke onun tekrarlarla maddeye yakla ş an kısmı -
dır. Sayı da sonsuz küçük nas ıl asla sıfir olmadan daima s ıfıra yaklaşı -
yorsa, ruhta da meleke maddeye yakla ş tığı  halde tam madde olmayan 
güctür. Bu iki teori melekeyi birer yönünden ele al ıyorlar, bu yüzden 
yanlış  anlıyorlar. O ne mekanismden zihne yükseli ş , ne dinamik zihin-
den mekanisme alçal ış tır. Melekede tekrar ı n rolü ikinci derecededir. 
Mühim olan her seferinde dikkatin daha geni ş  bütünleri kavramas ıdı r. 
Bundan dolayi melekeyi yapan ilerleyici tekrard ı r. Dikkat çok kuvvet-
li ise tekrar bazan en aza inebilir. Melekenin ilerleyici tekrarla dikkati 
her seferinde daha geni ş  bütünlere çevirmesi asl ında dikkatin ayd ı n 
şuurla otomatismi (veya d ışş uuru) ay ırması  demektir. Öyle ise meleke 
otomatismden şuura yükselme olmad ığı  gibi şuurdan otomatisme 
iniş  de değ ildir. Fakat ilerleyici tekrarda dikkati daha geni ş  bütünlere 
çevirdiğ i için ayd ı n ş uuru dışş uurdan veya (otomatismden) ay ırış -
dı r. 

Burada bir noktay ı  daha işaret edelinı : gerilme ritminde dikkat 
ve melekenin do ğurduğ u ş uur- dışş uur ayr ı lışı  ile geni ş leme ritminde 
alış kanlık ve telkinin doğurduğu şuur - alt şş uur ayırışı  aras ı nda da fark-
lı lı k ve tamamlay ı cı lı k vard ı r. Gerilmede zeka ve irade şuurun dışş uur 
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üzerinde bir nevi bask ı  rolü oynadığı  halde, geniş lemede telkin ve sem-
pati alt şuurdan ş uura yükselme rolü oynar. Geni ş leme ritminde potenti-
el eğ ilimler ve hayaller adeta birbirini çeken su kabarc ı kları  gibi ş uurun 
yüzüne ç ı karlar. Birinin bask ıya aldığı nı  öteki davet eder. Birbirini 
tamamlayan bu iki ritm olmasayd ı  ya dışş uurda devam eden bask ı  
psychoselar halini alır; ya alt ş uurdan yükselen e ğ ilim ve hayaller ş uuru 
istilâ ederek hafı za ve hayal hastal ığı  olan hypermn6sie'yi doğururdu. 
Birini hyst&ie de ötekini psychasthftlie de gördü ğümüz iki marazi 
hal ritmin bozulmas ı nı n alâmetleridir ki, birinde ş uur alan ı  nisbet-
sizce daralmış , ötekinde nisbetsizce geni ş lemiş tir. Normal ş uur, ritmleri 
olan bir hayat ak ışı nda dışş uurla alt şuur'un nöbetle ş e birbirlerini ta-
mamlamalar ı  içinde, dinlenme - çal ış ma, uyku - uyan ı klı k, gevş eme-
gerilme, dayan ış ma-yarış ma, hatta belki de bar ış -savaş  z ı t ve tamam-
layı cı  kavislerinde gerçekle ş ir. 

Gerilme ritmi bünyeleri kavramaya götürür. Öyle ise onun he-
defi mekâni elde etmektir. Geni ş leme kavsi ise bizi ya ş anmış  hayatı  
yeniden kurmaya (reconstruction) götürür. Onun hedefi zaman ı  elde 
etmektir. Fakat gerilme ritmi mekan ı  inş a ederken ya ş ayış  cihetine 
yani gelece ğ e doğ ru aç ı lmış  bir zaman sürecinde bu in ş a iş ini tamamlar. 
O halde orada mekan ı n in ş ası  zamani bir sürectir. Nitekim geni ş leme 
ritminde de geçmi ş e ait zaman ı  tekrar kurarken, ya ş anmışı n poten-
tiel'indeki kesintili malzemenin bo ş lukların akı lyürütmelerle dol-
dururken, onu sahip oldu ğumuz zekâ mekanizmas ı na, yani mekan 
bünyelerine göre kuracakt ır. Bunun için de zaman ı n inş ası  mekanV dir 
Öyle ise, bir yandan gelece ğ e doğ ru aç ı lmış  bir zamani mekân inş ası  ol-

duğu gibi, öte yandan geçmi ş e doğ ru katlanmış  bir mekan zaman 
inş ası  vardı r. Bu iki süreç gösterir ki insani varl ığı n ritmli oluşunda 
mekan' zamandan ayı rmaya imkân yoktur. Her iki süreç kar şı lıklı  
kuruluyorlar denebilir. K ısaca, insani varl ığı n ritmli hareketi bir 
zaman - mekân süreklisidir. Objektif ve sübjektif şuurlar ı n aç ı lmasını  
incelerken bu süreçl .erin ne gibi sonuçlar do ğ urduğunu göreceğ iz. 
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VI 

ŞUUR FENOMENOLOJ İ Sİ  

— I — 

A. Kastlı  Fil olarak Şuur 

Kendini bilme veya içeçevrilmi ş  bilgi Sokrat'da felsefenin temeli 
olmuş tu. Fakat bu "bili ş"in bir varlık sferi, yani ş uur (conscience) 
olarak al ı nması  çok yenidir. Yunanl ılar " şuur" yerine pneuma diyor-
lard ı  (H6iode, Horneros). Latinler buna spirit diyorlar ki, spiritüalism 
ve spiritism bu as ı ldan doğmu ş tur. Yunanl ı lar daha geni ş  anlamda 

Nous diyorlar ve bunu âleme düzen veren ilke gibi anl ıyorlar. Yaln ı z 
zihin gücünü ifade etmek üzere buna Logos demiş lerdir. Latinler anima 
ve ratio dediler. Araplar pneuma kar şı lığı  "ruh" kelimesini kulland ı lar. 
Kelime yunancada "rüzgar" (yel) sözünden al ınmış tı . Arapcada da 
r u h (raha, yerihu) emsek fiilinden geliyordu. Gerek yunanca gerek 
arapçada ruh kelimesinin manevi den önce maddi anlamda kullan ı l-
dığı  anlaşı lıyor. Eski türkçede arapca "ma'nâ" ve almanca Geist 
karşı lığı  "tin" vard ı . T i n ve T e n, ruh ve beden anlam ına geliyordu. 
Birinci kelime sonradan b ırakı ldığı  için bunun yerine can ve ten keli-
meleri kulan ı ldı  (Aşı k Pa ş a, Garibnâme). Arapçada anima kar şı lığı  
"nefs" kullan ılmış tır ki "nefes" (soluk) ile ilgilidir. Mutasavv ıflar 
"ruh", ak ı lcı  filozoflar "nefs" i tercih ettiler. Nefs deyince Aristocu 
görüş te bedenden ba ğı msız manevi cevher anla şı lıyor. Fakat bitkiden 
insana, insanüstü varl ığ a kadar nefsin dereceleri onun yükseli ş ini 
gösterir. Bitkiye büyüme gücünü, hayvana alg ı  ve hareket gücünü, 
insana dü şünme ve eylem gücünü veren bu prensip onlardan ayr ı  
devam edebilir. Nefs şekil (forme) cinsinden sayıldığı  halde, İ bn 
Sina onu ruhun esas ı  olan cevher diye tarif etti. Böylece madde kar şı -
sında ayrı  ve üstün bir cevher olan ruh fikri İbn Sina ile baş ladı . 

Sokratın baş langıc noktası  olan "kendi bilgisi" ne Augustin, fakat 
ası l Descartes'la dönülebildi. Campanella ş üphe götürmez surette yal-
nız kendi varlığı mız hakk ında bilgimiz olduğunu söylerken az sonra 
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Descartes' ı n "düş ünüyorum, o halde var ı m" (cogito ergo sum) diyeceği 
ş eyi ifade ediyordu. Art ı k İ lk ve Orta ça ğı n nefs ve ruh fikirlerinin müp-
hemliğ inden kurtulan ve do ğ rudan doğ ruya bilgi veya sezgi (intuition) 
ile kavranan ş uur fikri doğmuş  bulunuyor. Dü ş ünce iradeyle birlikte, 
ruhun iki sıfatı  oluyor. Ruh ise, İ bn Sina'c ı  cevher görü şü devam et-
tiğ i için maddi cevherden ayr ı  bir cevher say ı lıyor. Descartes'c ı  gö-
rü ş  modern felsefede düalismin do ğmas ı na, bundan dolayı  da âlem 
ve şuur aras ı ndaki münasebetin aç ıklanması  diye çözülmesi çok güç 
bir problemin yarat ı lmas ı na sebep oldu : eğ er âlem ş uurun verilerin-
den ibaretse, o halde as ı l âlemi bilemeyiz. Bildiğ imiz yalnız algı larımız-
dır (esse est percipi). Yahut ş uur gibi ruhlu varlı klardan, monade'lar-
dan kurulmu ş  olmalı dır ki, âlem hakkında algı mız açıklanabilsin. 
Böylece atomism'in kar şı sına tam z ı t kutupta ve ayn ı  tarzda mona-
dism konuyor. Eğ er şuur ve madde sonsuz cevherin birer s ıfatı  ise, o 
zaman onlar ın münasebetleri cevhere göre aç ıklanabilir. Fakat şuur 
maddenin bı raktığı  izlerden ibaretse, o zaman ş uur fenomenlerine 
gölge - fenomen demek ve maddeden ba şka gerçek kabul etmemek 
gerekir. 

Ş uurun böyle anla şı lması ndan doğan buhran çoktan fark edil-
miş tir. Buna kar şı  çağdaş  felsefede şuuru bir tavı r, âleme çevrilmi ş  bir 
fiil gibi anlama te ş ebbüsü ilkin Malebranche'da görülüyor; fakat 
bu filozofta hakim olan Descartes'c ı lı k yeni görü ş ün geliş mesine engel 
oldu( 1 ). Yeni ş uur anlayışı nı n köklerini Plotin'e kadar ç ıkarmak müm-
kündür. Onda da sonsuz varl ıktan maddeye doğ ru aç ı lış ta Akı l ve Nefs 
dereceleri tav ırlar, fiiller gibi anla şı lmaktad ır. Orta - çağda İ bn Sina 
ve Saint Thomas ş uuru "mefhum" (intentio) diye tarif ettiler. Şuur 
fiili bir ş eyin kasdedilmesi, bir ş eyin hedef edilmesinde meydana ç ı -
kar. Bu Ortaça ğ  görüş ünü zamanı mızda önce Franz Brentano em-
pirist psikolojisinde savundu ve oradan bir de ğ er teorisi ç ıkarmak istedi 
(2). Fakat onu yeni bir felsefe temeli haline getiren ve Descartes' ın 
cevheri ş uur fikri yerine koyan Edmund Husserl oldu. Husserl'e göre 
âlemden ayrı , kendi ba şı na şuur yoktur, daima "bir ş eyin şuuru" var-
dı r. O bir hedefe göre, bir kasd (intention) olarak meydana ç ıkar. 
Öyle ise şuur bir kasdlı  fiiller huzmesidir. Bu fiiller her türlü empirik 
tetkik, tarihi (genetik) ara ş tı rma dışı nda, s ırf eidetik özler (Wesen) 
olarak vard ır. Husserl bu özlere fenomenler, ve onlar ı  öz olarak 
tetkik eden felsefi metoda fenomenoloji (Ph6nominologie) diyor. Öyle 

1 J. Moreau, La Conscience et P t'tre, Aubier, "Malebranche", 1948 

2 Franz Brentano, La Psychologie au point de vue empirique, trad. par Maurice Gandillac, 

1944, Aubier, edit. Montaigne. 
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ise kasdh filler şuur fenomenleri oldu ğu gibi, onlar ın çevrildiğ i (yö-
neldiğ i) de objeler veya varl ıklardır. Bunlardan birincisine yani kasdl ı  
fiile noetik, onun hedef edindiği öze noematik diyor. Fenomenolji'nin 
konusu, her iki özü empirik ve tarihi aç ıklamaları  irca ederek, özel 
tabiri ile "parantez içine alarak" (Epoche) tasvir etmektir. Husserl'e 
göre felsefe ne tabiat ilmi gibi aç ı klam a'ya, ne manevi ilim gibi 
anlama 'ya çal ışı r. Onun metodu yaln ız ö z'lerden ibaret olan 
fenomenlerin tasviri (description) dir. (3). Bu metod Eflâtun'un üs-
tün bir alemde gördüğü "Öz"ü (Essence) yer yüzüne indiriyor. 
Kant' ın "görünü ş " (Erscheinung) saydığı  fenomenleri as ı l ş ey, değ iş -
mez öz olarak görüyor. Görünü ş le varlık veya öz aras ındaki uçurumu 
kaldırıyor. Şuurun kendi ba şı na var olduğunu söyleyen Descartes'c ı -
lığ a son veriyor, onun yerine "bir ş eyin şuuru" fikrini getiriyor. Insan-
la alemi iki ayrı  cevher olarak koyacak yerde insan ı  "Alemde varl ık" 
(In der Welt Sein) olarak görüyor. 

Husserl'de ş uur üç ş ekilde anla şı lmaktad ır; ı ) şuur önce empirik 
ben'in konkre süresi içindeki birlik; ya ş anmış  tecrübenin (Erlebnis) 
bütün muhtevalar ı nın fenomenolojik birliğ idir. 2) İ kinci anlamda-
- ki içebakış  psikolojisinin klasik ruhculuğuna bağ lı dır- şuur, iç al-
gının eş anlamı , objesi şimdi haz ır olduğu zaman upuygun (addquat), 
hazır olmadığı  zaman upuygun değ il olan bir iç alg ıdır. 3) Ayr ı ca 
şuur, mahiyeti "bir yere çevrilmi ş  olma"dan ibaret olan fenomenler 
zümresidir ki, ba ş lıca vasfı  kasdlı lık (intentionnalitd) dır. Husserl ası l 
bu üçüncü anlam üzerinde duruyor.- Kasdl ı  fiilin hedefi nedir? Ona 
göre "kasdl ı  muhtev" veya "obje"dir. Mesela gördü ğüm ev bir algı  
fiilinde kasdl ı  muhtevad ır. Fakat o mutlaka görülen ş ey değ ildir. 
O bir matematik ş ekil, bir sayı , bir tarihi yaka, bir masal, bir hayali 
obje, bir renk veya "yapra ğı n yeş illiğ i" gibi belirli bir ş eyin hali 
(Sachverhalt) olabilir(4) . Bunlardan bir k ısmı  muhtevalı  objelerdir 
yeş il, kırmızı  gibi. Bir kısmı  muhtevas ız ve boş turlar: matematik ş ekil 
veya bir sembolik mant ık önermesi gibi. Fakat her ikisi de kasdh 
fül tarafından kavranmış  obje olarak eidetik birer özdür. Fenomenoloji 
hem kasdh fiillerin hem kasdl ı  muhteva veya objelerin tasviridir. Bun-
lar öz olma bak ımından değ iş mezler ve fenomenoloji bu de ğ iş mez 
özlerin tasvirini yapan kat'i ilim (Strenge Wissenschgft) dır(5). Feno-
menoloji parantez içine ald ığı  empirik verileri veya tarihi olu şu açık- 

3 Emmanuel Levinas, La Th6orie de l'intuition dans la pldnomlnologie de Husserl, 1930, 
Mix Alcan; G. Gurvitch. Les Tendances actuelles de la philosophie allemande, 1930, J. Vrin. 

4 Stanistas Breton, Conscience et intentionnalit6, edit. Emmanuel Vitte, 1956. Paris. 

5 E. Husserl, La Philosophie comme la science rigoureuse, trad. par Quentin Lauer, 1955, 
Epimfflee, P. U. F. 
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lamaya çal ış an bütün ilimlerden ayr ı lır. Çünkü onlar gibi değ iş enlerin 
aç ıklamas ı nı  yapmaya çal ış maz, fakat ilimlere temel te ş kil eder. Çünkü 
onlardan her birinin aç ıklamaya çalış acağı  "varlık" alanını n özünü 
tasvir eder. Bundan dolay ı  da bir fenomenolojik ara ş t ı rma hangi var-
lı k alan ına ait ise bir ontoloji ile tamamlan ır. "Ş eyin hali"ni, kasdlı  
muhtevay ı  tasvir eden Fenomenoloji'lere kar şı lık muhteval ı  Ontoloji'-
ler, muhtevas ız objeleri tasvir eden Fenomenoloji'lere kar şı lık bo ş  
Ontoloji'ler vard ır. Husserl ve onun metodunu kullananlar sonradan 
birincilere gerçek varl ık sferleri, ikincilere gerçek - d ışı  (irrl) varlık 
sferleri diyeceklerdir. İ kinciler bir az farkl ı  bir ş ekilde bazen Ideal 
varl ık sferleri ad ı nı  da al ı r: mesela matematik ve mant ık, ahlak ve 
sanat ideal varl ı k sferleridir(6). 

Fenomenoloji'nin en mühim konusu objelerden önce onlar ı  tesbit 
eden kasdl ı  füllerin yani şuurun tasviridir(7). Bunun için bu metodun 
temel konusunun Ş uur Fenomenolojisi olmas ı  gerekir. Vakaa Husserl 
de eserlerinden en büyük k ı smı n ı  buna ayı rmış tır : a) fiilin kalitesi: alg ı , 
dikkat, türlü inanç tarzlar ı , ş üphe, v. b.; b) kavray ışı n ş ekli: sezgi 
ile, belirti ş  ile (signification), karma olarak; c) kavray ışı n maddesi: 
varlık tarzlar ı , obje tarzlar ı ; d) muhtevalar: dolu obje , bo ş  obje, 
ideal obje, v. b.- Sezgi duyulara ait, duyguya ait, kategoriye ait ola-
bilir. Upuygun olan veya olmayan sezgi olabilir. Ferdi veya genel 
sezgi olabilir(8). Bu kavram tarzlar ı nı  ayırdıktan sonra, filozof şuur 
fülleri veya kasdl ı  fiillerin toptan hedefi olmas ı  bakı mından "Alem" 
üzerinde duruyor: Mem, ş uurun hem ufku hem dayana ğı dır. Alemsiz 
ş uur ve ş uursuz Mem olamaz. İ nsanı n varlığı  "alemde varl ık"dı r. 
Çünkü her ş uur fiili "bir ş eyin ş uuru" olduğu gibi, sonsuzca uzanan 
ş uur fiilleri huzmesi de kendi ufku olarak sonsuzca uzanan objeler 
yani âlemle kaimdir. "Alem şuuru" ve onun altında duran "Alem 
ufku" kavramlar ı  bu felsefede esasl ı  rol oynar. O derecede ki, bir şuur 
fenomenolojisi, asl ı nda, aynı  zamanda bir aç ı k (ouvert) şuur veya Alem 
fenomenolojisi demektir(e). Heidegger "Sebebin mahiyeti hakk ında" 
adlı  yaz ı sı nda metodun derinle ş tirilmesinden bu noktalara var ıyor 
(Martin Heidegger, De la nature de la cause, trad. par A. Bessey: Rec-
herches Philosophiques, I. ı o3 ı  - 1932. pp. 83 - i 24, edit. Boivin, Paris). 

6 N. Hartmann, M6taphysique de la connaissance, trad. par Raymond Vancourt. 1946. 

Aubier 

7 E. Husserl. Id6es directrices pour une plı bwmc5nologie, trad, par Ricoeur. 1950, Gallimard, 

8 S. Breton, ayn ı  kitap, sh. 77. 

9 S. Breton. ayn ı  kitab, sh. 94 - 105. 
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Mem her ş eyden önce "cisimler kâinat ı" dır. Alemde varol-
mak, bu derecede, özel bir cisim veya beden olmak demektir. Daha 
üstün derecede organik varl ıkların ontolojisi olur. Fakat bunlar ı n hiç 
biri şuur fenomenolojisinden ayr ı lmaz. Husserl, bu tarzda ele ald ığı  
açık şuurun ufkuna, yak ın dünya (Umwelt) diyor. Bunun üzerinde "ki-
şiler dünyas ı " ve "objektiflikler dünyas ı " gelir. En sonra dördüncü 
derecede veya anlamda bütün ufuklar ı  birleş tiren açık ş uurların sü-
jeleraras ı  birliğ ini meydana getiren , Ego ile ba şka Ego'lar aras ında 
bağ lantı  kuran "Ruhlar kâinat ı " dediğ i dünya geliyor. Husserl bu 
derecedeki dünyan ı n varlığı na Birlikte varl ık (Mitsein) diyor. Bütün 
öteki dünyalar buna, "Birlikte varl ı k" dünyas ına dayan ır. Bu suretle 
Husserl felsefesi sonunda bir Egologie'ye var ır. Bu bir idealism midir? 
Hatta bütün bu "dünya'lar ı  sonunda Ego'lar aras ı  dünyaya bağ -
lad ığı  için, bir solipcism'midir? Son kitaplar ından biri olan "Feno-
menolojiye Giri ş "te insan ı  böyle düş ünmeye götüren sat ırlar var( ı  o). 
Fakat Husserl'i bu tarzda yorumlamak onun metoduna ve felsefesinin 
temeline ihanet olur. Felsefesinin ilk cümlesinden ba ş layarak, açt ığı  
çığı rda daima buna sad ık kalmış  olan Husserl'in temel fikri "Aç ık 
şuur" ve "'Alemde varolmak" fikridir. Böyle dü şünen bir filozofa 
kabataslak idealism, hele solipcism isnad edilemez. Böyle dü şünenler 
Vancourt gibi fenomen mefhumunun bulan ıklığı ndan hareket etmek-

, tedirler. Phenomenon görünü ş  demek olduğu halde, bu gğı nn kurucusu 
onu, tam tersine öz anlam ı nda kullanmaktad ır. Fakat öz ve görünü ş  
devamlı  olarak bir müphemlik konusu olmaz m ı ? O adeta Kant'a 
göre Descartes'a bir dönü ş  gibi görülebilir. Fakat ba şka bir anlamda 
Descartes'dan tam ayr ı lma olduğunu unutmamak ş artiyle. Çünkü 
onun kapal ı  şuuru yerini burada aç ık şuura bırakmış tır. Vancourt, 
Husserl'den sonra metodun türlü yönlerde yorumlanmas ını  ve bir-
birinden çok farkl ı  görüş lerin ayn ı  kökten doğmas ını  burada ar ıyor 
(R. Vancourt, La Philosophie et sa structure, I, Philosophie et Ph6nomi-
nologie, edit. Bloud et Gay, 1953. Paris.) 

Husserl' e göre şuur aktüel olan ve aktüel olmayan diye ikiye ayr ı -
labilir. Aktüel şuur ya dar anlamda dikkat ile tarif edilir ki, bir bilgi 
fonlsiyonudur; yahut geni ş  anlamda dikkat'le tarif edilir (bir ş eye yö-
nelmiş  olmak gibi) ki, art ı k bir bilgi fonksiyonu de ğ ildir, objele ş meyen 
bir fiildir: arzu, istemek, korkmak gibi. Geni şleme (extension) ve ş id-
det (intensit) aktüel şuurun iki vasfid ır. Her bilgi bir temele dayan ır 

10 E. Husserl, M6ditations Cartâriennes, Introduction â la ph 6nom6nologie. Trad. par. Gab-

rielle Piffer et E. Levinas. 1931. Armand Colin (Sorbonne'da verilmi ş  dersler olup almanca 
asil sonradan neş r 
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ve kendi objesini bu suretle kurar. Mesela fizikcinin "tabiat" ı nda ideal 
olan fiki r'i as ı l tabiattan ve fiilde haz ı r t a b i a t'dan ay ırırız. 
Aktüel şuur asla kapal ı  şuur olamaz. Onun hareketi sonsuza uzan ır: 
düş ünce hareket eden bir ş eydir (mouvant'd ır), ve hareket ona her 
adı mda yeni imkanlarla aç ılan potentiel şuurdan gelir. Fakat buradan 
aktüel şuurla patentiel şuuru ayırma zarureti ç ıkıyor. Birincisi bir 
objeye dikkatin ş uurudur. İ kincisi, gerek pasif bir bekleme tarz ında 
olsun, gerekse pasif bir tutma (r6tention) halinde olsun, gücden fiile 
geçecek olan ş uurdur( ı  ı ). Bu ikinci =n ı  (imp/icite) ş uur nisbeten 
"boş " bir şuurdur. Yani belirsiz olmakla beraber sonunda a ş ikar şuur 
halini alir. 

Husserl'in tahlilleri , as ıl zihne, mantığ a ait kasdl ı  fiiller üzerinde 
toplanmaktad ır. O her ne kadar aktüel olmayan şuura, geni ş  anlamda 
dikkat fiillerine (yani zihni hayat d ışı ndaki "kasdl ı lık" denen ş eye) 
yer veriyorsa da, bunlar ın derinle ş tirilmesine vakit bulamam ış  olacakt ı r. 
Halbuki birinciler kadar bu ikinciler de derinle ş tirmeyi gerektiriyordu. 
Nitekim onun metodunu kullananlardan baz ı ları  duygu hayatına ait 
kasdl ı lığı , değ erlere ait kasdl ılığı  incelemi ş lerdir. Bunlardan ba ş lıca 
Max Scheler, Geiger, Nicolai Hartmann' ı  zikr edelim( ı  2). 

Vancourt'a göre metodun bu geni ş  yorumlamas ı , onunla yalnız 
existence filozoflar ı  aras ında değ il, Maine de Biran ve Bergson aras ın-
da da münasebet kurmaya imkân verir. Bu yazar daha ileri giderek 
karşı laş tırmayı  Husserl ile Dilthey, hatta Simmel aras ı nda yapmakta, 
genel olarak hayat felsefeleriyle existence felsefesi ve fenomenoloji 
aras ında münasebet görmektedir ki bu kadar a şı rı  karşı laş tırmalara 
katılamayız. Çünkü böyle bir görü ş  Husserl'in metodunun esas ındaki 
açık şuur görüş ünün bütün orijinalliğ ini ortadan kald ı rır ve onun çağ -
daş  dü şünce içindeki yerini görmemeye var ır. Yalnız İ nsani varlık 
fikrinin, ba ş ka tabirlerle de olsa, Maine de Biran taraf ından ele alı n-
dığı nı  ve filozofun felsefî antropoloji bak ı mı ndan da öncülük de ğeri 
olduğunu iş aret etmeliyiz.(*) 

Husserl kasdlı  fiillerdeki apaç ıklığı  (6vidence) doğ rudan doğ ruya 
ve vas ı talı , birincisini de upuygun ve upuygun - de ğ il diye ayırıyor. 
Birinciler mant ıki, ikinciler mant ıki olmayan özlere kar şı lıktır. Bu 
da gösterir ki filozof bu bölü ş lerinde, sonradan kendi ç ığı rından gi- 

11 S. Breton. ayn ı  kitap, sh. 118 - 124 

12 Alfred Stern, La philosophie des Valeurs adlı  eserinde M. Scheler ve N. Hartmann' ın 

değ erlere aid kasdl ı  fiili tasvir ediş  tarzlar ın ı  (kendi tenkitleriyle birlikte) anlat ıyor. 

* Maine de Biran, Nouvveaux Essais d'Anthropologie, t. XIV, 1949, P.U.F. 
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denlere yol haz ırlamış tı r: onun upuygun ve mant ıki olmayan dediğ i 
özler Max Scheler'in üzerinde duraca ğı  duygu fiilleridir. O ve ba ş -
kalan kasdl ı lığı  bütün geni ş liğ i ile ele almış lard ır. Bunun için, yaln ı z 
zihne ve mantığ a değ il, genel olarak ş uura ait bir fenomenoloji yap-
mak istediğ imiz zaman, onun temellerini yine bu filozofta bulmak 
mümkündür (i 3) . 

Fenomenoloji bir ayd ına ç ıkarma metodudur. Fakat bu metod 
Descartes' ı nki gibi aydın ve seçik olanla u ğ ra ş maz, bütün geni ş liğ i 
ile şuuru ele alır. Onun ayd ın — müphem; zihni — duygu'ya ait; 
sathi — derin; aktüel olan — olmayan bütün görünü ş lerini aydı nlığ a 
çıkarı r. Bunun için ona Descartes'c ı  bir metodun aksine olarak müp-
hemi, karmaşığı  aydın ve seçik sezgilere irca etmeyerek; ayd ın veya 
bulanık ş uurun (ambigu) bütün manzaralar ı nı  aydı nlatmak üzere tas-
vir eden metod demelidir. Bu metodun Descartes'c ı lığ a olduğu kadar 
şuurun transandantal " ş ekil"leriyle tabiat ın "muhteva"s ını  birleş tiren 
Kant' ın metoduna da üstün oldu ğunu söylemeliyiz.. Bu yeni metodun 
bir yandan matematikciler, tabiat bilginleri, öteden manevi ilimlerle, 
insan ilimleri ile u ğ raş anlardan çoğu tarafı ndan benimsenmesi, bil-
gide ve ontolojide oldu ğu kadar değerler felsefesinde de verimli olmas ı  
bu üstünlüğü gösterir. Zaman ı mızda existentialist diye tan ınan filo-
zoflar, ontolojistler, axiolojistlerden büyük bir k ısmı , tabiat bilginleri, 
sosyolog ve antropologlardan baz ı ları  bu metodu türlü tarzda kul-
lanmaktad ırlar. 

B. Fenomenolojinin Tatbik Alanlar ı  

Husserl'den sonra bu metod türlü yönlerde geli ş ti ve türlü, 
şekillerde uygulandı . ı ) M. Scheler onu öz olarak ald ığı  duygu feno-
menlerine tatbik etti. Bu suretle sempatiyi, sevgiyi ve genel olarak 
değerleri tetkik etti ( 4.). Bu metodun kullan ı lışı , onu bir insan felsefesi 
yapmaya (felsefi antropoloji dedi ğ i çığı rı  açmıya) götürdü (i 5). Fa-
kat son yı lları na dü ş en bu araş tırma yar ı m kald ı . Kant' ı n formel dedi-
ğ i Ahlak görü şüne lüzumsuz yere hücum etti ğ i gibi ( 6), insan felse- 

13 S. Breton. ayn ı  kitap. sh . 154. 
14 Max Scheler, Nature et Formes de la Sympathie, trad. par M. Lefebvre, 1928, Payot; 

M. Scheler, Le Formalisme 6thique et l' 6thique mat6riale des valeurs, trad. par M. de Gandillac. 
3 e edit. 1955. Gallimard. 

15 M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos 1930, Darmstadt (Türk. çev. T. Men-
güş oğ lu, 1948) 

16 Zikrettiğ imiz Le Formalisme ithique kitabı . -Mengüş oğ lu Kant ve Scheler'de İnsan 
Problemi adl ı  kitab ında bu tenkidi yapt ı  (1947, Istanbul, Edeb. Fak.) 
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fesinde de objele ş tirmeye verdiğ i üstün değ er yüzünden bir k ı sı m olgu-
ları  ve onlarla ilgili süjele ş tirmenin insandaki yerini göremedi.2) Bir 
kı sım yeni fizikciler, mes. H. Weyl onu matematik ilimlere 7), M. 
Hartmann tabiat ilimlerinin metodolojisine tatbik etti( ı  8). 3) Baz ı ları  
dinler tarihinde kulland ı  ve bir din fenomenolojisi yapt ı : Van der Leeuw 
gibi ( g). Bir k ısmı  onu existentialism'in metodu haline getirdi: 
mesela J. P. Sartre "Varl ık ve Yokluk" adlı  eserinin altba ş lığı nda 
"Ontolojiye fenomenolojik Giri ş " diyordu(2o). Bu yorumlama ş ekli 
oldukça yayg ındı r. Metodu ayn ı  tarzda Estetik'de kullanan Mikel 
Dufrenne oldu (2 ı  ). Maurice Merleau-Ponty bir "Alg ı  Fenomenolo-
jisi" yaptı  (22). Heidegger de bu metoddan uzak kalmad ı . Fakat bu 
çeş itli uygulama şekilleri daima bir noktada birle ş iyor: hemen hepsin-
de Fenomenoloji Ontoloji'ye girmek için ba ş langıç görevini görüyordu. 
Artık yeni filozoflar aras ı nda natüralist veya genetik metodu do ğ rudan 
doğ ruya kullananlar pek azalm ış  görünüyor. 5) Yaln ı z Nicolai Hart-
mann ve onun ard ından gidenler Fenomenolojiyi a ş arak Ontoloji 
konusuna girdiler (23). Varl ı k problemini doğ rudan doğ ruya ele almak 
için metodun engellerini i ş aret ettiler ki, Husserl'in eserlerindeki fark-
lardan ileri geliyordu 6). Buna kar şı lık Ontoloji'den baş layan, fakat 
oradan Fenomenoloji'ye dönmeyen filozoflar da vard ı r: en tipik olanı  
Louis Lavelle'dir (24). Onun için felsefenin temel konusu Varl ık 
olduğu halde, oradan Akt (acte) a geçmi ş  ve yeni metoda ba ş  vurmadan 
bir değer teorisi kurmaya çal ış mış tır (25). Lavelle existentialism'e 
yabancı  değ ildir ve diyalektik metodunu Hegelden farkl ı  bir anlamda 
kullanmaktad ır (26) . 

17 Hermann Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft , Berlin. 1927, 

Oldenburg 

18 Max Hartmann, Die philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften, G. Fischer 

1948 

19 Van der Leeuw, La Religion dans son essence et ses manifestalions, Pldnom6nologie de la 
religion, trad, par Jacques Marty, 1955. Payot. 

20 J. P. Sartre, L'Etre et le Mani, introduction phenomenologique k Pontologie 1943, 

Gallimard. 

21 Mikel Dufrenne. Pldnom&ologie de l'exidrience estldtique, 2 vols. 1953. P. U. F. 

22 Maurice Merleau - Ponty, Pldnombı ologie de la Perception , 1945, Gallimard. 

23 Nicolai Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, 1933. Berlin. 

NicolaI Hartmann, Zur grundlegung der Ontologie, 1948. Anton Kain. 

24 Louis Lavelle, De L'Etre, 1932, Felix Alcan 

25 L. Lavelle, De L' Acte, Aubier, 1946; Lavelle, La tldorie des Valeurs, Logos. P. U. F. 
1951. 

26 L. Lavelle, La Dialectique du monde sensible, 1954. P. U. F. - Filozof bu kitapta uzam, 

süre, hareket, kuvvet, nitelik kavramlarma deduction'u tatbik etmek üzere idealism'in an-

layışı ndan (mes. Hamelin veya Le Senne 'den ) çok farkl ı  bir diyalektik kullan ıyor. 
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Yeni metodun yay ılışı na dair bu ku ş  bakışı  özet onun günümüz 
felsefesinde gördü ğü itibar ı  ifade eder. Bunun d ışı nda kalan biricik 
felsefe ç ığı rı  mantıkçı  empirism veya lojistik felsefesidir ki bu görü ş  
için düş ündüklerimizi ilk bölümlerde söyledik. Fenomenoloji ile mar-
xism(27) veya neo-thomisme aras ında da baz ı  yakla ş malar oldu ğunu 
iş aret edelim(28). Birincisi bu metodun realist manzaras ı na, insanla 
alemi ayırmayışı na, çal ış ma ufkunun geni ş liğ ine değ er vermektedir. 
İ kincisi bu felsefeyle Ortaça ğ  şuur görü ş ü aras ındaki yak ınlıktan fay-
dalanmaktad ır. 

Biz bu kitapta varl ıktan hareket etmekle beraber onun şuur tas-
viri ile ili ş iğ ini gözönüne al ıyoruz. N. Hartmann gibi şuuru bir varl ı k 
derecesi saymamakla beraber (çünkü ş uur insan ın bir görünü ş üdür 
ve ancak ruh - beden bütünlü ğüne varlık denebilir) şuurun tasvirini 
varlığı n bir manzaras ı  gibi görüyor ve onu fenomenolojik metodla yap-
mak istiyoruz. İ nsan ı n beden olarak tetkikini parantez içine ald ıktan 
sonra onu sanki "ayr ıymış  gibi" ş uur halinde tasvire çal ışı yoruz. Bu 
artık natüralismin geçen yüzy ıllarda yaptığı  epistemolojik tetkiki 
olmayacakt ır. Çünkü burada şuur fenomenlerini, "daha basitleri" 
olarak görünen fizyolojik ve fizik fenomenlere ircaa çal ış mayaca ğı z. 
Onları  özler olarak ele alaca ğı z. Sartre gibi varl ığı n özden önce gel-
diğ ini söyleyerek, problemi içinden ç ı kı lmaz bir hale koymaktan da 
çekineceğ iz. Çünkü ruh - beden bütünlü ğü halindeki insanı n varlığı  
baş ka varlıklar gibi ayn ı  zamanda bir öz gibi görülebilir. Varolu ş  
(existence) diye anlaşı lan ve ba şka "olan"lar ve " şuradaki var" lar 
(Dasein) dan ayrı lan insan ı n varlığı  bizim anlay ışı mıza göre yapma bir 
ayı rış  (isolation) d ı r. İ nsanın varlığ a ç ı kışı  (ek-sistence) asl ı nda varlığı n 
zamandaki "olu ş "u, varlığı n geleceğe ait imkanlar ı nın gerçekle ş mesi 
demektir. Fakat bu s ırf insana vergi ve onun imtiyaz ı  değ ildir. Hayvan, 
hatta bitki varlığ a ç ı kıyor, yani onlar ın varlığı  o 1 u ş  tavrı  ile gerçek-
leş iyor. Insanda içe katlanm ış  şuur (r fflexion) ilk olgu değ ildir, bir ka-
zanç, bir olu ş tur. İ nsanı n kriz hali çözüldükçe d ış a ve içe çevrilen iki 
ritmi doğmaktadır. Bundan dolayı  onu başka varlıklardan "kendisi 
için" (pour soi) diye ayırmaya hakk ı mı z yoktur. Bu ay ırış  Descartes'c ı  
iki cevher görü şüne yeni adlarla dönü ş ten ba şka nedir? Husserl 
metodunun bütün yenilikleri "Alemde varolu ş" hesaba kat ı lmakla 
beraber, bu "tabiat - insan" ikiliğ i eski buhran ı  başka bir tarzda de-
vam ettiriyor. Sartre son kitab ı nda Engels diyalektiğ ine karşı  vaziyet 

27 Tran- Duc - Thao, Existentialisme et Mat6rialisme dialectique [Revue de Maaphysique 

et de Marale, 54 e an. No. 3 - 4 , pp. 317 - 329] ; Lacroix, Marxisme, Existentialisme, Person-
nalisme, P.U.F. 

28 Rioux, L'tre et la vdritd chez Heidegger et Saint Thomas 
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alırken bu ikiliğ i büsbütün belirtiyor: diyalektik yaln ı z pour soi varlık 
olan insana tatbik edilebilir, tabiatta diyalektik yoktur diyor (2g). 
Aslı nda ne insan ne tabiatta (ilk olgu z ı t ve tamamlay ı cı  vasıflariyle, 
krizi ile ele al ını nca) Engels diyalekti ğ ini tatbik mümkündür. Çünkü 
diyalektik ayrı  olan z ı tlar veya çeli ş iklerin çat ış mas ı nı , bu çat ış madan 
doğan sentezi ifade eder. Engels'in Dialektik der Natur'u yeniden ele 
alınsa (30) hareketin, fizik olgular ın bu tarzda aç ıklanması  te ş ebbü-
sünün ba ş arı sızlığı  görülece ğ i gibi (çünkü hiç bir tabiat kanunu 
Engels'in bahs ettiğ i "çeli ş iklerin sentezi"ne uygun de ğ ildir) insan ol-
guları nda da ister ruh - beden bütünü ister yapma olarak ayr ı lmış  
şuur olguları  alı nsı n, "çeliş iklerin sentezi" nin ba şarısız olduğu görü-
lecektir. 

Sartre "kendisi için" ile "kendisinde"yi ay ırırken yeni kelimelerle 
tabiat ve insan ı , ruhlu ve ruhsuzu, değ iş eni ve değ işmezi, pek 
kaba terimlerle yok olan ve yok olmayan ı  ayı nyordu(3 ı ). Bundan ön-
ceki bölümde varlık tabakalar ı nı  incelerken böyle bir ay ırışı n yapma-
lığı  üzerinde durduk. Bütün öz farklar ına rağmen varl ı klarda ortak 
vasıflar üzerinde durduk. Krizin en bariz ve şuurun en üstün ş ekil aldı -
ğı  özel yerine ra ğmen insana bütün varl ı klarda biricik şerefli yeri ver-
menin yapmalığı m da daha önceki bir bölümde i ş aret ettik. "Kendisi 
için" olan varlığ a (veya varolu ş a) "yokla ş ma" (ndantisation) imtiyaz ı  
vermenin yanlış lığı n gösterdik. Yokolma şuurunun insanda sonradan 
gelişen bir ş uur, insanın oluşunda kazan ı lmış  bir merhale (itape) ol-
ması  da (ki bunun üzerinde duraca ğı z) varolu şun baş langıç vasfı  
olarak alı nması nı n imkans ı zlığı m gösterir. Bu dü ş ünceler Sartre' ın 
ayına görü ş üne katı lmaktan bizi al ıkoyar. Halbuki M. Merleau-
Ponty, insanda ilk olgunun müphemli ğ i (ambiguitd) üzerinde haklı  
olarak durmu ş tur. O aynı  zamanda hem ruh hem beden, hem 
kendi hem baş kası , hem kişi hem ş eydir(32). Fakat ona kat ılmayı  
imkans ız kılan cihet bu "müphemlik"i yaln ız insanda görmesidir. 
Halbuki o bütün varl ıkları n baş langı ç hali, ilk krizidir. Varl ıklar on-
dan kurtuldukça rit ınlerini, düzen ve kanunluluk j) ları nı  
kazanmaktad ı rlar. Bu ikinci nokta, görü şümüzü Merleau - Ponty'- 
ninkinden ayırmaktad ır. 

29 J. P. Sartre, Critique de la raison dialectique, 1950. Gallimard. 

30 Frederic Engels, Dialectique de la Nature, trad. par Denise Naville ( İntrod. par Pierre 

Naville) Marcel Rivihe, 1950 

31 J. P. Sartre, L'Etre et le Ndant, (pp, 115 - 149: Fftre pour - soi) 

32 A. de Waelhens, Une Philosophie de l'ambiguft, M. Merleau Ponty, Louvain, 1951 
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C. Alemde Varolmak 
(Hayati Varl ık) 

Ş uur, insani varlığı n ilk bariz vasfidı r. Ba şka varlıklarda (bitki, 
hayvan veya ikisi aras ı  varlıklar) ruhi fenomenler varsa da bunlara 
"şuur" demek için bu varl ıkların içine girmeli, onlarla bir olmal ı dır 
ve bu imkâns ızdır. Augustin'den Descartes'a kadar vas ı tas ız ve şüphe 
götürmez bilgi diye belirtilen " ş uur" un bu imtiyaz ı  insana gerçekten 
üstünlük verir mi? Acaba hayvanlar veya bilmedi ğ imiz başka varlık-
lar kendi kendilerini bilmiyorlar mı ? ve bilemezler mi? Bu noktada hiç 
bir bilgiye sahip değ iliz. Insandan başka varl ı klarda böyle bir güc göre-
bilmek için ba ş  vurulan te ş ebbüslerin (hylozoiste'ler, Leibniz, Scho-
penhauer) analojiden ba şka bir metodlar ı  olmadığı nı  ve analojinin 
sağ lam olmak şöyle dursun çok defa yan ı ltıcı  olduğunu dü ş ünce ve 
ilim tarihi gösteriyor(33). Dünyada da ğ lar ve denizler oldu ğu için ba ş -
ka gezegenlerde de vard ır diyen Huyghens'in görü şünün yanl ış lığı n as-
trophysique ara ş tırmaları  göstermedi mi ? (34). Ba şka kültürlerde ya ş a-
yanların nas ı l düşündükleri ve duyduklar ı nı  analoji ayd ı nlatamıyor. 
Bunun için baş  vurulan ikinci metod (Lipps'in Estetikte kulland ığı ) 
"içinden duyuş " (Einfühlung) metodu da birinciden daha ba ş arı lı  
olmamış tır(35). Vah şiler bizim gibi mi ba şka türlü mü dü ş ünüyorlar? 
Çocuğun dü şüncesi bizimkinden nas ıl ayrı lıyor? Deli nasıl düşünü-
yor? Ba şka deyiş le, delinin dünyas ını  bizimkinden ayıran öz vas ıf 
nedir? Bu sorulara ne analoji, ne içten duyu ş  tam cevap verebilir. 
Böyle olunca, elimizde davran ış ları  incelemekten başka çare kalmaz. 
Bu da insandan gayri varl ıkları  otomatlar gibi görmeye kadar gider. 
Davranış  görü şünün cazibesine kap ı lanlar burada kalmazlar ve bütün 
varlıklar gibi insan ı  da "davran ış " (behavior) ile inceleyelim derlerse, 
şuuru ortadan kald ırmaya, "ş uursuz" bir psikoloji yapmaya kalkm ış  
olurlar(36). Öyle ise şuuru bütün âlemlerde insana vergi bir imtiyaz 
saymamakla beraber, kendi kendini bilebilme gücü bak ı mından onu 
şüphe götürmez surette yaln ız kendimizde kavrad ığı mızı  söyleyebiliriz 
ve Descartes'a yaln ız bu anlamda hak verebiliriz. 

33 Maurice Dorolle, Le raisonnement par analogie, 1949. P. U. F., Paris. Analoji metodu 

Aristo'dan beri kullan ı lmaktad ır. Fakat "ba şkasi"mn varlığı na ve insandan gayri varl ıklara 

analojinin tatbiki çok tehlikeli ve yanl ış  neticeler doğurabilir. Leibniz monade'lara, Scho-

penhauer Kör Irade metafizi ğ ine analoji ile varm ış lardı . 

34 I-Mlne Metzger, Les Concepts Scientifiques - F&ix Alcan, 1926. pp. 19 - 20 

35 Theodor Lipps, Grundlegung der Aesthetik 2 Binde, 2. auflage, 1914. Leipzig, Verlag 

von Leopold Voss; Ismail Tunal ı , Soyutlama ve Einfühlung, 1963, Edeb. Fak. Yay. 

36 D. Lagache, L'unit6 de la Psychologie 1949. P. U. F. 
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İ nsani varl ı k ş uurdan ibaret değ ilse de, ş uurla kendini bulur. Dü-
şünüyorum, o halde var ı m cümlesine kar şı  Nietzsche "var ı m, öyle 
ise düşünüyorum" diyordu (37). Bu söz bütün varl ıklar için doğ ru 
olmasa da mühim bir ş ey ifade eder. Insanda varolu ş  düşünceden önce 
geliyor. Yani o kendine has bir varl ığ a sahip olduğu için "dü şünüyor". 
Böyle olmasaydı , yani dü ş ünce kendi ba şı na alı nabilseydi, oradan konk-
re varlığ a geçilemezdi. Fakat öz olarak soyut bir nevi varl ığ a geçile-
bilir ki, buna "kendi ba şı na" varlık değ il "âlemde varl ı k" demek ge-
rekir. Öyle ise şuur fenomenolojisi ile insani varl ık ontolojisi bir yerde 
birle ş irler. Biz ontolojiden fenomenolojiye geçiyoruz. Ruh - beden bü-
tünlüğü halinde varl ık olduğumuz için dü şündüğümüzü, yani şuur 
fiillerine, kasdl ı  fiillere sahip olduğumuzu söylüyoruz. Yoksa kasdl ı  
fiiller ve onun merkezi olan Ego'dan ba ş ladığı mız için bir "Alem"in 
ve kendimizin varolduğunu söylemiyoruz. Husserl'in metodunu, bütün 
verimliliğ ine rağmen, felsefenin temeli saym ıyoruz. Böyle olsayd ı  "A-
lemde varolan" kendi varl ığı mız dışı ndakiler hakk ında fikrimiz, yaln ız 
Heidegger de oldu ğu gibi " Ş uradaki varl ık" (V orhanden) ve "yapma var-
lı k" (Zuhanden) olarak kalacakt ı . "Alemde varl ık" biricik gerçek varl ık 
olunca (ba şka deyi ş le bütün varl ı k süje - obje ilk olgusuna irca edilince) 
varlı k üzerinde dü şünceler sonunda yine insanla kaim olan varl ığ a 
dönecekti. Schopenhauer "Tasavvur halinde âlem"den kurtulmak için 
"Irade halinde Mem"i, insandan ba ğı msız varlığı n mutlak Iradesini 
icat etti ğ i halde, süje - obje bağ lantı sından kurtulamad ığı  için son 
sözü yine o oluyor: "Süje - obje bütünlü ğü mahvolsa, Alem de mahvo-
lur" demiyor muydu? (38). Nitekim getirdi ğ i yeni metodla felsefede 
büyük ufuk açan Husserl de, "bir ş eyin ş uuru" parolas ı  dışı na çıkama-
dığı  için, şuurun ufku olan Meme ula şmak üzere yapt ığı  bütün çabaya 
rağmen, realist ba ş ladığı  halde bir nevi "idealist" olarak bitirmeye 
mecbur olmad ı  mı ? O ve onun yolundan gidenler "bir ş eyin şuuru" 
ndaki çift - kutupluluk yüzünden ne realism ne idealisme varan ve ikisi 
aras ında bulanık bir mekik dokuma halinde bulunan garip bir görü-
ş e, bu görü ş ün balçık çamuru gibi yap ış kanlığı na saplanmıyorlarmı ? 
(39). Bunun içindir ki, biz insan krizinde bu çift-kutuplulu ğu görmekle 
beraber, ba şka varhklarda onun ayr ı  manzaralar ı nı  belirtiyoruz ve 
Fenomenolojiden Ontolojiye geçen görü ş ten ayrı lıyoruz. 

37 F. Nietzsche, Le Gai Savoir 
38 Arthur Schopenhauer, Le monde comme Volonti et comme Repr 6entation, trad. par A. 

Burdeau, le yol. 7 eme edit. pp. 429 - 430 Felbc Alcan. 

39 Süje - obje bütününün ayr ı lmazlığı  esas ından hareket ederek ontolojiye ula ş amayan 

ve bütün felsefesinde bu bulan ıklık içinde kalan baş l ıca M. Merleau Ponty'dir. (La structure du 

comportement P. U. F.) 
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Ş uur yalnız 13en ş uuru ve kendi ş uuru de ğ il, ayni zamanda Alem 
ş uurudur. Eski şuur görü şünden as ı l bu bakı mdan ayrı lır, Husserl'e 
göre insan ın özelliğ i "Alemde varolmak"t ı r. Ş uur fiilleri yöneldikleri 
hedefle, âlemle kaimdirler. Fakat bu alemde varolan nedir? Alemin 
bir parças ı , bundan dolay ı  ondan ayr ı lmayan bir ş ey. Öyle ise şuur 
ancak âlem içinde ve onunla birlikte anla şı lı r. Burada ş uurun baş -
lıca özelliğ i olarak zamanda gerçekle ş meyi iş aret edelim. Olu ş  halinde 
varlık, ş uurda zaman şuuru ş eklini alır. Schopenhauer şöyle diyordu: 
"Kant'a gelinceye kadar insan zamanda idi, Kant'la beraber zaman 
insanda olmu ş tur." Zaman ı n kozmolojik tasvirini yapmadan, hatta 
onu insani varlığı n ontolojik vasfı  olarak görmeden önce ş uur fiillerinin 
akışı nda onun fenomenolojik vasfı  üzerinde dural ı m(4o). 

Şuur, bir olu ş un ş uuru, zaman şuurudur. Çünkü insan ruh ve 
beden bütünü halinde ya ş ayan varl ı ktı r (4 ı  ). Ya ş amak değ iş mek ve 
ölümle sona ermek demektir. Her ya ş ama ş uuru bir olu ş , değ iş iş  ve 
sona eri ş  ş uurudur. Demek ki şuurun ilk vasfı  canlı  varlığı n şuuru ola-
rak, değ işmenin, yıpranma ve ihtiyarlamanı n, sona ermenin fark 
edilmesidir. Buna Kierkegaard "ölüm korkusu" (*), Heidegger 
"tasa" (Sorge), Sartre "iç bulant ı sı " (Naus 6e) diyor ki, bu her an y ıp-
ranma, yokla ş ma, yokolma tasas ı  içinde bulunmad ır. İ nsan canl ı  
varlık olarak ya ş landığı nı , ritmli varlığı nı n sona erece ğ ini duyar. Jas-
pers hastal ık, ac ı  ve ölüme "limit - durumlar" (situation - limite) diyor. 
Varolu şumuzun sonluluğunun onlarla s ını rlı  olduğunu söylüyor. Berg-
son'un şuurda sürekli ve ayr ı cinsten (hâdroghie), kalitatif de ğ iş me-
lerden ibaret bir olu ş , bir süre (dul-6e) görmesi de bu aç ı dan bakı nca 
doğ rudur. Bu filozoflar ı n tasvir ettikleri ş uur "organik ş uur"dur. 
Heidegger'in tasvir etti ğ i, geleceğe doğ ru aç ı lmış  (ouvert) ölüm 
tasas ı  içinde yoklaşmadan ba şka bir ş ey olmayan şuur da, i ş in doğ rusu, 
kökünde bu organik ş uurdur. Bu görü ş te yoklaş ma zamanı  ile ş uuru 
(veya süreyi) ayn ı  saymak yanlış  olmaz. Yine bu anlamda bu, sonluluk 
(finitude) şuurudur. Ş u farkla ki Bergson bu organik şuurda "yaş anmış " 
a (zı ftu), Heidegger "ya ş anacak" olana (ce qui sera ve'cu) bakıyordu. 
Bunun için birincide ş uurun baş lı ca vasfı  geçmi ş ten ş imdiye doğ ru 
uzanan "zaman" oldu ğu halde, ikincide ş imdiden geleceğe uzanan 
zamand ır. Fakat ya ş anmış  ile yaş anacak, ş imdi açı sından bakınca 
yaş ayışı n, yani organik şuurun oluşundaki iki buuttan ba şka bir ş ey 
değ ildir. 

40 E. Husserl, Recherches Logiques, yol. 1. trad. par Hubert Elle, 1959. P. U. F. 

41 Leopold Flam, L'Homme et la Conscience tragique, II. le devenir de rhomme, pp. 
105, - 235, 1964. 

* Kierkegaard, Le Concept de l' Angoisse, Trad. du danois par Knud Ferlov et 
Jean J. Gateau, 1935. Gallimard. 
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D. Sosyal Şuur 

Fakat şuur bundan ibaret de ğ ildir. O ayn ı  zamanda insani 
varlığı n içinde yaş adığı  toplumla, kültür çevresiyle ilgili olarak ba şka 
bir tarzda görünür. İ nsan, toplum içinde oldu ğunu, başkaları nın daya-
nış malariyle, kalabal ığı n ilcalar ı , sanı lar ve inançlar ın baskısiyle, örf 
ve adetlerin al ış kanlığı  veya bas ı ncı  ile duyar. Çocuk ya şı ndan olgun-
laşı ncaya kadar bu etkiler içinde, bazen onlara kar şı  koyarak, direne-
rek, bazen onlar tarafı ndan co ş durularak, bazen onlarla ilgisiz kalarak, 
her birinde müsbet menfi etkilerini alarak ya ş ar. Birden bire intibak 
etmese bile sonunda kendini ku ş atan bir çevre içinde ikinci ş uur varlığı , 
alış kanlıkları  ve otomatizmlerinden ibaret bir ku ş ak varlığı  meydana 
gelir. Toplumla insanın bu alış  veriş i yalnı z fonksiyonlar ı  farkla ş mış  
tabakalı  bir toplumda de ğ il, en basit ve farkla şmamış  fratri gibi bir 
toplumda dahi insan ın çok çe ş itli tavırlar almas ı na ve hayat süresince 
farklı  davranış ları  olması na sebep olur. Ayn ı  toplum baskı sı  her in-
sanda ba şka tavırlar doğurmakla kalmaz; ayn ı  ferdin ayr ı  yaş larında 
farkl ı  tavırlar halini al ı r. Yeti ş me yaşı , taklit yaşı , isyan yaşı , içe kat-
lanma yaşı , hayal kurma ya şı , coşkunluk yaşı , adetlere uyma ya şı , 
karakterlerin kat ı laş mas ı  yaşı  bizim toplumlar ı mız kadar primitif 
toplumlarda da vard ır. Fakat eğ itimciyi, çocuk psikoloğunu, psy-
chiatrie bilginini ilgilendiren bütün bu davran ış lar arası ndaki farklara 
rağmen o insanın ikinci ş uuruna aittir. Hatta her ya ş a göre ayr ı  ayrı  
normal olan ve kültür çevrelerine göre süreleri az çok de ğ iş en bu yaş -
lardan her birine ait şuura, bir de toplum tesirlerini alan kimsenin 
soydan gelen veya sonradan kazan ı lmış  patolojik vas ıfları  yüzünden 
alacağı  normal davranış ları  katmalı dır. Bu ferdi farklar içedönük 
veya dış adönük, sinirli, öfkeli, melankolik veya vurdum duymaz, 
ihtiraslı  veya iradeli diyebilece ğ imiz türlü karakterler şeklinde katı -
laş tığı  gibi, ayr ı ca anormallik derecesine göre toplumdan kaçan, asi, 
düzen bozucu, hatta her türlü kendini ifade gücünü kaybetmi ş , top-
lumdışı  tipler halini de al ır. Baz ı  düşünürler (mesela Charles Blondel) 
bu sonuncu tavırları  toplumdan uzakla şma derecelerine göre "ferdi 
şuur" un kriteri saymaktad ırlar. Onlara göre sosyal şuurun esas kriteri 
ifade edilebilirlik (exprimabilit) dir (42) . Bunun ölçüsü de dil ve mant ı k-
tır. İ nsan kendini ba şkaları na dille ve mantıkla ifade edebildiğ i nis-
bette sosyal şuura girmi ş , edemedikçe bu şuurdan uzakla şmış  demektir. 
Blondel bu kriteri adeta ferdi ş uurla sosyal şuuru ayıran ölçü sayıyor. 
Vakaa delilik belirli bir dereceden sonra her türlü sosyal temaslar ı n 

42 Charles Blondel, La Conscience morbide, 1916. Felix Alcan. 
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kaybolması , bitkiye benzer bir hayat ın baş lamas ı  demektir. Fakat-
ondan önce paranoia, yar ı  paranoia'l ı  bunarna, hyst&ie, manie, me-
lankoli, hatta müzmin birsaml ı  delilik hallerinde toplumla ilgi kesil-
memiş tir. Bunlardan baz ı ları nda dengesi kaybolmu ş  bir halde bu 
ilgi son derece artm ış tır(43). Paranoia'n ın yorumlama hezeyanlar ın-
da, hyst&ie'nin ilcal ı  sald ırmaları nda, manie'nin tutturmalar ı  ve psyc-
hastUnie'nin kuruntu ve vehimlerinde görünen daima toplumdur 
(44) ; onun sanki bir teleskopta büyültülmü ş  ş eklidir. Sosyal şuuru 
bütün değerleri, san ı lan, âdetleri ile ele al ınca bu anormal tiplerde 
görünen sayıklamalar veya tutturmalar ı n sosyal şuur d ışı nda olduğunu 
söylemek yanl ış  olur. Böyle olunca, "kendini ifade edemeyen" anor-
mallerin hududunu son derece daraltmak laz ı m gelir. 

Sosyal şuuru kazanan insan bazen s ırf ondan ibaret kal ır. Bir süre 
organik şuurunu unutur; toplumun bir parças ı  olur. Hatta ona kar şı  
koyduğu, isyan ettiğ i, toplumu inkâr ettiğ i zaman dahi her hali ile 
toplum dışı nda hayat ı  yoktur. Gururu, "izzeti nefs"i, ac ı mas ı , kini, 
sevgisi toplum değerlerinin bir manzaras ıdır. Böyle olmakla beraber 
sosyal şuur hakk ında filozoflar ı n hükümleri çok farkl ıdır. Gustave Le 
Bon organik veya ferdi ş uuru orijinal ikinicisini ona göre a ş ağı  seviye 
sayıyordu(45). İ nsan, onca, yaln ızken doğ ru dü ş ündüğü halde, kala-
balığı n heyecanına kap ıldığı  zaman mantığı nı  kaybeder. Bütün yanl ış  
inançlar, sakat görü ş ler insana kalabal ıktan, toplumdan gelir. Berg-
son'un şuur anlayışı nı n da, bu derece olmasa bile, buna benzer bir 
sonuca varaca ğı  meydandad ır. Onca al ış kanlıkları mız, otomatism-
lerimiz ruhumuzun katı laşmış  ve aş ağı  seviyesidir, adetlere ve topluma 
bağ lıdır(46). Heidegger'e göre yokolma ürküntüsünde, tasada tam 
ferdi ve orijinal olan şuur kalabalığı n içinde "herhangi" (On) şuur 
oluyor: yokolman ın tehdidini unutuyor, kendini kalabal ık ve gündelik 
hayat içinde avutuyor(47)• 

Ferdi'nin kolektife, organik şuurun sosyal ş uura üstünlüğü fikrin-
de birle ş en bu görü ş lere kar şı  sosyolojik tez tam aksini savunmaktad ı r. 
Durkheim'a göre insan bütün manevi varl ığı nı  toplumdan, onun 
kurumlar ı , değerleri ve adetlerinden al ır. Kiş iliğ i ve karakteri onunla 
kurulur(48). Farkla şmamış  toplumda tekş ekilli olan ki ş iliğ e kar şı  fark- 

43 Rogue de Fursac, Psychiatrie F. Alcan, 1923. (aats maniaques depressifs, p. 467) 

44 Pierre Janet, Obsessions et Psychasthenie, 1919. F. Alcan 

45 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 2 e Mit. 1947. P. U. F. (I e Mit. 1897) 

46 H. Bergson, Matilre et M6moire, F. Alcan, 1896 

47 Heidegger, L'Etre et Le Temps, 1967 Gallimard, 2 eme, trad. annote par R. 
Boehm et A. de Waelhens, 

48 Durkheim, De la division du travail social, 1922. 4 e Mit. F. Alcan 
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laş nu ş  ve tabakala ş nu ş  toplumda türlü ki ş iliklerin kazanı lmas ı , insa-
nı n ailede, devlette, meslekte, ticari veya ilmi hayatta ba şka ba şka kiş i-
liklerinin bulunmas ı  bundand ı r (49). İ nsan şuurunun yaln ı z dış  etki-
lere cevap verme ş eklinde içe katlanmış  türlü ş ekillerine, sorumluluk 
(5o) ve yükümlülük duygular ını  kazandığı  ve kendini hür sayd ı k. ' 
davranış larına kadar hepsinde rol oynayan toplumdur ve şuurun bütün 
bu görünü ş leri de onun eseridir. Öyle ise insanda de ğ erli her ne varsa 
toplumdan gelir ve sosyalle ş mek ş uurca zenginle ş mek demektir. 

Bu iki zı t görü ş ün hangisi doğ rudur? diye dü şünmeden önce sosyal 
şuurun vas ıfları nı  inceleyelim: O ilkin, toplumun mekan - zaman 
ş emalar ı na göre kurulmu ş  bir şuurdur. Zeka= i ş leyiş inde, hafizan ı n 
çağ rışı mlar ı nda ve hat ırlamalar ı nda, hayal gücünün yarat ıcı lığı nda bu 
ş emalar ba ş langı ç noktalar ı  görevini görürler (5 I ). Toplum organla ş -
masını n mekan ş ematizmi hat ırlamaları , dü ş ünce mafsalla ş malarını , 
sı nıflama ve fikir zincirlemesini haz ırladığı  gibi, aynı  organla ş manı n 
zaman ş ematizmi yani devreli hareketleri de dü şüncenin halkalar ım, 
geçmi ş  ile hal aras ındaki münasebeti düzenler. Öyle ise sosyal şuurun 
insani varl ı kta rolü büyüktür. Fakat bundan dolay ı  onu biricik şuur 
saymak doğ ru değ ildir. O daima ba ş larken, geli ş mesi s ıras ı nda, haya-
tı nın bütün ya ş  dönemlerinde (ergenlik, erginlik, eri şkinlik, olgunluk, 
yaş lı lı k) organik şuurla temas halindedir. Zaman zaman onu temsil 
eder, onunla çat ışı r veya onu örtme ğ e çal ışı r. Hatta sosyal ş uurun 
daha ileri bir ya ş ta yeni bir ki ş ilik veya karakter halinde meyda-
na ç ı kışı nda bu çat ış ma ve uyu ş maların rolü vard ır (ki bunlara 
eğ itim veya genetik psikoloji dili ile "dönü ş ler" doyoruz) (52). Bun-
dan anlaşı lı r ki organik ş uurla sosyal ş uurdan birini orijinal ötekini 
sathi veya adi saymak do ğ ru değ ildir. İ kisi de kar şı lıklı  insanı n olu-
şunda rol oynarlar ve onlar ın bu çatış kan geliş mesi insanda ki ş ilik 
merhalelerini meydana getirir. Bu merhaleleri romantik felsefede Sch-
elling, zamamm ı zda bu felsefeyi genetik psikoloji ve e ğ itim ara ş tı r-
malariyle canland ıran J. M. Baldwin anlatmaktad ırlar (53). Fakat 
onları  sosyoloji, psikoloji, psikanaliz ve antropolojinin ışığı nda "Te-
mel kiş ilik" ara ş tırmalariyle birlikte yeniden ele almak gerekir (54). 

49 M. Izzet , ıftimaiyat desrleri, 1928. Devlet Matb. 

50 Marcel Fauconnet, La Responsabilit6, Felix Alcan, 1920. 1Cre Cdit. 

51 M. Halbwachs, La melmoire collective, 1950. P. U. F. 

52 Fau, Les groupes d'enfants et d'adolescents, Paideia, P. U. F. 

53 J. M. Baldwin, L Weloppement mental chez l'enfant et chez la race. F. Alcan, 1911 

54 Mikel Dufrenne, Personnalit‘ de base, 2 Cme Cdit. 1966. P. U. F. 
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E. Sosyal Şuurun Krizi 

Organik ş uur gibi sosyal şuur da ritmler içinde geli şir. Fakat 
bu ritmlerin ba şı nda sosyal ş uurun krizi gelir. Bu, ayn ı  zamanda hem 
kendi hem başkası  Olmanın krizidir. İ nsan ki şi olarak hem ba şkasın-
dadı r, hem ba şkası ndan farkl ıdır. Ba şkas ı  olmadan kendini, bulamaz. 
Fakat ba şkası ndan farkl ı  olmadan kendi olamaz (55). Öyle ise her ki ş i 
hem ba şkası nda varolmas ı  bakı mı ndan onunla kaimdir; yani ki ş iler 
bir bütün te şkil ederek ki şi - üstü varlığı  meydana getirirler. Hem de 
kiş i başkasından farkl ı  olduğu için, kendi özelliğ i ile, kendi başı na var 
dır. Yani bir bakımdan toplumdur, ba şka bakımdan ferttir. Fakat bu 
toplum ve fert vas ıfları nı  aynı  zamanda gerçekle ş tiremez. Toplum 
olunca fert olamaz, fert olunca toplum olamaz. Bu z ı t ve tamamlay ıcı  
iki vas ıf ancak nöbetle ş e gerçekle ş ebilir. Bu iki gerçekle şmede toplum ve 
fert ritmleri meydana gelir. Ayn ı  kiş i birinci ritmde toplum içinde erir, 
ikinci ritmde ondan ayrı lır. Bütün insan hayat ı  uyku - uyanıklık, din-
lenme - çal ış ma'da olduğu gibi bu iki ritmi yaş ar. Nöbetle ş e iki ritm 
o kadar ardarda gelir ki toplumun nerede ba ş ladığı nı , ferdin nerede 
bittiğ ini söylemek güçleş ir. 

Eskiden beri bir çok teoriler ya ferdi karanl ıkta bırakan toplum 
ritmine bakarak insan ı  ondan ibaret görmektedirler; ya toplumu ka-
karanl ıkta bı rakan fert ritmine bakarak onu fertten ibaret görmek-
tedirler. Psikologlar insan ı n fert manzaras ına bakt ıkları  için (Tarde, 
Wundt) toplum manzaras ı nı  onunla açıklamak istemiş lerdir. Sosyal 
psikologlardan mühim bir kısmı  da ayn ı  görüş te devam ediyor. 
Sosyologlar ise (Durkheim, Tönnies, Max Weber) insan ın toplum 

55 M. A. Lahbabi. De L'Etre â la Personne, 1936, P. U. F., Lahbabi, La Libertt' et la Li-
b âration (Magribli yazar sübjektif hürriyetten objektif hürriyete yani kurtulu şa geçiyor).-

O. Lemarie, Essai sur la personne, 1936. Felix Alcan (Lemarie'ye göre direnme ve çaba ki ş i-

nin uyan ışı nın alâmetleridir. Çevre ile çat ış ma "kendi" şuurunun baş langı cıdı r.) :- Marcel 

Deschaux, Essai sur la personnalitâ, 1949, P. U. F. (yazar burada önce ki ş iliğ in fenomenolojik 

tasvirini yapıyor. İ kinci bölümde kiş iliğ in değer yaratı cı  rolü üzerinde duruyor. Üçüncü 
bölüm "kiş iliğ in kaderi" ba ş lığı  ile kiş iliğ i bir metafizik konu olarak almaktad ır.) Yeni ya-

yınların bir kı s ım sonuçlarına kat ılmakla beraber, biz ki ş i'de "kendi - ba ş kas ı " çift vasfın ı  
temel olarak ald ığı mız için kiş iyi "kiş ilik"ten ay ırıyoruz. Ki ş ilik, kiş i'nin sosyalle şmesinden 

doğar ve insan bu suretle bir çok ki ş ilikler kazan ır: siyasi ki ş ilik, ahlaki kiş ilik, mesleki kiş ilik, 

gibi. M. Scheler "kiş i"yi "obje"ye kar şı  koyuyor. Emmanuel Mounier'ye göre insan ruh ve 

bedenden mürekkep olduğu için, tabiatta ya ş amakla beraber onu a şar ve kendi hürlüğünü 

sağ lar. (E. Mounier, Le Personnalisme, 10 eme edit. 1967. P. U. F.) Lersch, Aufbau der Person' da 
(1952, Müchen) ruh - beden bütünlü ğü fikrine dayan ı yor ve kiş inin temelinde Endothyme 

bünyeyi görüyor. Ayfre, Gaston Berger, v. b. lar ın ın yazd ı klar ı  La Prâsence d'autrui adl ı  kol-

lektif eserde her biri ki ş inin başkasiyle münasebeti konusunu ayr ı  ayrı  ele almaktarılar (1957). 
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manzaras ı na bak ıyor ve fert manzaras ı nı  onunla aç ıklamak istiyorlar. 
Birinciler toplum heyecan ı  nı n, toplum değ erlerinin kökünde ferdi heye-
canı  ve değ eri görüyorlar (56). İ kinciler mesela ferdi hafizamn kökünde 
sosyal kadroları  görüyorlar (57). İ nsandaki ilk krizin çözülmesine ait 
nöbetle ş e iki ritm görülmeyecek olursa, bu iki z ı t açıklama bir neticeye 
varmadan sürüp gidecektir. Psikolojik toplum veya sosyolojik fert 
aç ı klamalar ı  aras ındaki neticesiz sava şı  çözmek için sosyal psikolo-
jinin gayretleri de, nöbetle ş e ritm görülmedikçe, bo şunad ı r (58). 
Bunun için sosyal psikoloji Schaenk testlerine ba ş  vuruyor ve iki man-
zarayı  ayn ı  zamanda kavramak istiyor. Halbuki bu testler, asl ında, nö-
betle ş e iki süreci ayr ı  zamanlarda tesbit etmeden ibarettir (59). Alg ı  
testleri psikoloji laboratuvar ı nda tetkik konusu olan sürelerde ayr ı  ayrı  
tecrübesi yap ı ldı ktan ve aralar ı ndaki ferdi farklar tesbit edildikten 
sonra, ayn ı  tecrübe onlar ın birlikte bulunduklar ı  bir sefer tekrar edili-
yor. Birincide görülen ferdi farklar ı n ikinci kolektif tecrübede kaybo-
lacak derecede aza indiğ i tesbit ediliyor (6o). Ferdi ve kolektif iki man-
zaray ı  yalnız nöb etle ş  e görebiliyor, asla ayn ı  z amanda gö-
remiyor. Çünkü onlar z ı t ve tamamlayı cı dırlar. Schaenk testlerini 
tatbik eden Murphy, Cantril, Sherif, v. b. ba ş arı lı  neticeler elde ettik-
ce sosyal psikolojinin sosyoloji ve psikoloji aras ındaki dıvarı  kaldır-
dığı na hükmettiler(6 ). Halbuki bu, iki manzaran ı n ayrı  ayrı  görül-
mesinden başka bir ş ey değ ildir. Buradan ç ıkarı lacak sonuç şudur : 
sosyolojik aç ıdan ferdin aç ıklanmas ı  (yani ferdin topluma irca ı ) kadar, 
psikolojik açı dan toplumun aç ı klanmas ı  (yani toplumun ferde irca ı ) 
da doğ ru değ ildir. Toplum ve fert ki şinin iki manzaras ı dır. Nöbetle ş e 
meydana ç ıkarlar. Böyle olduğu için de fert manzaras ı na "yokmuş  
gibi" bakarak toplumu sistemle ş tirmek veya toplum manzaras ı na "yok-
muş  gibi" bakarak ferdi sistemle ş tirmek mümkün oldukça sosyoloji 

56 Otto Klineberg, Psychologie sociale, trad. par. R. Avigdor - Coryell. 2. vols. 1957. 

P. U. F. 

57 Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mkzoire, 1952. nouv. edit. P. U. F. 

58 Jean Stoetzel, La Pyschologie sociale, Flammarion, 1963 . - Yazar ilk bölümde şöyle 

diyor: "Psiko'- sosyal tetkikler çok eskidir. Fakat onlarda ba ş lı ca iki cereyan vard ı r. 1) Sosyal 

kurumları  meydana getiren psikolojik ve ferdi istidatlard ır kanaati. 2) Sosyal ş artlar fert-

lerin davranış larına tesir eder fikri. Fakat bugün sosyal psikoloji bu alternativleri a şmış tır. 
J.M. Baldwin, Cooley, Mead toplum ve ferdi çözülmez bir bütün say ıyorlar". Bu sözler her 

nekadar bizim görü şümüzü desteklemekte ise de, kanaatimizce, ki ş i'ye ait temel kriterlerde 

eksik kalmaktad ır. 
59 Muzaffer Sherif, The Psychology of social Norms, 1933; M. Sherif. The Social factors of 

the perception, 1931 

60 Sherif and Cantril, The Psychology of Ego - Involvement, John Wiley, 1947. New York 

61 Bu konuda Murphy'nin eserleri yeni nesle önderlik etti. 
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ve psikoloji me şrudur ve ayr ı  ayrı  çalış malarına devam edeceklerdir. 
Fakat bu iki manzaradan birini ötekinin diline tercüme edecek elimizde 
bir alet var: bu da ircac ı  olmayan ve nöbetle şe iki manzaray ı  test'ler-
le inceleyen bir sosyal psikolojidir ki Descartes koordinatlar ının, 
madde ilimlerinde ş imi-fiziğ in gördüğüne benzer burada bir görevi 
olabilir (62). 

a) Böyle bir sosyal psikoloji geçen nesillerden kalma ara ş tırmaların 
(Tarde, Giddings, Ch. Blondel, Halbwachs) toplumu ferde veya ferdi 
topluma ircaa çal ış an bütün pe ş infikir (pr bıotion) lerinden kurtulmu ş  
olmalıdı r. 

b) Bunun için de bu temel axioma dayanmak yetmez. Varl ık 
tabakalar ını n irca edilmezliğ ini anlatan bir ontolojiyi temel olarak 
almalı , 19 ncı  yüzyı lın natüralisminin ve mekanisminin ç ıkmazla-
rı ndan kaç ınmal ıdır. 

c) İ nsan - çevre münasebetinde hayvanla yak ın çevresi ve in-
sanla dünyas ı  aras ındaki derin fark ı  temel olarak almal ı dır. Böyle 
olmazsa, insani varl ıkta kişinin ayn' ı  ve b a ş  k a'yı  birleş tiren temel 
krizi (Platon'un haber verdi ğ i kriz) görülmezse, hayvandan ba ş layan 
bir uzviyet - çevre kar şı lıklı  etkisi fikrinden insanlara ait aç ıklamaları  
çıkarmak kabil olmaz. Böyle bir görü ş  Pawlov ve Köhler'in verimli 
çalış malarına rağmen, neticesiz kal ır. Cannon'un "The Wisdom of 
the Body" (Bedenin bilgeliğ i) dediğ i şey budur. 

d) Karşı lıklı  etkinin incelenmesi yaln ız insana değ il, madde 
ve enerjiden ba şlayarak bütün varl ıklara, önce bu varl ıkların özüne 
ait kriz halinin, yani onlar ı n kendi nevilerindeki zı t ve tamamlay ı cı  
vas ıfların görülmesine ba ğ lı dır. Aksi halde kar şı lıklı  etki (Wechselwir-
kung) ayrı  varlıkların çatış mas ından, mekanik bir etki ve tepkiden 
ibaret kalabilir. 

e) Böyle bir çat ış ma iki terimden birini ortadan kald ırarak, her 
iki tarafı  yıpratarak, hiç bir sonuca varmayarak, her iki tarafi da mah-
vederek veya iki tarafı  da kuvvetlendirerek bitebilir. Bunlardan hiç 
biri, hatta iki terimden birinin ortadan kalkmas ı  da sentez 
Böyle bir çat ış ma bir çok ş artlar ın bir araya gelmesinden do ğ acağı  
için her yerde farkl ı  sonuçlar doğurabilir. Hatta baz ı  yerde çat ış ma 

62 Bugün dahi socio - psychologie ve psycho - sociologie henüz iki kar şı t görüş  olmaktan 

çıkmış  değ ildir. Stoetzel'in Opinion psikolojisine dair tetkikleri de bunu gösterir ( Jean 
Stoetzel, 77dorie des opinions, Bibl. de Phil. cont. P. U. F. 1943. Stoetzel, L'Etude exphimentale 
des opinions, p. U. F. 1943). Bugünkü durumda böyle bir koordinat henüz ideal halindedir. 
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yarı da kesilir veya ba ş lang ı çta kalabilir. Öyle ise çat ış manı n meydana 
çı kardığı  ileri sentezlere kanun değ il, yüksek derecede bir ş ans denebilir. 
Bu sentezden önce varl ığı n adi (originel) buhran ı ndan ba ş lamalıdı r 
ki, bu da varl ı k tabakalar ı nı  tasvir eden bir ontoloji görü şü ile müm-
kündür. 

Organik ve sosyal şuurlar ı n ikiş er ritm halinde gerçekle şmesi, 
sosyal şuura devreli (cyclique) bir manzara verir. Organik şuurdaki 
uyku - uyan ı klık ritmi gibi, sosyal şuurda da bir çok ritmler var-
dı r. 

. En baş ta iş  - dinlenme ritmi gelir. Bu, ba ş langıç halinde veya 
geliş miş  her toplumda vard ır. Toplayı c ı lı k (cueillette) la ya ş ayan en 
basit toplumlardan modern milletlere kadar gerilme ve gev şeme 
ritmlerine kar şı lı k iş  - dinlenme (oyun) ritmi olmayan toplum yoktur. 
Baz ı  şekillerde i ş , Groos'un gösterdiğ i gibi, oyunla ve ahenkli hareket-
lerle yap ı ldığı  durumlarda i ş  - gevş eme ikiliğ i halini al ır. O zaman i ş  
ritmi daha az yorucu oldu ğu için, sosyal ş uur daha ahenklidir. 

2. Toplanma - dağı lma ritmi birinciye ba ğ lı  olarak doğ ar. Top-
lum hayatı  üretim, değ iş im ve her türlü değ er münasebetlerinin artt ığı  
devrelerde s ıklaşma, t o p 1 a n m a, azald ığı  devrelerde gev ş eme, 
da ğı lma manzaras ı  gösterir. İş  devresi gibi toplanma devresi de 
toplum vasfin ın fert vasfina üstün olmas ı nı  gerektirir. Toplanmada 
ferdi farklar unutulur, zümre hayat ı  kuvvetlenir. Hatta baz ı  ş artlarda 
y ı  ğı n zümreleri bile silerek toplumu tek ş ekilli hale koyar. Toplan-
manın en kesif ve geçici ş ekilleri sava ş , ihtilâl, sosyal tehlike anlar ında 
meydana ç ıkan yığı nla ş malard ır. Üretim ş artlar ı na göre baş langı ç 
veya ileri toplumlarda (göçebe, yar ı  göçebe, yerle şmiş ) toplanma-
dağı lma ritminin mevsimler veya yerde ğ iş tirmeleri ile ili ş iğ i vardı r. 
(Vakaa Durkheim ferdi farkla ş manın baş lı ca sebebini kesifle şmede gö-
rüyor. Fakat bu farkla ş ma değ erler farkla ş ması  ve iş  bölümüne bağ lı  
olan sosyal ve fonctionnel farkla ş mad ır. Burada söz konusu olan orga-
nik ruhi bünyeye ait farkl ı lık değ ildir.) 

3. Coşma - durulma ritmi birinci ve ikincisine az çok ba ğ lı  olarak 
toplum hayat ının en mühim ritmi halini al ır. İş  veya toplanma dev-
releri ayn ı  zamanda toplumun co ş ma hali demektir. Dini ayinler, si-
yasi galeyanlar, homurtu, ayaklanma veya ihtilâller türlü co ş ma ş e-
killeridir. Bunlardan bir k ısmı  düzenli aral ı klarla tekrar edilen ritm-
lerdir : belirli mevsimler ve yerlere ba ğ lıdı r. Bu co ş malar s ı ras ı nda top-
lum bağ lantıları  kuvvetlenir. Bunlar, üstün derecesinde vecd. (extase) 
halini alabilirler. O s ırada co ş an insanlar kendi fertliklerini unuturlar, 
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toplumdan ibaretmi ş  gibi kalı rlar. Bu ritmin ikinci devresi olan durul-
ma halinde co ş ma veya vecdin ta şkı nlığı  geçer, fakat izi kal ır. Toplum 
bağ ları  gevş erse de potansiyel olan hat ı rlamalar ı  ve hayalkurmalar ı  
meydana getirir. Ferdi farklar içinde toplumla ilgili perspektivler 
kurulur. 

Toplum - fert ritmlerinin bu üç manzaras ı  karşı lıklı  birbirine bağ -
lıdır. Her i ş  gerilmesi oyun veya dinlenme ile tamamlan ır. Her 
"teneffüs" (recdation) frans ızca ad ı nı n gösterdiğ i gibi, yeni bir çalış ma 
gerginliğ i yaratı r. İş de ferdi farklar azal ı r(*). Oyunda ferdi farklar 
meydana ç ıkar. Fakat yarış maları , dayan ış maları  ile toplumu yeniden 
hazırlar. Bu yüzden Moreno gibi k ısa görü ş lüler(63) oyun veya ona 
benzer yakla ş malardan yaln ız küçük zümrenin de ğ il, bütün toplumun 
doğ uş unu çıkarmaya kalkmış larsa da, bu aç ı klama yanl ış tır (64). Ge-
rilme - gevş eme nöbetle ş e ritmi görülmedikçe, gev ş eme devresine ait 
ferdler-aras ı  münasebetlerden toplumun do ğuşunu anlamak kabil de ğ il 
dir. Leopold von Wiese bu relationnel aç ı klamayı  daha etrafl ı  görebil-
mek için yaklaşma-uzakla şma münasebetlerini ayn ı  zamanda gözönüne 
alıyor (65). Fakat Simmel'den beri üzerinde durulan (ve Kant'c ı  
relativiste görü ş ten mülhem olan) bu aç ı klama tarz ı  insanın ferdi 
atomlar gibi görülmesinden do ğ an mühim bir yanlış lığ a kurban ol-
maktad ı r (66). İ nsan kiş idir, ferdi atom de ğ ildir; ve her ki şi aynı  za-
manda hem kendi hem ba şkası dır. Yani hem ba şkaları ndan farklı , 
hem ba şkalariyle kaimdir. Bu kriz durumu onu nöbetle ş e toplum ve 
fert olarak gerçekle ş me ritmlerine götürür. Böyle olmasa ne devaml ı  
toplum hali ile ferdin doğu ş u anla şı labilir (sociologisme tezinin imkân- 

* İş in ferdi farklar ı  hesaba katarak planlanmas ı  ve verimin artt ırı lması  metodlar ı  varsa 

da (Münsterberg testleri Taylorism'in bu farklar ı  görmemek yüzünden dü ş tüğü yanl ış ları  
göstermekte idi), bu gayretler i ş in esasındaki disiplin bütünlü ğünü kaldı rmaz. 

63 Pitirim Sorokin, Fads and foibles in modern Sociology and related sicences, Chicago, 1956 

(Tendances et Moires de la sociologie americaine, trad. par Cyrille Arnavon, 1959: P atome social 
de Moreno et l' 6croulement de l'atome, pp. 273 - 281). 

64 Moreno, Freud'un Psikanaliz'i ile Bergson'un hürriyet felsefesini birle ş tirmeğe çalı -
şı yor, ve toplumun temelinde spontanelik, geli şmiş  şekillerinde stotype'lik görüyor. Fakat 
dayandığı  bu iki düşünürden birincisi tam determinist, ikincisi tam indeterminist oldu ğu 
için ulaş tığı  netice çeli ş ik ve imkâns ızdı r. 

65 Leopold von Wiese, Beziehungssoziologie, 1924; Ernest Stauffer, La M6thode relation-
nelle en psychologie sociale et en sociologie selon L‘opold von Wiese, 1950. Delachaux et NiestM, 
Genve 
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sızlığı ) ; ne de ferdi atom münasebetlerinden toplum ç ıkarı labilir 
(zirkettiğ imiz tezin imkâns ı zlığı ) (67). Oyun veya gev ş eme halindeki 
"kendiliğ indenlik" (spontaniit) ile, iş  veya kurumla ş ma (institutiona-
lisation) halindeki "zaruret" veya standartla ş ma (st e? lotypisme) 
de kesin olarak ayrı lamaz. Her ritmin iki kavsinde birinden ötekine 
geçi ş  krizden kurtulmu ş  olduğu için çabayla baş lar, meleke veya al ış -
kanl ı k halini ald ıkça "kendiliğ inden" olur. Öyle ise ilk i ş , toplam ş  
ve co ş u şun baş langı cı  çabayla olduğu gibi, sonraki gevş eyiş , dağı lış , 
duruluşun başı  da kendiliğindendir. Fakat ritm ilerledikçe, çaban ın 
yerini meleke ve al ış ma aldı kça bu kavisler kendiliğ inden olur(*). 
Onlarda krizden kurtulu ş a göre hürriyet, ritm düzenine girdikce ba ğ. - 
lamş  (engagement) yani bir nevi zaruret vard ır. 

Öğ rencilerin s ı nıfa girmesi bir ritm ba ş langıcı dır. Bahçeye ç ı k-
maları  ikinci bir ritm ba ş langı cı dır. Okula yeni giren öğ renci için bu 
ritmlere ba şlama çaba iledir. Fakat okul denen sosyal kuruma ait 
meleke ve al ış malar kazan ı ldıkça bu ritmler kendiliğ inden olur. S ım-
fın disiplini bir düzen, oyunun gev ş ek disiplini ba şka bir düzendir. 
Ş u farkla ki, bir s ı nıfta toplum münasebeti ferdi ikinci planda b ıraktığı  
halde , bahçede ferdi münasebet toplumu ikinci planda b ırakır. S ı -
nıfta çocuk hem yar ış ma hem dayan ış ma halinde ise de i ş  veya disip-
lin baskı sı  yarış mayı  dizgine koyar. Bahçede bu iki hal gev ş ek b ırakı l-
dığı  için yarış ma birinci plana geçer ve dayan ış ma ona bağ lı  kalır. 
Okul, kış la, hastane, tekke, v. b. gibi kurumlarda yan ş ma ve seçmelerin 
kendiliğ indenliğ inin zümreyi doğurduğu sanı sı  buradan gelmektedir. 
Halbuki kişinin iki manzaras ı  olan toplum ve fert olmasa, ferdi atom-
ları n münasebetinden zümre (toplum), kendili ğ inden münassebetler-
le kurumla şmalar asla anla şı lamaz. Bu aldat ıcı  görüş  toplumu psi-
koloji ile açı klamak isteyen eski yanl ış  teorinin maskelenmi ş  yeni bir 
ş eklidir. Halbuki ne co ş ma ve iş  disiplini, ne kurumla ş ma bu fertler 
- aras ı  seçmelerle anla şı labilir (68). 

F. Zamani Varl ık 

Organik ve sosyal, her iki ş eklinde şuur zamana ba ğ lı dı r. İ nsan 
zaman varl ıktır. Existenz filozoflar ı  bu vas ıf üzerinde israr etmekte-
dirler. Jaspers'e göre insan ın baş lıca faktörü "tarihilik" (Geschichtlich- 

67 P. Sorokin, Les Th &ries sociologiques contemporaines, trad. par. RenA Leverrier. 1938. 

Payot 

68 P. Sorokin , Fads and foibles, etc. 
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keit) dir. O bu karakteri ile ba şka varlıklardan ayr ı lı r. Jaspers bu fark ı  
gösterebilmek için bu almanca kelimeyi insana hasr ederek tabiat 
için historisch diyor. Onca bu ikinci kelime kozmolojik olu ş u, bitki ve 
hayvanı n oluş unu ifade eder. Yaln ı z şuurlu varl ı k olan insanda zaman 
ş uuru ve bundan dolay ı  "tarihilik" vard ı r. 

Hegel "olu ş " ve "zaman" ın Mutlak Ruh' a ait (Geist) 
olduğunu söylerken madde âlemini bunun d ışı nda b ırakıyordu. Marx 
ve Engels, diyalekti ğ i tabiata tatbik ederken "zaman"! bütün gerçek-
lerin olu ş una yayd ı lar. Yeni felsefe bu bak ımdan adeta Hegel'e bir 
dönüş  sayı labilir. Çünkü insana ait tarihilik ile tabiata ait olu ş 'u ayı -
rıyor. Guitton'a göre (Bergson'un bir sözüne dayanarak) (*) "e ğ er 
zorunsuzluk, süre, tarih, arzu ve ölüm olmasayd ı  Spinoza yani ezelilik 
ve "Ezdi hal" (Eternel Pr &ent) sistemi biricik doğ ru görü ş  olurdu" (69). 
Bütün bunlardan s ıyrı lmış  bir âlem dü şünülebilse, Spinoza'nı nkinden 
başka felsefe olamazd ı . Fakat madem ki bunlar, yani eksiklikler, yan-
da kalmalar, mahrum olu ş lar (privation) vard ır; öyle ise Spinoza'c ı  
olunamaz. Buradan, ona göre yokluk, düzensizlik, tesadüf ve mümkün 
varlık meydana ç ıkar. Her gerçek derecesi daha a ş ağı  dereceyi ku ş atır 
ve onun tarafı ndan ku ş atı lı r, öyle ise canl ı  varlık maddeyi ku ş atır, 
hayvan bitkiyi ku ş at ır, insan öncekileri ku ş atır. Çünkü onlardan her 
birinde daha üstün bir bünye (structure) vardı r. Bu demektir ki üstün 
bünye a ş ağı  bünyeyi ku ş atır. Gerçeklerin derecelerine göre, ş uur bü-
tün önceki gerçekleri ku ş atır. Varlıkların bu sıralanışı nda sanki a ş ağı  
üstüne doğ ru yükselmek için gerilme halindedir. Her bünyenin kendi 
içindeki eksiklik daha üstün bir bünyeyi haz ı rlar. Bir bünye için hasta-
lı k, kötülük, çirkinlik olan ş ey bunu aş an üstün bünye için haz ı rl ı ktı r. 
Guitton'a göre hastal ık, isyan, ihtilâl bizim daha üstün bir tabiata 
nüfuz etmemize yarayan kozmik hallerdir (7o). Fakat bütün bu hallerin 
doğurduğu "tarihilik" Jaspers'te oldu ğu gibi Guittön'da da u m u m 
y e tl e tarih tir. Yani bütün varl ıklara aittir. Fakat ondan farkl ı , 
bize daha yak ı n, varolu şumuza ait müfret ve özel bir tarih daha vard ı r. 
Bu insanda öz'ün anzi (accident) ile, değerin tesadüf ile birle ş tiğ i bir-
tarihtir. Bu tarihte anziolanlar bir s ı ra haline gelirler. Tesadüfler de-
ğ ere yeni renk verirler ve bu s ırada insani şuurun zaman ını , insanlığı n 

* Bergson "her filozofun bir kendi felsefesi, bir de kar şı s ında Spinozac ı lık vard ır" 
diyordu. 

69 J. Guitton, L'Existence temporelle, 1949. Aubier. Paris. p. 26 

70 J. Guitton, ayn ı  eser, sh. 51 - 52 (Canguilhem'in patoloji hakk ı ndaki görü şünü des-
tekliyor) 
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tarihini meydana getirir (7 t). Art ı k burada "tip"lerin, "bünye"lerin, 
umumi neviler ve sınıflara, "kanun"lar ı n yerini şuurun zamanındaki 
oluş tan, ar ızalar ve tesadiitlerle i ş lenmiş  özden ve de ğerden ibaret 
ferdi vakalar ak ışı  alır. Böyle bir görü ş te Hegel'in t a r i h m a n t ı  ğ  ı  
yerine tarihin ar ızalardan meydana gelen Kader'i, "Tarih' kaderi" 
geçer. Burada tarihin gayelili ğ inden bahs edilemez. Çünkü ş uurun 
bu anlamdaki zamanili ğ i önceden kestirilemeyen vakalar ı  beklemek-
tedir. 

Biz bu existentialist zaman görü şüne kat ı lmıyoruz. Önceden 
kestirilemeyen gelecek hakk ı ndaki bu görü ş  organik ve sosyal ş uura 
vergidir. Her iki ş uur zamanda olu ş tur. Çünkü organik şuur canlı  
varl ık olarak ya ş adığı nı , yaş landığı nı , ihtiyarladığı nı  bilir; ölümle sona 
eren bir varl ık olduğunu bilir. Burada tersine dönemeyen bir süre, 
ş imdiden geleceğ e doğ ru uzanan bir yı pranma ve kaybolma ş uuru var-
dır. Sosyal şuur da, ba ş ka türlü bir zaman şuurudur. Orada toplanma, 
co şma devreleri muntazam aral ıklarla tekrar edilir. Sosyal hayat ın 
ayinlerde, bayramlarda, ortak hat ırlama günlerinde canland ınlan 
heyecan ı , bir takvim ş uuru yarat ı r. Her takvim (cycle) devreli ve düzen-
lidir. Organik ş uur gibi bitecek bir ömrün tek hatl ı  akışı na değ il, 
belirsizce tekrar edilecek devrelerin ardarda gelmesine ba ğ lıdır. Bunun 
için Yunanl ı lar zaman ı  dönüp yine eski yerine gelen bir tekerle ğ e ben-
zetmi ş lerdir Fisagor ve Eflâtuna göre zaman devrelerin sonsuzca tek-
rarı  (Eternel retour) dır. Kapanan bir daire ş eklindeki bu zaman şuuru 
İ lkçağda olduğu gibi Yeniçağda Vico'nun corsi et ricorsi dediğ i devamlı  
devr fikrinde (72), Nietzsche'nin "Ezeli yeniden dönü ş"nde vard ır 
(73). Sosyal hayat kolektif heyecanlar ı  yeniden ya ş ama ve canland ı r-
ma hayatı  olduğu için nerede toplum varsa orada bu zaman ş uuru 
vardı r : İ slâm dünyas ı nda çarkı -Felek ve Ayinei Devran da bunu gösterir. 
Yaln ı z üniversel dinler, islâml ı k ve hiristiyanlık bundan farkl ı  bir zaman 
ş uuru getirmi ş tir. Bu da yarad ış la baş layan ve mahvolu ş la sona eren 
âlemin sonlu varl ığı na ait zaman ş uurudur ki, umumiyetle sosyal za-
mandan ayrı larak adeta organik ş uurun zaman ına benzer bir vas ıf 
kazanmış tır. İ nsan nas ı l yaş ama yönünün ihtiyarlamaya ve ölüme 
doğ ru olduğunu hissediyorsa, ömrünün nas ı l sonlu olduğunu biliyorsa 
buradaki sosyal ş uur da âlemin ömrünün sonlu oldu ğu , baş ladığı  ve 

71 Mentre, Cournot et la Renaissance du Probabilisme, 1908 M. Rivikre 

72 J. - B. Vico, La Science nouvelle, trad. par And Doubine, presentation par Benedetto 

Croce, edit. Nagel, 1951. 

73 Frederic Nietzsche, Le Gai savoir, 1950, 13 e edit. trad. par Alexandre Vialette, 

Gallimard 
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biteceğ i ş eklinde "Mebde ve Mead"a bağ lı  (eschatologique) bir zaman fikri 
kazanmış tır. "Ezeli dönü ş" denen zamanla "yarat ış  ve yok olu ş " 
zamanı  bugüne kadar sosyal şuurda hakimdir. Ş unu katal ım ki 
ikincisi organik şuurla sosyal şuurun zaman fikirlerini birle ş tirmekte-
dir. Başı  ve sonu olmayan, geçmi ş ten geleceğ e doğ ru tek hat üzerinde 
uzanan zaman fikri çok yenidir. İ lkçağda Aristo bu Dehr veya ezell 
zaman fikrini müphem olarak ifade etmi ş , İ slâmda Batmiler bu fikri 
kısmen geli ş tirmiş lerse de, as ı l çağdaş  düş üncede elveri ş li zemin bulmuş -
tur. Bu, ne canl ı  varlığı n ölüme doğ ru giden zaman ı , ne sosyal ş uurun 
ezdi dönü şü, hatta ne de büyük dinlerin yarad ı lış  - mahvolu ş  zaman ı -
dır. Bu, baş sız ve sonsuz sürekli bir olu ş un zaman ı dır ki, bu şuuru 
Renaissance'dan ve ba ş lıca 19 nc ı  yüzyı ldan sonra tabiat ve insan 
filmlerinin geliş mesi, evrim fikri doğurmu ş tur. Hemen şunu katal ım 
ki, bu fikir ş uurun bir sezgisi de ğ il , ilmin bir verisidir. Bundan dolay ı  
onu şuur fenomenolojisinin d ışı nda b ı rakmal ı  ve yukarda gö ş rdüğümüz 
üç türlü zaman şuuru üzerinde durmal ıyız. 

G. Zamandışı  Şuur 

Fakat acaba ş uur daima bir zaman şuuru mudur? Ş uur edinmek 
yalnız zaman ı  yaş amak mı  demektir? Eğ er bütün ş uur organik ve sos-
yal şuurdan ibaretse, buna evet demek gerekecek; o vakit Bergson'un 
geçmi ş ten ş imdiye doğ ru uzandığı nı  söylediğ i "süre"de, Heidegger'in 
ş imdiden geleceğ e doğ ru çevrilmi ş  "yokolma ürküntüsü"nde ş uurla za-
manın ayn ı  olduğu hakkı ndaki fikirlerine kat ı lmak doğ ru olacakt ır. Fa-
kat bizce, kökü organik ve sosyal ş uur olan bu felsefi sezgi bütün şuuru 
kavrama gücünde değ ildir. Bu iki çağdaş  filozof hayat metafizi ğ i yapar-
larken kendi tecrübelerine (Erlebnis) dayanıyorlar. Ş uurun doğ rudan 
doğ ruya verisi olan zaman sezgisi üzerinde duruyorlar. Ancak yine o 
sezgiyle, bu ya ş ama yönüne bağ lı  olmayan ba ş ka bir ş uur edinebiliriz. 
Bu sonuncusu, organik ve sosyal ş uuru aş masiyle (hypersocial olmasiyle) 
ötekilerden ayr ı ldığı  için, ona zamand ışı  (intemporel) şuur diyebiliriz. 
Gerek organik gerek sosyal şuur, kendilerini bir de ğ iş me ve olu ş  halinde 
kavrarlar : birincisi geri dönmeyecek bir de ğ iş me, ikincisi daima tekrar-
lanacak ve geri dönecek bir de ğ iş me olsa da, her ikisinin varl ığı  sırf 
oluş tan ibarettir. Fakat hiç bir de ğ iş meye ve olu ş a bağ lı  olmayan bir 
şuur hali vard ır: bu da geçmi ş e ve geleceğe ait bütün hat ırlamalar, 
hasretler, esefler, beklemeler, ümitler, tasa ve ürküntülerin d ışı nda 
devaml ı  bir hal içinde ya ş amak, hatta yaln ız hali ya ş amaktan ba şka 
bir ş ey olmayan Ezeli An (Instant Eternel) ş uurudur. Orada her türlü 
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değ iş me, bir hedefe doğ ru ilerleme, y ı pranma, bir sonda bitme tasas ı  
yoktur. Yine orada toplumun mekân - zaman ş emalar ı  ile ilişik te 
kesilmiş tir. Vakaa insan daima organik ve sosyal ilgiler içinde ya ş ar. 
Fakat sanki bu ilgilerden hiç birine ba ğ lı  değ ilmiş  gibi kendini boş lukta 
duyduğu bir an vard ı r. Bu bir yaz günü çay ı ra uzandığı mız, ac ı  ve tatl ı  
hiç bir hat ırayı  canland ı rmadığı mız, yaş ayışı mızı n yönünü unuttu-
ğumuz, organik ve sosyal bütün ili ş iklerden sanki s ıyrılmış  gibi yalnı z 
"an" den ibaret kald ığı mızdaki ş uur halidir. Orada da gözümüz, 
kulağı = ve derimizle temasta oldu ğumuz bir âlem vard ır. Fakat bu 
âlem, bütün ak ı lyürütmeler bir yana, bizimle birlikte devaml ı  olarak 
varolan ve içinde devaml ı  olarak haz ır bulunduğumuz bir âlem gibi 
görülmü ş tür. Orada her ş eyi unutmu ş  ve hiç birş eyi beklemiyor gibi-
yiz. Sanki fenomenolojik Epoche metodunu kullanarak "zaman" ı  
parantez içine alm ışı z ve şuur bir öz (Wesen) olarak kalmış tır. Böyle 
bir ş uura zamani diyemeyiz. Ona sosyalötesi veya zamandi şı  şuur, 
başka deyiş le ezeli hal şuuru, hatta her türlü de ğ iş me dışı nda öz ola-
rak ş uur diyebiliriz. Bu bizim ku ş at ı ldığı mız "âlem" le bir oldu ğumu-
zu duyduğumuz, ondan ayr ı  veya onun kenar ı nda terkedilmi ş  veya terk 
edilecek varolu ş  gibi değ il (geworfen), bütün varlıkla birlikte ya ş adığı mız 
andaki ş uurdur ki, asil şuur buradad ır. Bu varlığı n sonsuzluğunu, baş -
langıçsı zlığı  ve bitmezliğ ini, daima var ve haz ı r oluşunu kendimizde 
duyduğumuz, varlıkla kendi varolu şumuzu ezelilik içinde gördüğü-
müz andaki şuurdur. Orada biz ve âlem ayn ı  ş eydir: her ş ey bizde 
ve biz her ş eydeyiz. Bu anlamdaki ş uura mutlak şuur da diyebiliriz. 
Böyle bir ş uurun gerçek veya vehim olmas ı  ihtimali vard ır. Organik 
ve sosyal varlığı = meydana ç ıkı nca o silinir. Bir anlamda o vehimdir. 
Fakat aktüel varl ığı = varlığı n sonsuzluğu ile birle ş ince, şuur âlemi 
kuş atan en büyük güc (kudret) haline gelir. Varl ık hakkı ndaki geni ş  
felsefi kavray ışı mız, sanat sezgimiz, varl ığı n bütünlük halinde kavran-
mas ı na yarayan ilimci anlay ışı mız böyle bir görü ş  içinde gerçekle ş ir. 
Organik ve sosyal ş uurlar ı n bu iradi unutmadan sonra yeniden i ş le-
meye ba şlaması  da ancak böyle bir ba ş langı ç noktas ı na muhtaçt ır. 

Eğer bizde bu ezdi hal şuuru bulunmasaydı , varlığı  sonsuzluğu 
ile kendi aktüel şuurumuzda zaman d ışı  kavramasayd ık gele-
ceğ e doğ ru uzanan ve geçmi şi baş tan kuran ş uurumuz nas ıl iş leyebilir-
di? Onları n bütün faaliyeti yalmz bu ba şlangı ç noktas ına sahip olma-
mız sayesindedir. Geleceğe ait zaman ş uurumuz, yahut geçmi şi baş tan 
kurmak için çaba sarf etmemizde yaln ız gelecek ve geçmi şin üstüne 
yükselerek onlara yukardan bakabilmemizden, yani ezdi hal şuuruna, 
öz olarak şuura sahip olmam ızdan ileri gelir. Öyle ise zamani varl ık 
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olarak anla şı lan organik ve sosyal şuurlarm i ş leyiş i herş eyden önce bu 
zamanüstü ş uurun varlığı  sayesindedir. Augustin bu şuura ait dü ş ün-
cenin önderi oldu. Eflâtunda da onun ilk müphem sezgisi vard ı . Des-
cartes şuuru böyle anl ıyordu. Spinoza'n ın sonsuz cevher görü şü bu şuur 
anlayışı na dayan ı r. İ bn Arabi "Ezdi An" fikrini felsefesinin temel 
taşı  yaptı . Tabiatla ve insanla u ğ raş an ilim adam ı  değ iş mez öz fikrini 
bu ş uurla elde eder. Hakiki sanatc ı nın sezgisinde bu şuur vard ır. Ma-
tematikçi yaln ız ona dayanarak zamand ışı  nicelikler dünyas ı nı  dü ş ü-
nebilir. Bütün değ işmeler üstünde de ğ iş mezi arayan a şkı n değ erler 
(ahlak ve din) ona dayan ırlar. Onsuz ne bilgiye, ne de ğ erlere bir temel 
bulmak mümkün olurdu. 

Fakat parantez içine ald ığı mı z bu zamand ışı  şuuru, bizim hiç bir 
müdahalemiz olmadan, baz ı  hallerimizde doğ rudan doğ ruya kavrayabi-
liriz. Bunlar geçmi ş i ve gelceğ i, değ işmeyi iradeyle unuttu ğumuz 
hatta ya ş amadığı mız hallerdir. Bu hallerden çocuklukta geçti ğ imiz gibi, 
ergin ya ş ta da tekrar ona dönebiliriz. Bu dönü ş ler gündelik hayatta 
veya ömrün baz ı  dönemlerinde olabilir. Ş uurun özel bir tecrübesine 
ait olabilir. Bütün bu hallere vehim gözüyle bakamay ı z. Çünkü on-
ların içinde bulunmu ş tuk ve bulunabiliyoruz. Parantez içine ald ığı mı z 
zamand ışı  veya öz şuur ile bu hallerin s ıkı  benzeyi şi onlara vehim 
gözü ile bakmay ı  güçle ş tirir. öyle ise bütün çe ş itliliğ i ile şuurun aç ı l-
maları nı  gözden geçirirken bu ilk hallerden i ş e ba ş lamalıyız. 

H. İki Türlü Zamansız Şuur 
Öz halinde, Fiil halinde 

Zamansız şuur iki türlü görünür: biri eri ş kin insanda geçmi ş  
ve geleceğe ait zaman şuurları m irca ederek, parantez içine alarak, 
türlü değ işme dışı nda "an" in şuurunu öz haline koymak suretiyle: 
bu bir üçgenin, bir say ı  cümlesinin (kardinal say ını n), iyilik veya gü-
zellik kavram ı nın, kırmızını n ş uuru gibidir. Bu, elde edilen öz şuur 
ayn ı  zamanda Descartes'dan Husserl'e kadar filozoflarm üzerinde dur-
dukları  aydın, seçik ve apaç ık şuurdur. Buna Descartes' ı n deyiş i ile 
zihin sezgisi veya ezeli hakikat diyoruz. Bu, Husserl'in deyi ş i ile noe-
matik öz'dür, yani de ğiş mez ve zamans ı z mahiyetlerin ş uurudur. Fakat 
Husserl bunun d ışı nda bu özleri kavrayan kasdl ı  fiiller akışı nı n, noe-
tik özlerin şuurda ya ş amş  sı rası na göre zaman ı  meydana getirdi ğ ini 
ve buradan bir zaman şuurunun doğduğunu biliyor (74). Bu art ık 

74 E. Husserl, Leçons pour une Ph inomdnologie de la conscience intime du Temps, trad. par 
Henri Dussort, P. U. F. 1964 
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ne organik ne de sosyal ş uurdur. Fakat özleri kavrayan fiillerin ya ş an-
masından ibaret, kendisi de öz olan zamand ı r. 

Burada biz yaln ı z birincisi yani zamans ız özlere ait şuur üze-
rinde duruyoruz. Felsefe bu ş uurun fenomenolojik tasvirini yapmadan 
çok önce onu temel olarak alm ış  bulunuyor. Yunanl ı ları n Logos ve No-
us tan anlad ıkları  bu idi. Aristo Akı l düzenini her türlü değ iş me ve za-
manın üstünde görüyor ve mant ığı n değ iş mez kurallar ı nı  buna dayan-
dı rıyordu. Hatta bu düzendeki zamand ışı lık o kadar temelli idi ki, 
geleceğ e ait modal hükümlere, olacak olan ı n muhtemelliğ ine yer ver-
memi ş ti (bu ad ı m ilk defa Stoa mant ığı nda atı lmış tır). İ slam felsefe-
sinde varl ığı n kavran ışı ndan ibaret olan şuur iş rald felsefesinde Nur 
adını  aldı . Sühreverdi'ye göre karanl ıkları n içinden ç ı kan Nur her ş eyi 
aydı nlatan ş uurdur ve Nur'dan Nur'a do ğ ru yükseliş  varlık tabakala-
rı nın aydı nlanmas ı  demektir ki, sonunda bu yükseli ş  Nurlar Nuru'na, 
yani Allaha ula şı r. Çağdaş  felsefede Descartes " şuur"u böyle anlad ığı  
gibi onun ve empirism'in izinden giden Ayd ı nlanma (Aufkldrung) 
felsefesi de böyle anl ıyordu. Her halde zamans ı z şuur görü şü hemen 
daima akı lcı  felsefeye bağ lı  kalmış tır. Bugün de E. Cassirer ve Brunsch-
vicg'in Bat ı  kültüründe ayd ı nlık ve şuur fikrinin geli ş mesine verdikleri 
önem akı lc ı lığı n en yeni ş eklidir denebilir.(*) Bu yüzden ne iradeci felse-
fede , ne vitalist felsfelerde (Spinoza'da en yetkin 'örne ğ ini gördüğü-
müz) bu zamand ışı  şuur fikrine rastlanabilir. Jaspers varolu ş  dışı nda 
ilmin, tekniğ in, üniversel dü ş üncenin alan ı  olarak buna "Genel şuur" 
diyor ve onu varolu ş  gibi ayrı  bir varlık sferi sayıyor(75). İ radeci ve 
vitalist felsefelerin gölgede b ıraktıkları  ve derecesini alçaltt ıkları  bu 
varlı k sferini tam yerine koyuyor. Fakat umumiyetle existentialist 
filozoflar vitalismin yapt ığı nı  başka tarzda yapmaktad ırlar: Sart-
re'a göre zamans ı z şuur yalnı z "en soi" varlığ a ait olan şuurdur, bu ise 
yoklukla sava ş  halinde bulunan "pour soi" varl ığı n, varolu şun kendi 
dışı ndaki projelerinden ibarettir; fikirler de ş eyler gibi en soi'dırlar 
ve "kendisi için" varolan insan taraf ından projet edilmi ş lerdir. On-
ları  özler olarak koyan insan, yani varolu ş 'tur. Bunun için varolu ş  
özden önce gelir. Daha aç ık söyleyelim: hiçbir ş eyin devaml ı lığı  
ve özlüğü yoktur; o bizim tarafı mızdan icat edilmi ş tir Heidegger 
as ı l zamant varl ık olan insan dışı nda elimiz alt ındaki olanlar 
(âant), pratiğe yarayan aletlerden ibaret varl ık (Zuhanden) ve 
onunla iş lediğ imiz, değ iş tirerek ele geçirdi ğimiz "olanlar", yani 

* Ernst Cassirer, La Philosophie des Lumi&es, trad. par Pierre Quillet, edit. Fa-
yard, 1966 (edit en all. 1932). 

75 M. Dufrenne, et P. Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l'existence, pre'face de 
K. Jaspes, edit. du Seuil, 1947 
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Vorhanden'i ayı rıyor. Bunlar zamandışı  ş uurun gerçekliğe uygun 
olarak kavradığı  (adequatio rei et intellectu) asıl varlık değ ildirler; 
bunlar pratik ihtiyaçlar ın yarattığı  aletler veya onlar tarafı ndan 
değ iş tirilerek meydana ç ıkarı lan "olanlar"d ır. Görülüyor ki, Jas-
pers bir yana b ırak ı lırsa, existentialism zamand ışı  ş uura ve onun 
upuygun hakikatı ne değ er vermiyor. Bu- bakı mdan vitalismin, iradeci 
felsefenin görü şünü yeni bir ş ekilde canland ı rıyor. Fakat onlara 
katı lmaya imkân yoktur. Bu felsefelerin ortak metodu olan Fenome-
noloji böyle dü ş ünmeye elveri ş li değ ildir. Varolu ş u özden önceye koy-
mak bu metodun ruhuna ayk ırıdı r. Zaman ı  parantez içine almak va-
roluş u inkâr etmek de ğ il, dikkati zamans ız ş uura çevirmek demektir. 
Bu ş uur geçmi ş  - ş imdi - gelecek yönündeki bir ya ş anışı n "şimdi" 
dediğ imiz lahzas ı  değ ildir. Çünkü böyle al ınan "ş imdi" daima hare-
kettedir ve dikkatimizi kendine çevirir çevirmez geçmi ş  olmu ş tur. Ş im-
di, bölünmez bir "an" de olamaz. Organik ş uur aç ı sı ndan bakınca 
Bergson'un dedi ğ i gibi geçmi ş ten ayrı  bir ş imdi veya haz ır (pr6sent) 
yoktur. O daima gelece ğ e ve belirlenmemi ş e çevrili bir geçmi ş in deva-
mıdır, yani süredir. Fakat bu tenkit yaln ı z zaman ı n sonsuzca bölün-
mesinden çıkardığı = bir "nokta - an" (instant - point) için doğ ru-
dur(76). Sürekli veya hareketli (mouvant) ş ey noktalar birle şmesinden 
yap ılmış  olmadığı  gibi zaman da "an" ler birle ş mesinden yap ı lmış  
değ ildir. 

Öyle ise zamans ı z şuuru, zaman süresini parçalayarak de ğ il 
(çünkü bu, Bergson'un dediğ i gibi zaman ı  mekâna benzetmeden al ın-
mış tır) zaman ı  parantez içine alarak, zaman d ışı na çıkarak kavrama-
lıyız. Varlık ve zaman ın ayrı lmaz olduğuna hükmedenler bunu imkan-
sı z görürler. Do ğ rudan doğ ruya verilerin ş uuru (*) daima lahzalar ı  
birbirine bağ lı  ve kalitatif bir ak ış tır derler. Bunun için de bir melo-
dinin bölünmezliğ ine dayan ırlar. Vakaa melodinin hiç bir parças ı  
zaman süresinde gerçekle ş meden, bütünden ayr ı lamaz. Fakat bu bü-
tün bir bünye (structure) dir ve yaln ı z zaman süresine ait de ğ ildir. Bir 
renkler armonisinde, bir y ı ldı zlar constellation'unda, bir geometri 
ş eklinde, bir bitki veya hayvanda da bünyeler vard ır(**). Bu bünyeler 
zaman süresinde de ğ ildirler. Eğ er Stuart Mill'indedi ğ i gibi bu bünyelere 
ait alg ı ları  onların konturu üzerinde bak ışı mı zı  gezdirerek ve konturu 

76 Philippe Devaux, Le Systeme d'Alexander, expose critique d'une theorie neo - realiste du 
changement, edit. J. Vrin. 1929 

* Bergson "Şuurun Doğ rudan Doğ ruya Verileri" diyordu. biz bu cümleyi aksederek 
"Verilerin Şuuru" diyoruz. 

** Bünyeyi bu geni ş  anlayış  Gestalt teorisi ile Bergson görü ş ünü yaklaş tırmaya var ır. 

285 



tamamlayarak elde ediyorsak mekân veya bünye alg ı sının da zaman 
süresinden doğduğunu söylemek gerekir. Fakat Gestalt ara ş tırmalar ı  
bu eski görü şü desteklemiyor. "Bünye"leri do ğ rudan doğ ruya kavrı -
yoruz. Ayr ıca hiç bir ş eyi hatırlamaks ı zı n ve beklemeksizin, bo ş lukta 
kalmak ta mümkündür. Zamand ışı , hatta zamanüstü ş uur budur. 
Tekrar edelim: böyle bir şuur olmasaydı  zamanda dü ş ündüğ ü-
müzü, geçmi ş i ve geleceğ i kurduğumuzu bilmeyecektik. Geçmi ş i 
tekrar ya ş ayarak değ il, zamand ışı  bir şuurla canland ırıyoruz. Bu za-
man üstüne ç ı kış a Sartre gibi kendimizi proje olarak koyu ş  diyemeyiz. 
Çünkü ne gelece ğ e ait projeler, ne geçmi şin donmu ş  hayalleri bizim 
tarafim ı zdan inş a ediliyor. Onları  ku ş atan ve " ş imdi"yi de içine alan-
bir değ i ş mezlik şuuru olmasayd ı  hayvan ve bitkiden farkl ı  olarak 
ne geçmi ş  ne gelecek sezgisine, yani zaman ş uuruna sahip olacakt ık. 
Ölüm ürküntüsü dahi, Heidegger'in dedi ğ i gibi yokla ş ma (neantisation) 
halinde doğ an gelecek ş uurundan değ il, insani varlığı n sonluluğuna za-
mandışı  bakış dan doğuyor. Hayvanda korunma içgüdüsü oldu ğu 
halde böyle bir bunal ış ' ın (angoisse) olmamas ı  bundand ı r. 

İ . İlk Müphemlikteki Zamans ız Şuur 

Zamans ız şuur bir de insani varlığı n ilk krizinde, kendi ve ba şka-
sını n ayrı lmadığı  müphemlik (ambiguW) halinde görünür. Bu, ba ş lan-
gı ç ş uurudur : orada ki ş i henüz "kendi"yi "ba şkası "ndan, süjeyi 
objeden ayı rmamış tır. İ nsan gerilme ve geni ş leme ritmlerini kazand ık-
ca bu ş uur aç ı lır; fakat türlü ş artlar alt ı nda iğ reti veya devaml ı  olarak 
oraya tekrar dönülebilir. Bu müphem çiftkutupluluk ta zaman d ışı n-
dad ır, çünkü henüz ne ya ş amış  olduğu ne ya ş ayabilece ğ i "hal" leri 
zamanüstü ş uurla canland ırmış tır. Onun vasfı  ilk krizden ç ıkmamış  ve 
bulan ık olmakt ır. Böyle bir ş uur, zamans ı z olmas ına rağmen, birinci 
ş ekilde gördüğümüz bütün güclerden mahrumdur. Zamans ızdı r, 
fakat zamanüstü de ğ ildir. Bunun için onda birinci ş eklin yarat ı cı lığı  
yoktur. Zamanüstü şuur organik ve sosyal şuurun zaman ritmini can-
landırdığı  ve yeniden kurdu ğu halde, bu, zaman hatta mekândan mah-
rum ş uur belirsizlik içindedir. Bu iki ş uur halini ay ıran ba ş lı ca vas ıf 
ise ikincide aktüellik gücünün bulunmay ışı  veya çok zay ıf oluşudur. 
Aktüellik insani varlığı n ve umumiyetle canl ı  varlığı n çevreye veya 
"dünya"s ına kar şı  gergin bulunma hali; canl ıya canl ılığı nı , insana 
insanlığı n' veren gücdür. Bitkiden insana do ğ ru bu güc yükselir. 
Insanda dikkat ve dalma (contention) hali, birbirini tamamlayan iki 
hal bu gücü geli ş tirir. Dünyaya çevrilen dikkat, dünyaya dal ış la 
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tamamlanınca insana gerçekten "dünyada var" denebilir, ve böyle 
oluş  aktüelliktir. İ nsan müphem ş uurdan ç ıktıkca, dünyaya dikkat ve 
dalış la bakabildikçe aktüel ş uuru kazanır. Bir konuya dikkat etmek 
çabanı n, melekenin, ayd ın şuura ulaş manı n eseri oldu ğu gibi, o konu-
ya daima da al ış manın, telkinin, alt şuur ve bağ lanmanı n eseridir. 
Birbirini tamamlayan bu iki güc ş uurun dünya önünde aktüel bir tav ır 
almasını  sağ lar. Böyle olmasa ya ş uur bulanıklık içinde kalacak, yahut 
geçmi ş in veya gelece ğ in esiri olacakt ı r. İ htiyarlar ı n yalnı z geçmiş te, ha-
yalci delikanl ını n gelecekte ya ş amas ı  aktüel ş uurun ya gev ş emiş  yahut 
henüz doğmamış  olmas ındand ı r. Aktüel ş uurun kuvveti nisbetinde za-
man ş uurunu kurma gücü de artacakt ır. Fakat burada söz konusu olan 
aktüellik Aristo'nun gücden fiile geçme dedi ğ i sürecdeki aktüellik 
değ ildir. Çünkü ona göre gücde bulunan bütün imkanlar fiilde mey-
dana ç ıkar. Halbuki şuurun aktüelliğ i gelecekte gerçekle ş ecek olan 
imkanlara doğ ru açı lmış tır ve gücde olanlar ı  meydana ç ıkaracak yer-
de gelecekte gerçekle ş ecek imkanlardan yeni gücleri do ğurur; ş uu-
run potansiyelini yarat ır. Aristo'nun terimlerini kullan ırsak güc-
den fiile geçmeden de ğ il, fiilden güce geçmeden, ba şka deyi ş le fiilin 
gücü yaratmas ı ndan söz edilebilir(*). 

* Kuvveden fiile geçmek de ğ il, fiilden kuvveyi yani potentiel'i ç ıkarmak. 
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ŞUUR FENOMENOLOJ İ Sİ  

2 

A. Şuur Fiili nas ıl Bir Münasebettir 

Zamani varl ık olarak geli ş meden önce, şuurun ba ş langı ç 
halinin zamans ız, fakat müphem çift de ğerli şuur olduğunu gördük. 
Bu şuurun aktüellikle orant ı lı  olarak geli ş tiğ ini, zamanüstü şuur oldu-
ğunu söyledik. Buradan ba ş layarak şuurun türlü yönlere do ğ ru aç ı -
lış ları  (ouverture) ve gerçekle ş meleri incelenebilir. 

Her ş uur fiili Husserl'in gösterdiğ i ve daha önce Schopenhauer' ı n 
da ba şka bir tarzda söyledi ğ i gibi, bir süje - obje fiilidir. Her kasdl ı  
fiil süjeden objeye yöneli ş , süjenin objeyi kavray ışı  olduğu için, böyle 
bir fiilde mutlaka bir süje - obje çiftkutuplulu ğu vardı r: kavrayan şuur 

olmak bak ı mı ndan süje, kavranan ş ey olmak bak ı mı ndan obje. Süje, 
obje olmayand ı r; obje de süje olmayand ır. Bundan dolay ı  onlar 
birbirine z ı t (contraire) dırlar. Fakat ş uurda süjesiz obje ve objesiz süje 
olamaz; yani onlar ayn ı  zamanda tamamlay ı cı dırlar. Öyle ise her şuur 

fiili z ı t ve tamamlay ı cı  olması  bakı mından kar şı lı klı  dış ta - b ırakma 

(interexclusion) ve kar şı lı klı  bağ lı lı k (interde'pendance) ilkelerine tâbidir. 
Bu ilkeleri ruh - beden bütünü olan insani varl ı k için söylediğ imiz gibi, 

insanda bu bütünden ayı rdığı mı z (iso/6 ettiğ imiz) şuur için de geçerlik-
leri olduğunu söylemeliyiz. 

Ş uur fiiline vergi olan bu özel karakteri anlamak için her ş eyden 
önce onun iki terim aras ında bir münasebet oldu ğunu gözönüne 
almalı dır. Eğ er o bir münasebet ise ne tarzda bir münasebettir? Bil-
diğ imiz baş lı ca münasebet (relation) ş ekilleri ile kar şı laş tırarak onu 

inceleyelim: süje - obje çiftkutuplulu ğ u (b ıpolarit) birbirini tamamla-

yan z ı t terimlerin sürecidir. Z ı tlar ve farkl ı lar uzla ş abilirler, fakat 
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çelişikler birbirine irca edilemez ve bütünle şemezler(*). Çeli ş ikler 
için hiç bir sentez ve çözüm yoktur. Tez ve antitez için (e ğ er onlar 
çelişik iseler) üstün bir sentezde bütünle ş me mümkün değ ildir( ı  ). 
Böyle bir bütünle şme çeliş iklerin sentezinde değ il, ancak tamamlay ıcı  
olan farkl ılar veya kar şı tlarm birliğ inde olur. Çeli şiklerin birleşmesi 
bilgi alamnda düşünülemez. Bu ancak baz ı  mistik görüş ler tarafından 
ileri sürülmü ş  olabilir. Halbuki tarihi materyalism (Hegel'in diyalekti-
ğ inden mülhem olarak) "çeli ş me ş eylerin iç bünyesindedir" diyor (Po-
litzer, Principes fondamentaux de philosophie, 1954). Engels'e göre hareket 
çeliş medir (2). Engels bunun kan ı tı nı  Zenon 'un ok aporie'sinde veya 
Achileus paradoksunda buluyor: Achileus kendisinden bir az ilerde 
yarış a ç ıkan kaplumbağ aya asla yeti şemiyecektir, çünkü kaplumbağa-
dan onu ayıran mesafeyi a ş tığı  sırada hayvan da bir miktar ilerleyecek, 
Achileus'in her ilerlemesinde ayn ı  fark sürüp gidecektir. Burada para-
doks Achileus'in kaplumbağ ar kovalamas ı  ş eklinde konarak kendisini 
hayvandan ayı ran mesfayi a ş abilecek bir zaman vermeden ibarettir. 
Achileus'in kaplumbağ adan 2 metre ilerde oldu ğu ve saniyede 2 metre 
hı zla gittiğ i, kaplumbağ anın da saniyede ı  metre gittiğ i farz edilecek 
olursa, ko şunun ş artları  şöyle konabilir: Achileus 2 metre ilerler, on-
dan sonra kaplumba ğ aya mesafesi I metre iner. Daha sonra I /2 sani-
yede 1 metrelik ikinci bir ilerleme yapar. O zaman da kaplumba ğ aya 
mesafesi 1 /2 metreye iner. Sonra I /4 saniyede 1 /2 metre ilerler ve me-
safe ı  /4 metreye iner. Bu ş artlarda kaplumbağar yakalamak için 
Achileus'e verilen zaman süresi nedir? Ona ı  + I /2 + 1  /4 + 1  /8+ 
.... I / co saniye veriliyor. Bu, toplam ı  daima kendi limiti olan 2 sani-
yeden küçük geometrik bir seridir. Halbuki 2 saniyeden aş ağı  bir za-
manda Achileus kaplumba ğar asla yakalayam ıyacakt ır. Fakat onun 
için gereken 2 saniye verilirse, 2 saniyede 4 metrelik mesafeyi 2 hamle 
de a ş acaktır. Achileus a ş tığı  2 + 2 = 4 metreden ibaret ilk mesafe 

* Bu hüküm bütün mant ık kurallarını  reddeden Hegel'in çeli şme mantığı na karşı  
verilmiş tir. Bu çeli şme mantığı nı  yeni hegelcilerden ziyade (Croce, Hamelin v. b.) marx'- 
alar savunmada devam ediyorlar. Fakat "çeli şme"yi s ınıf mücadelesine irca ederek "çat ış ma" 
anlamında kullan ıyorlar. Halbuki çat ış ma canl ı  varlıkların her seviyesinde vard ır ve bunun 
için mantık ilkelerinden vaz geçmeye lüzum yoktur. (G. Politzer, Guy Besse et Maurice Ca-
veing, Principes fondamentaux de Philosophie, edit. sociales, 1954). Oldukça yeni olan bu eserde 
çeliş menin evrenselliğ i ileri sürüldükten sonra kar şı tların (contraire) çatış mas ından bahs 
edilmektedir. Asl ında çeliş ik, karşı t ve zı t (oppos) başka kavramlard ır ve birbirine 
kanş tınlamaz. Karşı tlar çatışı r, çünkü olaylara aittir. Fakat çeli ş ikler kavramlara aittir ve 
birleşemezler. Onlar ın çatış ması  gerçeğe ait bir netice do ğurmaz. 

1 Delevsky, L'Evolution de la science, Revue Philosophique, 1938, Nov.— Dec., No. 

11-12 [pp. 278-306] 

2 F. Engels, Dialectique de la Nature, trad. par Denise Naville, 1950, Marcel Ririere 
* Benedetto Croce, Ce qui est mort et ce qui est vivant de Hegel, 1912 
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ile kaplumbağayı  yakalayacakt ır. Burada paradoks zaman ın sonsuzca 
bölünebilirliğ i ilkesinin yanlış  konmas ından doğmaktad ır. Görülüyor 
ki Engels'in harekette çeli ş iklerin birle ş mesini arayan ve Zenon para-
doksuna dayanan görü ş ü savunulamaz. Hareket veya sürekli gerçektir 
ve bu gerçekte çeli şikler değ il, farkl ı  ve tamamlayıcı  terimler vard ır, 
çünkü her hareket, her de ğ iş me kendi ve ba şkası nı n (yani farkl ı ların) 
birliğ i demektir (3). 

Ş uurun ilk olgusu olan süje - obje süreklisi üzerinde dural ı m. Bu 
olgu ne içdü şünme (rflexion) ile, ne içebakış  la (introspection), ne tüme-
varış 'la (induction) elde edilebilir. O, şuur fenomeninin aktüelliğ i içinde 
her an yaş anmakta iken tasvir edilir. Ş uur (bilgi halinde) gerçek bir 
ş ekle, soyut bir objeye, tarihi bir objeye, ideal, mevhum veya hayali 
bir objeye çevrilmi ş  olabilir. Burada süjenin kavrad ığı  ve süje üzerine 
etki yapan bu sayd ığı mı z çe ş itli objelerden biri olabilir. Ş uur fenomeni 
daima bu objelerle birlikte bulunan hareketli bir kasdl ı  fiiller sürecidir. 
O bir bo ş  yeti (istidat), pasif bir al ı cı lık, kendinden ayr ı  bir konu ile 
sonradan meydana gelen bir sentez, hatta s ırf bir fiil, bir etkinlik (faa-
liyet) de değ ildir. Bilmek, ş uur edinmek her seferinde bir süje ve 
bir objeyi aym zamanda içeren ayr ıcinsten, fakat parçalanamaz 
münasebetlerin sürecidir ki, bu vas ıf onu varolan veya in ş a edilmiş  olan 
başka varl ıklardan ay ı rı r. 

a) Ş uur (bilgi sürecinde) süje - objenin ayr ı cinsdenliğ i halinde bir 
olu ş tur. Bu oluş ta süreklilik her süj e - obj e fiilini ötekilerden ay ıran 
bir süreksizlik manzaras ı  gösterir. Bilgi zamani bir süreç oldu ğu için, 
her seferinde yeni bir süje - obje fiili ile zenginle ş ir. Böylece her süreçte 
yaş anmış  fenomenlerin arkas ı nda şuur aktüelliğ i bir potansiyel b ıra-
kı r. 

b) Doğ rudan doğ ruya kavrad ığı mız bu süje - obje münasebetini 
bildiğ imiz münasebet ş ekillerinden birine irca edemeyiz. Bunun için, 
önce bildiğ imiz münasebet ş ekillerini gözden geçirelim ve onlarla bunu 
karşı laş tı ralım. 

. Bu münasebet Fizik'te iki olgunun yanyana bulunmas ı  (co-
h6ion) gibi değ ildir. Çünkü süje ile obje aras ı nda ne mekânda ne za-
manda bitişiklik vard ır. Ayrı cinsten olduklar ı  için fizik olgular ın 
bircinsten (homogne) olan hiç bir münasebetine benzetilemez. 

2. Obj e şuur dışı ndaki bir mekânda ve belirli bir mesafededir de 
denemez. Vakaa obje ile onu alg ı layan kimse aras ında fiziki veya tarihi 

3 Delevsky, ayni makale 
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bakımdan böyle bir mesafe var gibi görünür. Mesela Peygamberin 
hayatı  bizden ı 400 yı l uzaktad ır. Fakat süje - obje bütününün unsuru 
olmak bakımından bu mesafe silinir. Tarihi obje ve ideal obje aras ında 
fark yoktur. Onlar hem süjeye ba ğ lı  hem ayrı cinstendirler. 

3. Bu münasebet birlikte olma (coexistence) münasebeti de de ğ il-
dir. Birlikte bulunmuyorlar, böyle olsayd ı  ikisinin ya bir mekanda ya 
bir zamanda birlikte bulunmalar ı  gerekirdi. O zaman da ikisinin aynı  
mahiyette olmalar ı  gerekirdi. 

4. Süje - obje bağı ntı sını  mantıki bir münasebete de benzete-
meyiz. Süje ile obje aras ı ndaki bağ lantı  bir önermedeki konu ve yük-
lem münasebeti gibi de ğ ildir. Çünkü ya yüklem konuyu içerir, yahut 
aralar ında türlü ş ekilde bir bağ lantı  kurulur : a, b nin yan ındadır, 
a, b den büyüktür veya güzeldir gibi. Bu ba ğ lantı  ş ekillerinden hiç 
biri süje -obje bağ lantısı na benzemez. Bu ş ekiller ne kadar çe ş itli olur-
sa olsun yine aymcinstendirler(4). 

5. Süje - obje münasebeti her hangi tabii iki olgu aras ı ndaki se-
beplik münasebetine de benzetilemez. Yani ne süje objenin sebebi, 
ne de obje süjenin sebebidir. Böyle aç ıklamalar ya objeyi ortadan kal-
dıran sübjektivism, yahut süjeyi ortadan kald ıran materyalism ç ık-
maz ına girmektedir. Her iki ş ekilde de bilginin temel olgusu olan süje-
obje münasebeti kaybolur (Bu tenkit Schopenhauer tarafindan ya-
pı lmış tır ki, süj e - obj e münasebetinin yaln ı z bir vasfina dikkat ettiğ i 
için doğ ru olmakla beraber eksiktir) (5). 

6. Daha karma şı k ve açıklanması  güç bir bağ lantı  ş ekli var: baz ı -
ları  buna zihni münasebet demi ş lerdir (Böyle dü şünenler aras ında ta-
savvurcu = repr6entationiste ingiliz filozoflar ı nı  mes. A. Bain veya 
Mansel, S. Mill'i zikr edelim). Fakat bu da güçlü ğü çözemez. İ ki ruhi 
olgu aras ında zihni bir münasebet olabilir: ça ğ rışı m ve hatırlamada ol-
duğu gibi. Süje - obje münasebeti ise böyle bir zihni münasebete irca 
edilemez. Çünkü obje şuuru a şmaktadır. Bu iki terim şuura ait ol-
maları  ve şuuru a ş maları  bakımından ayrı cinstendirler, fakat yine de 
birbirine bağ lı dırlar (6). 

7. Süje, müstesna olarak, kendi kendini kavram ış  bile olsa, yine 
onu (yani kendisini) obje gibi, kendinden ba şka mahiyet gibi alma 
zorundadır. Aynada ben kendimi görüyorum, dü şündüğümü biliyo- 

4 H. Z. Ülken, Bilgi ve Değer, 1965. Aytemiz yay ınevi, Ankara. sh. 70 - 72 

5 Arthur Schopenhauer, Le monde comme volontö et comme reprösentation, yol. 

1, p. 427, trad. par. A. Burdeau. 

6 Rıza Tevfik, Felsefe dersleri, (Rehberi Ittihad özel lisesinde verilmi ş  dersler) 1911, 
Kader bas. 
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rum dediğ imiz vakit "kendi" ve "dü ş ünce" bize ait olsa da süje d ı -
şı nda obje olarak al ı nmış tır. Yani, alg ı layan veya bilen ile görülen, 
algı lanan ve bilinen aras ında yine ayrı cinsdenlik vard ır(7). 

Öyle ise süje - obje fiili fiziki, ruhi, mant ıki münasebet şekillerin-
den hiç birine irca edilemez. Güçlük süje ve obje aras ı ndaki ayrı cins-
denlikten ileri geliyor. Bu kadar birbirine yabanc ı  iki ş ey nas ı l müna-
sebete giriyor? Ayncinsten olmak ve birbirini tamamlamak üzere ay 
nı  şuur fülinin iki terimi aras ı ndaki bu orijinal ve kendine has (sui 
generis) münasebete Volkelt'in bir tabiri ile alogique münasebet 
demeliyiz (8). Böyle bir münasebeti ise aç ıklayamayız, ancak tasvir 
edebiliriz. Bundan dolay ı  Husserl'in Fenomenoloji de aç ıklama değ il, 
yalnız tasvir (description) metodunun oldu ğunu söylemesi bu gözle 
yorumlanacak olursa daha iyi yerine yerle ş ir. 

Hareketli bilgi sürecinin her an ula ş mış  olduğu aktüel durum geo-
metrik bir nokta de ğ ildir. O ş  i m d i ve buras ı  dır. Yani o kalita-
tif (niteliğ e ait) bir zaman - mekan bütünüdür. Nitekim onda bir süje 
- obje birliğ i vardır. Fakat çiftkutuplu olan bu birlik mahiyetce 
mant ı k d ışı  (alogique) d ır. Çünkü obje ve süje birbirinin z ı ttıdır: 
obje süje olmayan, süje de obje olmayan demektir. Bundan dolay ı  bilgi 
sürecinin her aktüel anindeki süje - obje birli ğ i hem tamamlayı cı lık 
(coml6nentarit) hem z ı tlık (contrari) vas ıfları  gösterir. Z ı t olan 
ş eyler çelişik değ il farkl ı dırlar. Çünkü onlar mant ıkca birbirini red-
dedecek yerde, fiilde farkl ı  olduklar ı  için, birinin varlığı  ötekinin var-
lığı nı  ortadan kald ırmaz. Farkl ı  veya z ı t olanlar birbirlerini d ış ta 
bırakır ve aynı  zamanda tamamlarlar. Mesela şu masa hakk ındaki 
algı mız hem algılayan süjeye hem alg ı lanan objeye aittir. " Ş u masa" 
algı sı nda süje ve obje birbirine bağ lı  oldukları  gibi birbirlerinden ay-
rıdırlar. Yani alg ı layan olmak için algı lanan olmamak gerekir, nitekim 
aksi de doğ rudur. 

B. Şuur Filinin Zıt ve Tamamlayıcı  Vasıfları  

Süje — obje münasebetinde hem Schopenhauer' ın tabiriyle 
süje objesiz ve obje süjesiz olamaz; hem de, onu tamamlamak için 
diyelim ki, süje obje olmayan, obje de süje olmayand ır. Fakat bu esasl ı  

7 Augustin, Campanella, Descartes da do ğrudan doğ ruya bilgi olarak şuurun şuuru 

fikri savunulmuş tur. 

8 Johannes Volkelt, Gewissheit und Wahrheit (Untersuchung der Geltungsfragen der Erkene-
nisstheorie, 1918); J. Volkelt, Die Gefühlsgewissheit (Eine erkentnisstheoretische Untersuchung, 
1922) 
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karakter derinle ş tirilmezse süj e ile objenin birbirine kar ış tı rılması ndan 
doğan mystique görü ş lerin kat ılmıyacağı mız, bulan ık yorumlarma 
kap ı  açı lmış  olur. 

Bu söylediklerimizden anla şı lır ki şuur bilgi fiilinde hareketi 
bakımından sürekli, fakat fifille ş meleri bak ı mı ndan (actualisation) 
süreksizdir. Bilgi süreci her lahzada yeni bir süje - obje fenomeni ile 
süreksiz ve kesintili bir görünü ş  al ır. Onun hem bağ lı lık hem ayr ı lı k-
tan ibaret çift karakteri buradan gelir. Fakat bilgi sürecinin bu çift 
karakteri bir hamlede kavranamaz. Burada bilginin bilgisini elde et-
mek ( şuurun ş uuruna varmak) için onun hareketini iradi ve yapma 
olarak durdurmally ız. Yani süje-obje z ı t ve tamamlay ı cı  bütününde 
dikkatimizi bir seferde obje üzerine çevirdi ğimiz zaman fiilen bi-
linen objeleri daha önce bilinmi ş  objeler, bilinecek veya bilinebilecek 
objelerle tamamlanmak üzere, objeler kuvvetle ş tirilir. Aristo görü şünün 
aksine olarak gücden fiile geçilecek yerde fiilden güce geçilir. Böylece 
her obje kurulu şu ve obj ele ş  m e ayn ı  zamanda bir k u v v e-
1 e ş  m e dir. Olu ş  halindeki aktüel objeler (yani bilgi fenomenlerinin 
aktüel hedefleri) ancak kuvvele ş tirilmek suretiyle sistemle ş tirilir. Bun-
dan dolayı  da inş a edilmiş  objeleri (objet construit), soyut objeleri 
(objet abstrait) elde ederiz. Onlar aras ında tekrarlarla ayn ılıklar 
(identit) kurar ız. Çe şitlilik ve de ğ işmelerden benzerlikler ve ayn ı -
lıklara doğru yükseliriz. Bilginin objeleşmesi (objectivation), as ı l 
objenin kurulu ş u olduğu gibi; onunla birlikte tekrarlar, aynile ş tir-
meler farklardan ayn ı lara geçi ş i sağ ladığı  için bu objeleşme, nitekim 
sonuçlama veya sonuçlayış  (d&luction) mekanizmas ının, akı lyürüt-
menin de kurulu şu demektir(9). 

İ lk olgu olan süje - obje müphem çiftkutupluluğu -ş unu iş aret 
edelim ki- eri şkin insanı n şuur fiili olan süje->obje münasebeti 
Burada kendi ve ba şkas ının ayrı lmazlığı , şuura ait bir kriz halidir. 
Çocuktan eri şkine, vah ş iden mederfiye doğ ru bu kriz hali derece derece 
çözülür. Aktüel şuur kuvvetlendikce insan ya obje ya süje yönüne 
çevrilerek nöbetle ş e iki ritmle bu krizden kurtulur. Şuur fiili insanla 
dünya münasebetine ait oldu ğu için o bir yandan dünyamn diren-
cine, bask ı sına uğ rayacak, ona kar şı  koyacak, böylece obje yönüne 
doğ ru aç ı lmak isteyecektir. Öte yandan şuur fiili insanı n yaşanmış  ha-
line, insanın potentiel'ine, beden-süjeye ait oldu ğu için, devam etmek 
üzere süje yönüne doğ ru aç ı lacakt ı r. Ş uurfiilinin bu iki hareketi ayn ı  za-
manda gerçekle ş emez. Çünkü obje ve süje z ı t ve tamamlay ıcıdır. Obj e 

9 H. Z. ülken, Bilgi ve De ğer, sh. 128 - 135 
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gerçekle şirse süje karanl ıkta kalır; süje gerçekle ş irse obje karanl ıkta 

kalır. Öyle ise bu iki hareket ya obje ya süje yönüne do ğ ru aç ı lmak 

üzere nöbetle ş e birbiri ard ından gelir. Ş uur fiilinin obje yönünde 
açı lmasından objele şme, süje yönünde aç ı lmas ından süjele ş me mey-
dana gelir. Objele şme, sırasında süje karanl ıkta kald ığı  için, bu 
hareket objenin fiilîle ş mesi , süjenin kuvvele ş tirilmesi (yokla ş -

tırılması ) demektir(' o). Öyle ise bir yönde fiilile şme olduğu za-

man karşı  yönde kuvveleşme, burada kuvvele şme varken kar şı -
da ffilile ş me olur. Çiçeğin renklerini duyum, alg ı  halinde fiile ça-
kırdığı mız zaman onu kavrayan süjenin güclerini (haf ıza, hayal-
gücü, v. b.) virtüel b ırakmış  oluruz. Fakat süjenin güclerini (ha-
yal, hüküm, v. b.) aktüelle ş diğ imiz zaman çiçeğ in renklerini vir-
tüel bırakmış  oluruz. Bu kar şı lıklı  iki iş lem "objele ş me" yönünde 

türlü ruhi muhtevalar ı n obje gibi konulmasını , süjele ş me yönünde 
de türlü ruhi güclerin geli ş mesini saklar(' ı ). 

Objele ş menin nas ı l bir şuur tarz ı  doğuracak", süjele şmenin şuura 
hangi manzaray ı  vereceğ ini ve bunları n insani varl ığı n ritmli hareke-
tine nas ı l bağ landığı nı  görmeden önce, bütün bu i ş lemlerin ba ş langı ç 
noktas ı  olan ilk krizli şuur fiili üzerinde dural ım. Bu fiil henüz obje 
ve süjenin ayrılmadığı , zaman süresinde geçmi ş  ve gelecek buutlar ım 
doğurmamış  bulunan, şuur d ışı nda üç buutlu mekan" kurmarru ş  olan 
ilk müphem şuur fiilidir( ı  2). Burada şuurun obje ve süje yönlerine aç ı l-
madan önceki, mekan ve zaman kategorilerini kurmadan önceki, 
âlemin içinde ayrı  bir varl ık oluşunu (manevi varl ığı  = geistige Sein) 
koymadan önceki halini görüyoruz. Burada şuur "alemde varolan" 
diye tanı mlanı rsa da, kendini Meme göre bir mesafede gören, kendisi 
ile başkasını , kendisi ile ötekini ve ş eyleri ayıran şuur diye tan ı mlana-
maz. Ş uurun gerçek i ş leyiş i için zaruri olan bu vas ıflar ancak bu "Me-
me dalmış  olan"(*) ve kendini âlemden ay ıramayan krizli şuurdan 
sonra ve onun açı lış ları  ile (ouverture) meydana ç ıkacaktır. İş te mekân 
ve zamanda aç ılış larından önceki bu ilk haline, sonraki "aç ı lmış " 

(ouvert) ş ekiller kendisinden doğacak olan hale e'pijectif şuur veya 
prjectif şuur diyoruz. Epijectif ş uur, insani varl ığı n âlemle ilk münase- 

10 H. Z. Ülken, Bilgi ve Değer, sh. 85 - 89 

11 Aynı  kitap sh. 101 - 111 

12 Husserl'in süje - obje bütünlüğü veya M. Merleau Ponty'nin davran ış müphemliğ i 

buna karşı lıktır. 
* Ek-stase (extase) 
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betidir ki, şuursuz canlı  varlığ a göre bir kriz olarak vas ıfland ı rı labilir. 

Çüqkü şuursuz varl ık âlemin içinde kendili ğ inden bulunmak-

tadır. Onda bir uyma çabas ı , kendini Meme uydurma ve âlemde kendi 
"dünya"sını  yaratma sava şı  yoktur. Halbuki insan ın baş langı ç ş ek-

linde dahi cenin halinde (foetal) do ğ uş  Meme uymak için onu sürekli 

çabaya götürür. Bu çaba, hayvan ve bitkideki canl ıya ait fiilden fark-

lı , insanın bütün olarak davran ışı nda şuur fiilini meydana getirir. 

Artık canlını n eski dengesi bozulmuş tur; henüz yeni bir denge kurul-

mamış tır. İ kisi aras ı nda bu geçi ş  hali, ş uur krizidir. Ş uur, kriz olarak 

baş lar ve oradan kurtulmak için yapt ığı  çabalar sonunda canl ıdan 

daha üstün yeni dengeler bulur. Bu dengelerden biri objektif şuur, 

öteki sübjektif şuurdur. Fakat onlara ula şı ncaya kadar insan ı n 

bulunduğu hal epijektif veya pr&jectif ş uurdur. 

Preuss bu ba ş langıç şuur haline "kompleks dü şünce" diyor( ı  3). 
Sarih sı nırı  olmayan bir tak ı m hayaller toplamı  bir konglomera mey-
dana getirirler. Bu eski aç ı klamaya göre, bu hayaller toplam ı  ilkel 
insanda soyut fikirlerin yerine geçerler. Ayn ı  hali çocuk psikolojisinde 
de buluyorlar(*). Çocuk, Kretchmer'e göre bir hah desenlerinde dev-
ler ve cinler gibi figürleri buldu ğunu sanır. Brezilya yerlisi yarasay ı  
üçgen ş eklinde görür. Y ı lanı  zigzakl ı  süsleme çizgisi ile gösterir. Ayn ı  
zata göre ilkelde ve çocukta "ben" ile "âlem" aras ında kesin ayr ı lış  
yoktur. Tasavvurlar, alg ılar birbirine karış makta, karma hayaller 
meydana gelmektedir. Çocukta da fantezi ile gerçek aras ında müphem 
bir ayr ı lış  vard ır. Vahş i için fikir fiile, kelime objeye, taklit yakaya 
eş değerdir. Kelimelerin objeyi do ğurabildiğ ine, hayallerin filan va-
kayı  meydana getirebildiğ ine inan ırlar. İ lkellerin hayat ı nda "kelime 
büyüsü" ve "analojiler" denen bütün bu tesirler bizdeki tabii bir hale 
yakındı r(' 4). Biz bir kelimeyi söyledi ğ imiz vakit ona kar şı lık zihnimizde 
bir hayal uyan ır. Burada ilkel ve çocukla bizim tecrübemiz aras ı nda 
uyuş mayan cihet onda d ış  hayal ile iç hayal aras ındaki fark ı n silinmiş  
olması dır. Ölmüş  birinin ad ını  zikredince ilkel yaln ız onun hayali-
nin değ il, aynı  zamanda kendisinin gelece ğ ine kanidir( ı  5). Çok defa 
ilkel onu gerçekten gördü ğüne inanır. Projection mekanizmas ını n 
yetmezliğ i ve tasavvurlara kat ılan hayallerin son derece canl ı  olması  
yüzünden ilkel, çocuk gibi, eri şkin medeni insandan ziyade kendini 
birsamlara kapt ı rabilir. Biz bir rüyadan uyan ınca orada gördüklerimi- 

13 Preuss'un bu fikrini Kretschmer'den naklen söylüyoruz. 

* Wundt'un Völkepsychologie'sinde (Ziya Talat' ın özet olarak Türk. çev. si  var) 

14 Kretchmer, Manuel de Psychologie medicale. trad. par S. Jankviteh, 1927. Payot, 
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zin gerçek olmadığı nı  biliriz. Çünkü rüya hayalleri gerçek bir objeye 
karşı lık değ ildir. Halbuki çocuk ve ilkel bu hayalleri uyan ıklıktaki 
objelerle kar ış tırı r. Onları  gerçek diye kabul eder( ı 6). Vah ş inin dü şün-
cesinde, çocu ğun şuurunda vakalar bir s ıraya göre dizilmi ş  değ ildir. 
Geçmiş  ve gelecek fikri, zaman ı  biçme ihtiyac ı  geliş memiş tir. Vah ş i 
ve çocuk hep "hal" de ya ş amaktad ırlar. Kretchmer'e göre bunun se-
bebi onları n hemen tamamen catathymique mekanizman ı n hükmü 
altı nda olmas ındand ır( 7). Bu, onlarda hayallerin şuurlu veya dışş urlu 
duygu halleri etkisinde meydana geldiğ ini gösterir. Onlarda hayaller 
ayrı  yerlere yerle şecek veya kavramlar halini alacak yerde birbirine 
eklenir. Bu, ba ş lıca mitolojinin ba ş141gı cında ve plastik sanatlarda 
görülür: eski Mısır, Yunan, yerli Amerika, Ortaça ğ  plastik sanatlar ı  
ve mitolojisi bu eklenmi ş  hayallere ait say ı sız örnekler vermektedir: 
sphenx, kentaurios, satyre, molok, griffon gibi (i 8). Bunlar bize fan-
tastik rüyaların hayalleri gibi görünüyorlar. Bunlarda hayvanla 
insanın, arslanla kartal ın, hayvanla bitkinin, kanatl ı  insanı n karışı k 
olduğu şekiller vard ır. Bu hayallerin kökü insan dü ş üncesinin en uzak 
zamanlarına kadar ç ıkan tamamen arkaik bir karakter gösteriyor. Me-
deniyet ilerledikce bu hayaller silinmektedir. Eklenmi ş  hayallerin neti-
cesi "birikme" (condensation) dir. Birikme veya kesifle şmenin ilk görünü-
ş ü hayvan ve e şya figürlerinin geometrik figürler ve çizgiler ş eklinde 
gösterilmesidir. Ayn ı  ş eyi Kretchmer çocuk psikolojisinde de buluyor 
(1g). Meksikada Huichol yerlisinin hangi çağ rışı m münasebetleri ile 
birbirinden çok uzak ş eyleri birleş tirdiğ ini anlamak güçtür. Amerika 
kuzey yerlileri insan ruhunu gemiye binmi ş  agz ından yı lan çıkan bir 
kuş  ş eklinde tasavvur ediyorlar. Biz burada yaln ı z bir sembol görüyo-
ruz. Halbuki vah ş inin zihninde bizim soyut "ruh" tasavvurumuza 
benzer bir ş ey yoktur. Onun bu tasavvuru ruhun sembolü de ğ il, ken-
disidir. Stilleş tirme bu şuurun ba şka bir manzaras ı dır. Gerçekteki 
teferrüat ı  silmek, onu hakim çizgilerine irca etmek çocuk ve ilkel dü-
şüncesinin bariz vasıfları dır. Çocuk resimleri bu ifade kuvvetini gös-
teriyor(2o). Primitif sanatta da ayn ı nı  buluyoruz. Stille ş tirme veya 
basitle ş tirme taiattaki geometrik ş ekillerin taklidi değ ildir. Gerçeğ in 
eklenme ve kesifle şme hesab ı na kullan ı lmas ı ndan ileri gelmektedir (2 ı  ). 

15 L. Levy - Brühl, La mentalite primitive, F. Alcan. 

16 Kretchmer, ayni kitap, sh. 130 - 133 

17 Kretchmer, ayn ı  kitap, sh. 136 - 138 

18 Kretchmer, ayn ı  kitap sh, 187 - 192 

19 Kretchmer, ayn ı  kitap, sh. 186. (hayal kesifle şmesini ş izofrenide ve çocukta görüyor) 

20 Luquet, Le dessin chez l'enfant 
21 Piaget bunlardan biridir. 
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Kretchmer, Wundt'dan beri toplanm ış  malzemeye ve belki de 
E. Haeckel'in ontogenese ve phylogenese yakla ş tırmas ına dayanarak 
(ferdin evrimi ile neyin evrimi aras ında kurulan paralele) ilkel, çocuk, 
marazi şuur, rüya şuuru, sanat şuuuru, hatta bizim gündelik hayata 
ait baz ı  şuur hallerimiz aras ında yakla ş tırmalar yap ıyor ve bunları n 
ortak vasıfları  olduğunu gösteriyor. Bu yakla ş tırmalar bir çok tenkitlere 
uğ ramas ına rağmen bugün de yap ılmaktadır(22). Baz ı  aşı nlıkları  
bir yana b ı rakı lırsa bu çe ş itli ş uur halleri aras ı nda ortak vas ıflar ol-
duğu inkâr edilemez. Son yüzy ı lın en önemli konuları ndan biri olan 
bu nokta üzerinde durarak hükmümüzü vermeliyiz. 

C. Mantık—Öncesi veya Mistik Tecrübe 

Bu konuda en cüretli fikir L. L6ıy-Brühl'ün ileri sürdü ğü "man-
tıköncesi" (pr 6logique) fikridir. Bu zat ilk eserlerinde ilkel kavimlere 
mahsus bizimkinden tamamen farkl ı  bir zihniyet olduğu, orada çeli ş -
mezlik ilkesi yerine bir ş eyin ayn ı  zamanda hem kendisi hem kendisin-
den ba şka bir ş ey olması  şeklinde ifade edilen "i ş tirak" ilkesinin (par-
ticipation) hüküm sürdüğünü söylüyordu (23). Ona göre bir Bororo 
kendisini aynı  zamanda hem papağ an hem buğday tanesi, hem bir 
Bororo diye kabul etmektedir. Uvy - Brühl'ün tezi pek çok tart ış ma-
lara sebep oldu. Önce Durkheim' ın dini hayatta s ınıflama ve sosyal 
bir mantık görme fikri ile çat ış tı  (24). Sonra mant ıkç ı lar, Kantc ı  
felsefe ve yeni - Thoma'c ı ların hücumuna u ğ rad ı (25). Fakat bu hü-
cumlar umumiyetle iki esastan geliyordu: e ğer mantı k insanın temel 
bünyesi değ ilse, onunla bilginin sars ı lmazlığı nı  nası l kuracağı z? Bu 
korku Kantcı  felsefeye aitti. E ğer mantığı n sars ı lmaz prensipleri bü-
tün insanlığ a ait değ ilse dogmatik bir metafizik nas ı l kurulacaktı ? 
Bu da Thomac ı lığı n korkusu idi(26). Van der Leeuw bu konuyu derin- 

21 Robert Lowie, Manuel d'Anthropologie culturelle, trad. par E. Metraux, p. 199: L'art, 
1936, Payot, edit. F. Akan 

24 Durkheim gerek Marcel Mauss ile birlikte yay ı nladığı  araş tırmas ında (Les clas-
slfications toUmiques chez les australiens, Ann&s Sociologiques, yol. VI) gerek Les Formes elemen-

taires de la vie religieuse adl ı  büyük eserinde (Introduction) bu görü şü savunmakta idi. 

25 Kantcı  felsefede Cassirer böyle bir tenkit yapt ı  (Symbolischen Formen ) 

26 Yeni Thomas'c ı  felsefeden Conzag-ue Truc L' Avenir de la raison'da, Olivier Leroy La 

Raison primitive, essai de r6futation de la th6orie du pr &girme, (P. Geuthner, 1927) de bu tenkidi 
yaptılar. Ayrıca Viyana katolik etnoloji ekolünden p. Koppers de buna benzer tenkitleri 

14 ncü Milletlerarası  sosyoloji kongresinde ileri sürdü (Les Actes du congres int. de Sociolo-
gie. Rome. 1950) 
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leş tirdi : mantığ a uymayan görü şün sı rf ilkellere mahsus olmad ığı nı ; 
çocukta, rüyada, marazi şuurda, normal ş uurun baz ı  hallerinde mey-
dana çıktığı nı  gösterdi. Fakat "mant ık - öncesi" kelimesinin sertli-
ğ inden dolay ı  "masif düşünce" veya global algı  kelimelerini kullandı  
(27) : İ nsan objele ş tirme gücünü kazanmadan önce daima bu dü şün-
ceye sahiptir. Bu, insanl ık şuurunun temel bünyesidir. Merleau-Ponty 
bu temel bünye fikrini felsefi bak ı mdan derinle ş tirdi ve ona "müphem-
lik şuuru" (ambiguW) dedi(28). 

Uvy-Brühl vakaa bir kaç yönden gelen hücumlar önünde her yeni 
eserinde bir az gerileyerek ilk tezi üzerinde düzeltmeler yapm ış , 
"mantıktan - önce" tabirinden yaz geçmi ş , son kitaplarında onun yeri-
ne "duygu kategorisi" ve "mistik tecrübe" tabirlerini kullanm ış sa da 
(29) , asl ında bu fikir çok esasl ı  bir noktaya dokunmaktad ır. Yazar ın 
ölümünden sonra Leenhardt taraf ı ndan yayınlanan "Carnets" lerin-
deki bu gerilemeyi aç ıkça itiraf etmesini(3o) ileri sürenler art ık "man-
tıktan - önce" fikrinin savunulamaz oldu ğunu söylüyorlar(3 ). Fakat 
soru yine olduğu gibi duruyor: mant ıkI dü şünceye tamamen yabanc ı  
bir insanl ık merhalesinin olduğundan değ il, bizim ilimde kullandığı  
mız objektif ş uura benzemeyen bir şuurun ayn ı  insanda var olduğundan 
şüphe edilemez. 1,67y - Bühl'ün ara ş tı rmalar ı  özel bir iddia değ il, 
insan şuurunun bünyesine ait hemen bütün ara ş tırmaları n dokunduğu 
esaslı  bir nokta idi. Burada ilkel dü şünce, çocuk dü şüncesi, marazi 
şuur, rüya ş uuru, sanat dü şüncesi (expressionisme) birbirine yakla şı r. 
Bu ara ş tırmalar natüralist bir kök ara ş tırmas ı  olmaktan ç ıkmış , feno-
menolojik bir öz ara ş tı rması , insanlık şuurunun öz'üne, bünyesine ait 
bir tasvir halini alm ış tır. Natüralist bak ımdan çocukla ilkel aras ında 
belki de Caseneuve'ün dedi ğ i gibi tam bir yakla ş tırma yapı lamaz (32). 
Çünkü biri fizyolojik ş artlarla öteki tarihi- sosyal ş artlarla s ı nı rlı dır. 
Cemiyetimizin çocuğu geri bir toplumun eri şginine benzemez. Çünkü 
o konuş maya ba ş layınca eğ itim ve kültürü al ıyor. Fakat çocuk ile ilkel 
aras ı nda yine de baz ı  analojiler yapmak mümkündür: ı  ) çocukta oyun 
ruhu, bir dü ş ünce ş eklinden başka dü şünce ş ekline kendiliğ inden geçme 

27 Van der Leeuw, L'Homme primitif et la religion, M ıde anthropologique, 1940, P. U. F. 

(Pensee et experience massive, p. 25. la mentalite primitive oü se trouve - t elle ? pp. 145- 

146; la mentalit6 modem comme abstraction et comme structure anthropologique, pp. 163 - 168.) 

28 M. Merleau - Ponty, Pldnom6nologie de la perception, Gallimard, 1945. 

29 L. Levy -Brühl, L'Ame primitive, F. Alcan, 1927, p. 306 "les appartenances" 

30 L. Levy - Brühl, Carnets, (publies par Leenhardt, 1949,) P. U. F. (diverses sortes de 

participation, p. 201) 

32 Caseneuve, La Mentalitd archalque, 1961. Armand Colin, p. 163. 
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imkanı  verir. Ş uurun geliş mesinde oyun ara ş tırma ve iz bulma olarak 
rol oynar. İ lkelde de ayinler ve mensekler bu rolü görmektedirler. 
2) Çocuk b e n le ben- d e ğ  i ayırmadan önce müphem, seçik-
leş memi ş  bir ş uur halindedir. İ lkelde de bu seçik olmayan hal vard ı r. 
3) Çocuk, fantezilerini gerçekten kaçma vas ı tas ı  diye kulanmıyor, 
gerçeğ i kavramak için kullan ıyor. Ilkel de Mitos'larla gerçe ğ i ifade edi-
yor. Hatta bizim soyut dü şüncemizden çok canl ı  olarak gerçeğ in ta için 
de bulunuyor. Caseneuve buna ilkel veya "iptidai" den ziyade "arkaik 
zihniyet" diyor (33). Çünkü ona göre, bu geri kalm ış  kavimlere mahsus 
değ ildir, insanl ık ruhunun devaml ı  bünyesidir. Van der Leeuw ve 
Caseneuve "arkaik" zihniyete ait bu görü şü a) çok eski tarihi tetkik-
lerden, b) tarih- öncesi ara ş tırmalardan, c) etnografya verilerinden, 
d) çocuk psikolojisinden, e) marazi psikolojiden, f) antropolojik ara ş -
tırmalardan ç ıkarmaktad ırlar. Buna bir de psikanaliz tetkiklerini 
katmaktad ırlar. L67y - Brühl son kitaplar ı nda "çeli ş mezlik" yerine 
"uzla şmazlık" kelimesini kullanarak ilk fikrini yumu ş atıyordu. Ona 
göre ilkel dü şünce kavramc ı  değ ildir, bizim gibi gerçeğ e uygun s ınıf-
lama yapmıyor. Daha ziyade yanyana koyuyor. Bununla birlikte yine 
ilkelde bir nevi "s ı nıflama" fikri vard ı r. Bu, Uvi-Strauss'un iddias ına 
göre mümkün olan bütün kültür ve toplum bünyelerinin şuurdışı  
temelidir(34). "Ilkel" kelimesinden anla şı lan ş ey bir çok insan top-
lumları nı n ideal modelidir. Fiilde toplumlardan hiç biri bu modele 
uygun değ ildir. Bu, toplum, tabiat ve dü şüncenin birlikte ele al ındığı  
konkre bir ve ortak tecrübeden ç ıkmış  bir Ir ü n y e dir. Fakat bu 
bünyecilik (structuralisme) görü şü soruyu tersine çevirmi ş  midir? 
yani "mantık öncesi" denen ş eyin veya mant ık ilkeleri henüz iş lemeyen 
bir ş uur alanını n bulunmadığı nı  gösterebilmiş  midir? Levi - Strauss'un 
verdiğ i "sınıflama" şekilleri daha önce Durkheim ve Mauss'un vermi ş  
oldukları  gibi, objektif şuurda yaptığı mız sınıflamalar cinsinden de ğ il-
dir (35). Zaten bu zat fark ı  göstermek için onlara konkre dü şünce di-
yor(*) . Fakat bu yeni kelime, fark ı  belirtmeye yetemez. Çünkü konkre 
dü şünceyi ve tecrübeyi objektif şuur içinde de kullan ıyoruz. Ancak 
oradan soyutlamaya , objektif s ınıflamaya geçmek ş artiyle ! Burada 
insanın kavramdan önceki (pr&onceptuel), objele ş tirmeden önceki 
bir şuur bünyesine sahip oldu ğunu söylememiz gerekir. Levi - St-
rauss'un ara ş tırmaları  normalden sapm ış  olan şuura, psikanalizin 

33 Caseneuve, Ayn ı  eser, sh. 78 - 95 

34 Levi - Strauss, Anthropologie structurale, 1958 

35 E. Durkheim et. M. Mauss. les Clasifications totemiques. etc. 

* Levi - Strauss, La Pensee Sauvage, 1962, Plon 
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tahlillerine, sanat sezgisine kadar yayg ın olan bu üniversel bünyeyi 
gözönüne alamıyor. Bundan dolayı  sosyolojik teze göre bir ilerleme 
teşkil etse de doyurucu de ğ ildir(36). 

Burada bu kar şı laş tı rmalar ı  yaparak soruyu yeniden ele almak 
istiyoruz. Her ş eyden önce problemi gündelik bir soru olmaktan ç ıkarıp 
dü şünce tarihinin köklerine kadar inmelidir. Anaximandros'da ve 
Pythagoras'ta s ı nırla s ımrs ı zın birleşmeleri, Eflâtun'da "ayn" ile 
"gayr" In birliğ ini ifade eden Dyade fikrinde bu temel bünyenin kök-
lerini buluyoruz. Onlar bununla çeli ş mezlik ilkesinin i şlemediğ i bir 
sahayı  değ il, tam tersine çeli ş mezlik fikrinin kendisinden do ğduğ u 
ilk şuur halini, varl ığı n ilk bünyesini kasdediyorlard ı . Eflâtun'un 
düşüncesine dönelim: e ğer bütün ş eyler Parmenide'in dedi ğ i gibi aynı  
(identique) olsayd ı , sımflamaya , kar şı  karşı ya koymaya, dü şünmeye 
imkân olmazdı . Yine her ş ey Heraklit'in dedi ğ i gibi birbirinin gayri 
(autre) olsayd ı  yine s ımflama ve dü şünme imkans ız olurdu. Kökte 
ayn ile gayr' ı n ayrılmaz olarak konulu ş u sı nıflamaları  doğurmu ş tur. 
Eflâtun'un arkas ından mantıkcı  Aristo'nun gelebilmesi bundand ır. 
Eflâtun'un Timaios diyalogundaki derin sezgisi ça ğdaş  felsefede Sc-
helling'i geliş tirdi. "Mitoloji Felsefesi"nde insanla tabiatm, ruhla âle-
min ayrı lması ndan, "vas ı tah" (m&liat) mant ık düşüncesinin doğ -
ması ndan önce süje ile objenin birlik halinde bulundu ğu ilk belirsiz-
lik'ten ba ş ladı . Hegel'in çeli şikleri birleş tiren diyalektik mant ık gö-
rüş ünden çok farkl ı  olarak birle şiklerin, ilk müphem belirsizliğ in çö-
zülmesinden mantığı n doğ uşunu çıkard ı (*). Bu son yüzyılda onun 
görü ş ünü canland ıran J. M. Baldwin etnoloji ve çocuk psikolojisi veri-
lerine dayanarak bu fikri ş öyle özetliyor(37) : antropolojik, statistik 
ve genetik metodlar ı  kullanmak üzere çocuk şuurunda üç merhalenin 
olduğunu görüyoruz. ı  ) Çocuk ilk belirsizlik halinden kendini d ış a 
aksetmek suretile "projectif" şuuru kazan ır. 2) Beden faaliyetinin geli ş -
mesine bağ lı  olarak bunun ard ından "subjectif" şuur gelir, orada yal-
nız ben vard ır. 3) Analoji yolu ile "ba şka bedenlerde de bende olan 
oluyor" demeye ba ş ladığı  zaman, onları n da birer Ben'i olduğunu kabul 
eder ki, buna "pijectif" şuur diyor. Ş u halde ben ve ba şkası  birlikte 
doğmuş lardır. Her ikisi de içdü şünmeden önce, s ırf organiktir. Bu iki 
kutbu hiç bir zaman ay ırmak kabil değ ildir. İ nsan kendini düşünürken 
mutlaka bir ba şkası nı  düş ünür. Ego ve alter bizim düş üncemize 
göre tek ve ayn ı  şeydir. Baldwin şöyle diyor: "Burada sübjektif ile 

36 Levi - Strauss, ayn ı  eser, 

* Schelling, Philosophie de la Myhologie, trad. pas S. JankeMvitch, 1945, Aubier 

37 J. M. Baldwin, Le D dveloppenwnt mental chez l'enfant et chez la race. F. Alcan, 
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objektifi ayı rmaya çal ış mıyorum. Kendi ve ba şkası  düş ünüldüğü zaman 
şuurda ne vard ır?" O böylece Tarde ve Durkheim aras ındaki çatış -
mayı  aşı yor ve şuurun ilk bünyesine nüfuz ediyor. Hemen ayn ı  yı l-
larda Elwood ve G. Mead fertle toplumu, benle ba şkasını  ayrılmamış  
ilk bütün içinde görerek onu tamamlad ı lar (38) ve Josiah Royce 
buradan bir ahlâk felsfesi ç ıkard ı  (39). 

Son yı llarda bu araş tırmaya yenileri kat ı lmış tı r. Gesell ve Ilg birlik-
te yaptıkları  tetkikte çocuğun iki yaşı na kadar geçirdi ğ i ruhi evrimde 
"iç" ve "d ış " ı n önceden ayr ı lmaz bir halde bulundu ğunu, bu müphem 
ş uurun çevreyle temas artt ı kca aç ı ldığı nı  gösterdiler (4o). Sherrington 
çocukta alg ı dan önceki davranış a proprioceptive davranış  diyor. Burada 
henüz ne iç fonksiyonlara ait interoceptive algı , ne de dış  münasebetlere ait 
exteroceptive algı  vardı r (4 ı  ). Bu, be ş ikteki sallanma halinde çocu ğun 
ilk müphem intibakıdır ki ac ıkma veya gaz ı  durdurma için ba ş  vuru-
lur. Dervi ş in sallanışı ndaki baş  dönmesirıe benzer uyu şukluğu doğurur. 
Öteki iki alg ı  sonradan içe ve d ış a dönük olarak ondan do ğ ar. Wallon 
bu tecrübeleri ilerletti ve bu müphem ş uurdan objele şme ve süjeleş me 
ye doğ ru geçişin insana vergi mekanizmas ını  gösterdi(42). İ nsan müp-
hem duyarlıktan algıya (yani objele ş meye) yükseliyor. Bu bir yandan 
otomatismler, öteden ilk tasavvurlar ı n doğuşu ile oluyor (Bunu biz ön-
ceki bölümde çaba -› dikkat -÷ meleke ayd ı n şuur ve otomatism ayr ı -
lışı  süreci halinde görmü ş tük ki Wallon'un aç ıklamasından bir az 
farklı  ise de prensipte birle şir). Wallon'a göre insanda, hayvanda 
olamayan bir ş ey oluyor: çevreyle münasebet ve iradi hareket bir 
yandan otomatismleri bir yandan alg ıyı  teşkil ediyor. Hayvan ise oto-
matism derecesinde kal ıyor ve oradan zihni hayata yükselemiyor (43). 
Burada Wallon ile A. Spaier'in birbirlerini zikretmeksizin birle ş tiklerini 
ve her iki meleke görü şünün bizim sistemimizi desteklediğ ini iş aret 
ettikten sonra Wallon ile Piaget'nin çocuk ş uuruna ait ara ş tırmalar ı n-
daki baz ı  zı tlı kları  hatırlatalı m: Piaget'ye göre çocuk şuuru autisme 
(yani kendine katlan ış ) ile baş lar. Bu sonra animism halinde e şyaya 
çevrilir veya egocentrism de "ben"in üstün görülmesi olur. Wallon'a 

38 Georg Mead, L'Esprit, le soi, la soci" trad. par J. Caseneuve, E. Kaelin et G. Thi 

bault, 1963. P. U. F. 

39 Josiah Royce, Philosophie du loyalisme, trad . par I. Morot - Sir. 1946. Aubier 

40 Gesell et Ilg, Le jeune enfant dans la Civilisation moderne, trad. par Irene Lezine, 1949. 

P. U. F. 
41 Sherrington ve Wallon'un proprioceptive alg ıya ait tecrübeleri Gesell ve Ilg' ın 

görüşünü destekliyor. 

42 H. Wallon, Les Origines de la penae chez l'enfant, 2. vols. 1945. P. U. F. 

43 H. Wallon, Les Origines du caracUre chez l'enfant, 2 eme edit. 1949. P. U. F. 
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göre autism'den söz edilemez. Çünkü asl ında ben ve ben değ il yoktur. 
Banlangı ç hali içle dışı n ayrı lmadı kları  bir müphemliktir. Bu hal bir 
nevi nebüloz'a benzer. Fakat Caseneuve'ün dedi ğ i gibi araları ndaki 
anlaşmazl ık o kadar derin de ğ ildir (44). Piaget'nin autism dediğ i hal 
de bir nevi müphemliktir ki orada ben ve âlem kar ışı r. Piaget psikolog 
olduğu kadar mant ıkcı  olduğu için "ilk belirsizlik"ten ürküyor, fakat 
ondan kurtulam ıyor. "Çocukta zekân ı n doğuşu", "Çocukta gerçe ğ in 
kurulu şu" adlı  kitaplar ında ilk müphemlikten objele ş meye nası l 
geçildiğ ini anlatı rken bu daha iyi beliriyor (45) ; çocukta obje kavram ı -
nı n merhaleleri ile zekâmn (yani mantild dü şüncenin) doğuşu paralel 
olarak gelişiyor. Çocuk ilk müphemlikten ç ıkarak animism, egosant-
rism, artificialism merhalelerinden geçtikten sonra ancak hakiki obje 
kavramına, r.1isme'e ula şabiliyor. Burada çağ rışı mcı  empirism 
(Spaerman), vitalist zihincilik (Pi&on), apriorism ve ş ekil psikolo-
jisi (W. Köhler), deneme ve yan ı lma psikolojisi ( Jennings, Claparede) 
nin zekâ hakk ı ndaki görü ş lerini tenkid ettikten sonra zekây ı  organik 
hayatın iş lemleri ile çevrenin münasebetlerinden meydana gelen 
özümseyici (assimilatrice) bir faaliyetin geli şmesi diye tasvir ediyor 
(46). Dikkate de ğer bir nokta marksist olan Goldmann' ın kendi eğ i-
limindeki Wallon'dan ziyade Piaget'nin fikirlerine kat ı lması dı r (*). 

D. Epijektif Şuur 

Görülüyor ki psikologlann yeni ara ş tırmaları  Eflâtun'dan beri 
bildiğ imiz gelenekci fikri desteklemektedir. İ nsan ve çevre, şuur 
ve âlem, süje ve obje iki ayr ı  entit halinde kar şı  karşı ya konarak 
onların kar şı lıklı  etkilerinden, sonraki bünyeleri ç ıkarmaya irr ıkân 
yoktur. Tersine, ilk bütünlükten, "âlemde varl ık" tan ba ş laya-
rak, şuurun bu ilk bünyesinin aç ı lış ları  ile sonraki kurulu ş ları  an-
lamak mümkündür. Mantıki düşünce nedir? diye sormak bile mant ığı n 

44 Caseneuve , La MentaliU archaique, pp. 167 - 171 

45 Jean Piaget, La Construction du reel chez l'enfant, 1937 Delachaux ; J. Piaget , La 

Naissance de l'intelligence chez l'enfant, Delachaux et Niestle, 1935. Piaget bu eserinde zekâmn 

te şekkülünde değ iş mez faktörlerle de ğ işen faktörleri arnyor. Yazar ın bu eserlerden ç ıkardığı  

neticeler bir çok bak ımlardan Baldwin, Wallon, Sherrington ve Gesell ile uyu şmaktad ı r. Pia-

get burada zikr etti ğ imiz birinci kitab ında çocuğun animism, egocentrism, artificialism ve 

realism safhalar ından geçtiğ ini söylüyor. 

46 J. Piaget, La Naissance de l'intelligence chez l'enfant, 1935, Delachaux et Niestle 

* Goldmann, Recherches dialectiques, Gallimard, 1959, Piaget hakk ında makale: sh. 118 

145 Goldmann burada Piaget'nin La Psychologie de l'intelligence'ını  özetliyor ki bizim bahs 

ettiklerimizden ayr ıdır. 
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varl ıklar aras ı nda yerini ve özünü belirtmeye bağ lı dır. Böyle bir soru-
ya, ya mantık insan zihninin Meme ilk çevrili şinde orada gördü ğü 
düzeni sezmesidir diye cevap verilir ki bu dogmatik metafizi ğ in ceva-
bı dır. Böyle bir cevap varl ığı n akı lla kavranamaz mahiyetine uygun 
olmadığı  gibi, insani varl ığı n ilk krizine, asli bünyesine de uygun de ğ il-
dır(*). Yahut mant ık varolanlar d ışı nda ezeli ve ebedi bir varl ık 
olarak kendi ba şı na vard ır demek gerekir ki bunun isbat ı  imkansı z 
ve saçmad ır. Yahut da mant ık fenomenolojik ircala öz gibi ele al ınır 
demek mümkündür ki, böyle bir al ış  onun 'Mem gibi meydana gelmi ş  
olmas ına engel olamaz. Nitekim Husserl son yaz ı ları nda "genese" 
sorusunu ele alm ış tı (**). Mant ığı n yalnızca dü şünce syntax' ı , muh-
teva ile ilgisiz isimler ve kavramlar aras ındaki tutarl ık (coh6rence) ol-
duğunu söylemiş  olsak dahi (lojistik görü şü) böyle bir syntax' ı n do-
ğuş unda dillerin do ğ u şu yani antropolojik bünyeyi hesaba katmak 
zaruridir. K ısaca, mant ık nedir? sorusuna verilecek imkans ız cevaplar 
bir yana b ırakı lırsa onun nereden do ğduğunu aramadan vaz geçe-
meyiz. Bu da mant ıki düş üncenin bir çözülü ş  ve kurtulu ş  olarak doğ -
duğu z ı t ve tamamlay ıcı  ilk olguya, süje - obje bütünlü ğüne dayanarak 
elde edilebilir. 

Kant' ın yapmış  olduğu gibi olup bitmi ş  "ilim", "ahlak" ve "sa-
nat" üzerinde dü şünerek değ il, "ilim"in, "ahlak" ı n nas ı l meydana 
geldiğ i üzerinde dü şünerek varlığ a nufuz edebiliriz. Dü şüncemizi 
yap ı lm ış  bir makineden makinenin yap ı l ışı  üzerine çevir-
meliyiz. Mantık bir alet veya makine gibi al ı nırsa -pragmatik olmayan 
bir görü ş te dahi - onun özü hakk ındaki bilgiyi bozmaks ı zın nası l, 
nereden ve niçin ç ıktığı nı  sorabiliriz. Bu sorular bizi bir öz problemi-
ni bozmaksızın o 1 u ş  un da bir öz gibi al ınması na götürür: yani man-
tığı n olu şuna bir öz gibi bakabiliriz. Bundan dolay ı  mantığı n içerisin-
den çıktığı , başka tabirle mant ığı n oluşuna göre varl ık olan bir özden 
hareket etmek gerekirse, bu özü tasvir etmi ş  olduğumuz ilk şuurda 
buluruz : çocuk ş uuru, ilkel ş uur, rüya şuuru (veya daha geni ş  olarak 
"dışş uur"), tipik örneğ ini schizophrenie'de bulduğumuz marazi şu-
ur, mistik vecdin şuuru, onlarla bir çok bak ımdan yak ınlığı  olan sanat 
şuuru -aralar ındaki farklara ra ğmen - herhangi bir natüralist irca 
dü şüncesine bağ lanmadan, özleri bak ı mından ortak vas ıflar gösterir- 

* Nicolaî Hartmann varl ığı n akı ldışı  mahiyeti için trans - intelligible tabirini kullanıyor 

ki, bu kelime irrationnel kelimesinden daha elveri ş lidir. Çünkü bu ikincisi sert rationaliste 

gözle menfibir kavram olarak kullan ı lmaktad ır ve bu yaz ı lara al ış mış  olanlarca iltibasa sebep 

olabilir: Georg Lukacs, "Destruction de la raison" adlı  kitab ında bu şekilde hücum ediyor. 

** Jean Wahl, Krisis adlı , ölümünden sonra ç ıkan eseri için tetkik yayınladı . 
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ler. Bu vas ıflar süje - obje z ı t ve tamamlay ı cı  bütününün ayr ı lmamış  
olması , ayrı  mekân ve zaman sezgilerin ın doğmamış  olmas ı , ruhi 
hayatın müphem bir mekân ve zamand ışı  algı  içinde bulunması dır. 
Bu henüz Mitos'lar ın şuuru bile değ ildir. Çünkü Mitos, d ış a aksetmi ş  
ruh olduğu için, daha sonra meydana ç ıkar. Vah ş ideki "mana" 
fikri süje - obje müphem z ı t ve tamamlay ıcı lığı nı n tam ifadesidir : 
o hem korkunç hem cazip, hem saf hem saf de ğ il (impur), hem kendi 
hem ba ş kasıdır (veya hem burada hem ba şka yerdedir) (47). Psika-
nalizin kendi aç ı sı ndan yorumladığı  ve Durkheim sosyolojisinin dini 
hayatın kökü saydığı  ve tam aç ıklamaktan ziyade bir kollektif psikoloji 
tecrübesine irca etti ğ i bu hal bizce varl ığı n esaslı  karakteri olan krizin 
görünüşüdür ve varl ık derecelerinde oldukça üstün yeri olan insani 
varlıkta şuur krizinin tipik görünü ş üdür(*). 

Rüya hayalleri Mana'ya benzer vas ıfları  gösteriyor. Aym hayal 
şimdi bir tan ı dı k iken sonra ba ş kası  oluyor. Fakat yine de fark ı na var ı -
yoruz ki meğ er o bizmi şiz. Bu hayallerin akışı  bir zaman süresinin dü-
zenliliğ ini göstermez(48). Kretchmer'in dedi ğ i gibi catathymique'- 
dirler. Rüya, çocuk ve vah şi düş üncelerini birbirine bağ lar. Piaget'ye 
göre rüya görenin inanc ı nda rüya ya d ış ardan geliyor, ya bizdendir ve 
iç menş elidir. Yahut da bizim gündüz hayat ı mıza aittir. Birincisi 
vahş inin, ikincisi bizim, üçüncüsü çocu ğun rüyasıdır. Vah şi, rüyalarına 
gerçek gözü ile bakmakla kalmaz, onlar ı  inançları na bağ lar; hatta rü-
ya görmenin sorumluluğunu kabul eder. Bir çok Avustralya ve Papu 
dillerinde ayn ı  kelime hem "rüya" hem "Mitos" demektir. Yuma'lara 
göre Mitos'lar ın esasl ı  kaynağı  rüyadır. Biz rüyadan uyan ı nca onun 
hayal olduğunu biliriz. Vahş i uyanınca rüyada gördüklerini gerçek 
sayar. Oradaki vakalarla uyan ıklıktakileri birbirine bağ lar. Durk-
heim' ın dinlerin doğuşunu rüya ile aç ıklamak isteyen Frazer ve Tylor'- 
teorilerine hücumu hakl ı  ise de (çünkü toplum düzeninin temel ku-
ruluş unu ferdi psikoloji olaylar ına irca etmeğ e hakkı mız yoktur), yine 
de vah şinin dünya görü şünde rüyanın ambigü bünyesinin büyük rolü 
olmasının, onda ş uurun epijektif veya prejektif olmas ından ileri gel-
diğ ini unutmamal ı dı r. 

47 H. Webster, Le Tabou, trad. par Jacques Marty, Payot, 1952; Mensching, La sociolo 

gie de la reliğ ion, trad. par Pierre, Jundt, 1951, Payot. 

* Freud, Totem ve Tabu adl ı  eserinde Psikanaliz metodu ile ilkellerdeki bu ambivalence 

halini ve Mana'ya mahsus karakteri çözdü ğü sanı s ındad ır.Durkheim da Mana'n ın ambi-

valence' ım kolektif psikoloji verisi olarak "Dini hayatın iptidai şekilleri"nde açıklamak isti-

yordu. (Türk. çev.: Hüseyin Cahit Yalç ı n, 1924) 

48 Vashide, Le Sommeil et les r kes, Flammarion, 1920 
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Rüya ile vahşi düşüncenin bağ lı lığı  şizofreni'de de ba şka bir 
tarzda meydana ç ıkar. Vakaa bu ruh hastal ığı  tamamen ferdidir: 
halbuki vah şi dü şünce kollektiftir. Fakat onunla rüya aras ı ndaki 
münasebet gibi, vah ş i düşünce ile rüya aras ı ndaki münasebet te her 
üçünü yaklaş tırmamız ı  temin eder. Schiller ve Storch bir zaman 
ş izofireni ile vah ş i düş üncesini hemen ayn ı  sayacak kadar ileri gitmi ş -
lerdi(*). Birinin ferdi, ötekinin kollektif olu ş u bu kesin yakla ş tırmaya 
tam imkân vermez. Fakat her ikisinde de Ben ve Bende ğ il ayrı lmamış -
tır. İ kisinde de süje - obje bütünlü ğü onları n birsarrılannı  açıklar. 
İ kisinde de bir nevi "i ş tirak" (participation) kanunu hakimdir. İ kisin-
de de insan zamand ışı  bir süreklilik, bir nevi bo şluk içindedir. Ancak 
ş izofren gerçe ğ e intibakl ı  değ ildir, hatta gerçekle bütün temas ını  kay-
beder, rüya halinde ya ş ar. Arkaik dü şünce ise tam realite içindedir. 
Bu mühim ayr ı lıklara rağmen rüyanı n ikisi arası ndaki ortaç rolü onla-
rı  birbirine yakla ş tı rır. Çünkü rüya bir bak ı mdan vahşi düşüncesine, 
başka bir bakımdan şizofreniye benzer. Vah şiler rüyalar ı na gerçek 
gözüyle bakt ıkları  gibi şizofren de uyan ıkken rüya halinde gibidir. 
Bu ortak vas ıfları  derinle ş tirdikçe sanat ş uuriyle yukarkiler aras ında 
ki münasebet te meydana ç ıkar. Jung, psikanaliz ara ş tırmasında Freud 
den daha ileri gitti. Onca d ışş uur yalnız içgüdülerin itilmesinden do ğ an 
ferdi bir olay de ğ ildir. Irklar ı n ruhuna yaygın bir de kollektif d ışş uur 
vardır(48). Bu, kendi arch&ype'leri ile tarih boyunca kavimlerin ru-
hunda hüküm sürer. Jung'a göre, mant ı ktan önceki dü ş üncenin, bütün 
Mitos düş üncesinin, arkaik dü şüncenin kökü budur. Jung rüyay ı , 
marazi ş uuru, ilkel dü şünceyi, hatta sanat ı  aynı  prensiple açıklamak-
tad ır(49). Roger Bastide'e göre iki ş eyin aynı  birleş tirici düş ünceyle 
kavranmas ı  ve duygu kategorisini meydana getirmesi için bu iki ş eyin 
temas halinde olmas ı  yeter (50). As ı l göze çarpan nokta i ş tirâklerin 
önceden kurulmuş  kategorileri içinde rol oynamas ı , bir kategoriden 
başkası na geçince kaybolmas ı dı r. Bunu anlamak için Durkheim ve 
Mauss'un "İptidai sınıflamalar" dedikleri ş eye bakmalı dır (**) . Alem bir 
takım bölmelere aynlmış tır "I ş tirak" bu bölmelerden her birinin 
içindedir, fakat ikisi aras ında yoktur. Bu da gösteriyor ki mistik bir 
iş tirak dü şüncesinin yamnda yine mistik bir ayr ı lık fikri vard ır. Yani 

* Kretchmer ve Caseneuve'den naklen 
49 C. G. Jung. Psychologie de l'Inconscient, Albin - Michel, trad. par Roland Cahen, 

2. edit. 1958; Jung, Mdtamorphoses de l'âme et ses symboles, trad. par Yves Le Laye, 

Albin - Michel, 1953 

50 Roger Bastide, Contribution a l'tude de la Participation (cahiers int. de sociologie, 
Seuil, 1953. yol. XIV) 

** Durkheim et Mauss, Anne Sociologique x ıı . 1906 
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ilkelde mantığı  haz ırlayan bu dü ş üncede, "i ş tirak" le birlikte ayr ıhk 
veya farkl ı lık ta vard ır. 

Baudouin, sanat ı n psikanalizle münasebetini gösterirken onunla 
primitif ş uur aras ındaki münasebeti de aç ı klamaktadır. Sanat, gerçek 
üzerinde gerçe ğ i yaş amaktır. Bunun için o irrel, zamand ışı  olduğu 
halde realiteye ve zamana tesir eder (5 ı ). Sartre hakl ı  olarak "sanat 
sezgisi obje gibi görünsebile, bu onun gerçekd ışı objenin benzeri olmas ın-
dandır" diyor(*). Gaston Bachelard sanat ı n gerçekd ışı  oluşunda israr 
ediyor(52). Sanat bu vas ıflariyle primitif şuura, rüyaya , bir bak ımdan 
çocuk şuuruna benzer (53). Onlardan fark ı , ötekilerin kendiliğ inden 
olması na karşı  sanatc ının bu ş uuru yaratmış  olmasıdır. Sanatc ımn böy-
le bir şuuru kazanabilmesi için çocu ğun spontaneliğ ini kaybetmemi ş  
olması , adeta "çocuk gibi" olmas ı  gerekir(54). Çocuk resirnlerindeki 
perspektiv eksikliği, ifade kudreti, fantezi gibi görünmesine ra ğmen ger-
çeğ e yakınlığı  primitif şuurla çocuk şuuru ve sanat aras ı ndaki akra-
balığı  gösterir (56). 

Levi - Valensi nin dediğ i gibi obje şuuru pek geç kurulmaktad ır 
(57)• Lagache'a göre obje ve süje ayr ı lışı  sonradan doğ ar. Ası l obje 
doğmadan önce iyi ve kötü aras ında seçme ba ş lar(**). Insanlığı n 
ilk ışığı nda obje tasavvuru yoktur. Spitz'in dedi ğ i gibi pre - objet 
müphem ş ekli vardır(58). Her alg ıda birlik ve ikilik vard ır. 
Süje - obje fiili olarak birlik, d ış a çevrildiğ i için ikiliktir Bundan dolayı  
biz ona Eflatun gibi Dyade diyoruz. Merleau - Ponty'nin dedi ğ i gibi 
dış  obje algısı  ve beden alg ı sı  aynı  fülin iki yüzü olduğu için onda 
ambiguite var diyoruz (5o). Levi - Valensi "Psikanaliz diyalogu"nda 
metodu, her türlü engelleri ortadan kald ırarak süjeyi objeden ay ıran 
mesafeyi en aza indirme say ıyor(59). Bu diyalog ilk miiphem şuurun 
açı lışı nı  gösteriyor. Fakat "sübjektif"in daha ba ş langıçta rolü olduğunu 

51 Ch. Baudouin, Psychanalyse de l'art, 1929. Felbc Alcan, Paris. 

* J. P. Sartre, L'Imaginaire, Gallimard, 1948 

52 J. P. Sartre, L'Imaginaire, Gallimard, 1948 

53 Gaston Bachelard, La Po&ique de la rberie, P. U. F., 

54 Bru, Estldtique de l'abstracion, 1945 

55 Jean Château, Le Rekl et l'imaginaire dans le jeu de l'enfant, 1946, J. Vrin, 

56 Luquet, Le Dessin chez l'enfant, 
57 Eliane Levi - Valensi, Le Dialogue psychanalytique, 1962. P. U. F. 

** Levi - Valensi'den naklen 

58 Rene Spitz, Le Non et le Oui, la genke de la communication humaine, trad, par Anne 

Marie Rocheblave - SpenM, 1962, P. U. F. 

59 M. Merleau - Ponty, Structure du comportement, P. U. F. 
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söylerken bizce yan ı lıyor. Ş uurun bu birinci merhalesine prjectif 
diyecek olursak, ş uurun kendini dış a aksetmesinden ibaret ikinci mer-
haleye projectif demeliyiz. Faur - Fremiet ona yeniden yarat ı lış  
(recr iation) diyor. Onca bizim ileri do ğ ru atı lmış  bütün tecrübelerimiz 
bu alemi yaratmak içindir(*). Fakat bizce burada henüz bir ba ş -
langı ç denemesi olan projectif şuurla mistiğ in ve sanatc ının dünyas ı nı , 
değerler yarad ışı ndan ibaret olan dünyay ı , yani transjectif şuuru 
ayırmalı dır. 

E. Projektif Şuur 

Epijectif şuurun kendini d ış a aksetmesinden, as ı l karakterini 
bırakmadan d ış ta yani ş eylerde görünmesinden do ğ an şuur projec- 
tif'tir. Çocukta masal uydurma (fabulation), marazi şuurda mytho- 
manie bir nevi projectif şuur görünü ş üdür. Hat ı ra ile hayalin aynla- 
maması  onun ba ş lıca vasfı dır. Piaget buna çocuk animism'i diyor(6 ı ). 
Baudelaire'in bahsettiğ i "Yapma cennetler" de i ğ reti olarak bir nevi 
projectif ş uur yarat ı lmaktadır (62). Marazi şuurun baz ı  manzaralar ı  
hayalkurma, rüyaya benzer hypnagogique hayal (63), birsamlı  müzmin 
delilik, umumiyetle birsam (hallucination) ş ekilleri, paranioa da tef- 
sir hezeyan ı , v. b. de projectif şuur içinde say ı labilir(64). Kula ğı na 
ses gelen, gözüne hayalet görünen kimseler bunlar ı  türlü ş ekillerde 

majik veya mistik) yorumlad ıkları  zaman projectif şuur içine 
girerler. Ch. Blondel marazi şuurla normal şuuru ferdi ile sosyal ara- 
sı ndaki ayrı lık gibi ayırırken, yalnız kendilerini ifade edemeyen, iç- 
lerine kapanrm ş  hastalar ı  incelemiş ti. Halbuki marazi şuur vakaların- 
dan bir ço ğu dış a çevrilmiş tir. Onlar kendilerini normal olmayan türlü 
ş ekille ifade ederler (bu ifade tarzlar ı  mantı ki dile uygun değ ilse de). 
Ayrıca primitiflerde güclü ve de ğ erli insan denince anla şı lan ş eyle 
bizim anladığı mı z o kadar farkl ı dır ki, Blondel'in bu ölçüsünü bütün 
toplumlar için kullanamay ız: primitiflerde cezbeli, kendinden 
geçmiş  insanlar (büyücü, kahin) üstün de ğ er ta şı dıkları  halde, bizim 

* Faure-Fremiet, La Recr 6ction et l'4uivoque, F. Alcan, 1940 
61 J. Piaget, La Construction du reel chez l'enfant, 1957, Delachaux et Niestle 

62 Ch. Baudelaire, Paradis artificiels, 1932 edit Nilson; Thomas de Kinsey, Confessions d'un 
mangeur d'opium. trad. par Descreux, 1923, 6clid. Stock 

63 Eug B. Leroy, Les visions du demi - sommeil, hallucinations hypnagogiques, 1926. F. Alcan 

— Leon Daudet, Le Rke 6eill6, 1925 

64 Karl Jaspers, Pychopathologie ghtirale, trad. par A. Kastler et J. Mendousse, 1928, 
Felix Alcan 
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toplumumuzda böyle insanlar ruhca hasta, hatta toplumd ışı  yayı l-
maktad ı r (65) . 

Ş uurun kendi krizinden kurtulmak için bu ilk te şebbüsü, yani 
kendini d ış  âleme aksetmesi çocukta, ilkelede, marazi ş uurda bir nevi 
Mitos yaratmas ı dır. Bütün bu durumlarda süje ile obje aras ı nda 
seçikolmama hali (indistinction) vard ır. Onlar hal ile geçmi ş  ve geleceğ i 
ayıramazlar. Uzak ve yak ı nı  pek güç ay ırırlar. Buna Levi - Valensi 
ve Jean Delay "arkaik say ıklamalar" diyorlar. Fakat yine çocukta 
ve ilkelde say ıklamadan çıkma çabas ı  baş lar. Bu, ilkel dü şünce ile 
çarp ış an gerçek duygusu değ il, ilkel düş üncenin gerçeğe aksetmesi ve 
dış laşması ndan (extdriorisation) doğ an sözde -objektif (pseudo-objectif) 
dü ş üncedir. Her projection bir sözde - objektifliktir. Çünkü orada ken-
dine kapanmış  şuur kendini ş eylerde görmeye ba ş lamış tır. Bu düşünce 
as ı l objektif dü ş üncenin doğmaması  halinde, onun yerini tutar. Kendi 
sembolizmi ile autistique düşüncenin "ifade edilemezlik" halinden 
kurtulur. Projektif dü ş üncenin en bariz ş ekli mythologie yani mythique 
düş üncedir. Mitos dü şüncesinde yine ş izofrenide oldu ğu gibi zaman 
ve mekan belirsizliğ i ve ayırdedilemeyi ş i devameder. Ancak bunlar 
iç hallerinin belirsizliğ i olmaktan ç ıkarak alernin vas ıfları , kozmik 
vasıflar olur. Alem bir mekan ve zaman belirsizli ğ i ve buutsuzluğu 
içinde doğ ar ve geli ş ir. Bütün Mitos vakalar ı  insanlığı n introjection'- 
unun sembolleri olmu ş tur. Schelling "mitolojinin ş uur dışı nda gerçek-
liğ i yoktur diyor; o şuurun zaruretleri içindedir, o yaln ız ş uurda mey-
dana gelir. Fakat mitolojiyi yaratan şuur değ ildir, ancak ondan ş uurun 
belirli bir hali yani mitolojik ş uur doğar. Politeizmin tanr ı lar' bu 
ş uurun mahsulüdür." (66). 

İ ki türlü projektif şuur vardır: biri çocukta, ilkelde ve rüyada 
(hatta kısmen marazi şuurda) görülen ş eklidir. İ kincisi sanatcıya ve 
filozofa ait oland ır. Sanatc ı  kendi iç dünyası nı  i fa d e etmek için 
dış  realiteyi semboller olarak kullamr. Projeksiyon onda kasdhd ır ve 
kendini ifade içindir. Halbuki çocukta ve ilkelde projeksiyon bir çe ş it 
gerçek inanc ına dayan ır. Projete edilen hayallar, Mitoslar ve masallar 
çocuk ve ilkel için gerçektirler. Bu bak ı mdan o rüyan ın projection'una 
benzer. Ş u farkla ki uykuda gerçek diye ald ığı mı z hayallerin uyan ı nca 
şuur fantezisi oldu ğunu biliriz. Çocuk ve ilkelde ise rüya ve uyan ıklık 
projectif ş uur olmak bak ı mı ndan birle ş irler. Kretchmer'e göre Poly-
nesia da tabou kelimesi vah ş i kavimlerde çok yayg ı n bir tak ım ruhi 

65 Pierre Janet, De L' Angoisse i l'extase, 1 ere yol. : un delire religieux, F. Alcan 
1926 Georges Dumas, Le Surnaturel et les Dieux d'apr*Ğs les maladies mentales, 1946. F. Alcan 

66 Schelling, Philosophie de la Mythologie, 1945, Aubier. yol. 1, pp. 80-113: quatrieme 
leçon 
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olguları  gösterir(67). Bu kelime hem kutsal hem pâk olmayan (impur) ı  
belirtir ve ikisinin tehlikeli, yasak ve esrarl ı  vası finı  ta şı r. Bu korku 
ve ümitle karışı k, arzu, bunalma ve deh ş et uyand ıran ş eylere aittir. 
Tabou olan kimseler ve ş eyler elektriklenmi ş  gibidirler. Dokunana, 
geçen ve adeta çarpan bir kuvvetleri vard ı r (68). Vah şi, bir yandan 
duyguları nı  eşyaya aksettirerek bu ş eyleri adeta "ki ş ileş tirit", bir 
yandan da, tecrübesi çok az geli ş miş  olduğu için, hayalleri "cevher-
leş tirir". Tabou müphem çift kutupludur: hem korkunç hem çekici, 
hem saf hem saf de ğ il, hem iyi hem kötüdür. (69). Bu vas ıflar insanlığı n 
geliş miş  safhalar ındaki değerlerin hiç birinde yoktur. Durkheim bu 
vasıflar üzerinde (izah edemeksizin) duruyor. Onun aç ıklama ş ekli 
dinlerin ve toplumlar ı n doğuşuna ait co şkunluk halinin insanlarda 
bu müphem z ı t vas ıfları  doğurması ndan ibarettir (7o). Fakat toplum 
gücünün co ş turucu olduğu kadar cezaland ırı cı  olduğunu ancak geli ş -
miş  bir zihin dü şünebilir. İ lkelin bunu anlad ığı nı  farz etmek bo şuna-
dır. Toplumun doğuşunda insani varlığ a ait ilk kriz hali, şuurun ilk 
müphem çiftkutupluluğu gözönüne al ı nmayacak olursa, bu aç ıkla-
malardan bir netice ç ıkamaz. İ nsan, toplum manzarasiyle de bu krizin 
içinde uyanır: süje - obje z ı t ve tamamlay ı cı  birliğ inin krizi orada ş ey-
lere projeter edilerek kutsall ık zı t kutupluluğu halini al ı r. Bu projec-
tion her türlü objele ş tirmeden, süjele ş tirmeden, her türlü de ğ er kurulu-
şundan önce gelir. Değ erler müsbet - menfi kutuplar ı  ayırd ı kladı  halde 
(iyi - kötü, güzel - çirkin) tabu bu kutuplar ı  müphem ve z ı t bütünlü-
ğünde birle ş tirir: o ayn ı  zamanda hem iyi hem kötüdür, hem korkunç 
hem caziptir (7 ) . 

Malinowski'ye göre vah şiler ayinlerinde mant ığ a isyan eden mi-
toslu bir düşünceye bağ landıkları  halde, teknik hayatlar ında tabii se-
beplikler görüyorlar (72). Van der Leeuw ilkel zihniyet bünyesinde 
büyünün insan ı  âlemin levhası na aksettiren ve bu suretle Meme hakim 
olmak isteyen bir görü ş  olduğunu söylüyor (73). Büyücü iradesiyle 

67 Kretchmer, Manuel de Ps_ychologie me'dicale, (tabu kelimesi hakk ında) p. 137 
68 H. Webster, Le Tabou, zikredilen eser 
69 İ lkellerde "orenda" hem iyi hem kötü, "mana" hem korkunç hem sevimlidir. 

Maori'lerde "tapu" hem mundar (impur) hem aziz demektir. Her iki vas ıf için de 
yasak vardır. 

70 Durkheim, Les Formes a6mentaires de la vie religieuse, 1912. F. Alcan 
71 H. Z. Ülken, Bilgi ve Değer, 1965, Değerlerde çift - kutupluluk, sh. 244 
72 Malinowski'den naklen bu misali King Merton sosyoloji metoduna dair eserinde 

vermektedir:Robert King Merton, Elements de methode sociologique, trad. par H. Mendras 
Plon, 1953 

73 Van der Leeuw, La Mentalite primitive et la religion, 1940, 0 p. 92 
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h ü k nı  e d e c e ğ  i bir âlem yarat ıyor. Büyü dü ş üncesinde ilkel şuurun 
masif dü şüncesi hakimdir. Ona göre büyü dine kar şı  "isyan" demektir. 
Çünkü insan orada dinin koyduğu düzene tabi olmak istemiyor. 
Bu düzeni ele geçirmek için "büyü" ye ba ş  vuruyor. Büyüde de rüya, 
şizofreni, primitif dü şünce, sanat dü ş üncesi aras ındaki münasebetler 
meydana çekiyor(*). 

Mitos kronolojik olmayan, önceliğ i ve sonral ığı  belirlenmemi ş , 
müphem bir zaman içinde geli ş ir. Bunun, psikolojik ve astronomik 
zamanla hiç bir ili ş iğ i yoktur. Bu zamamn ölçüsü, ba şı  ve sonu yoktur. 

Masallarımızın "Evvel zaman içinde, ah ır zaman içinde" diye 
baş layışı nda bu zaman belirsizli ğ i görülmektedir. Belirsiz zamanda 
geçmiş  gelecek birbirine kar ış mış tı r. Masalı n "Horoz berber iken, ben 
babamın beş iğ ini sallar iken..." diye ba ş layışı nda zaman ı n bu tersine 
çevriliş i ifade edilmektedir. "Bir zamanlar bir padi ş ahı n" diye baş layan 
hikâye, mitos zaman ını n ezeliliğ i ve belirsizliğ ini gösterir. Bu bak ı m-
dan o şizofreninin değ iş meyen "zaman" ı  ile birleş ir. 

Gusdorf'a göre Mitos insanl ığı n eksikliğ ini tamir için yaptığı  ilk 
hamle, bir düzen ara ş tırmas ı  gibidir (74). "Alemin düzene konmas ı nın, 
yeniden bütünle ş tirilmesinin değ iş mez örneğ idir. Hayvan asla eksik 
değ ildir. O yak ı n çevreye dalm ış  olarak uymuş tur (Scheler'ci dille 
konuşuyor)." İ nsan ise ilk ş uurunun krizinden mümküne do ğ ru açıl-
mak üzere kurtulmaya ba ş lamış tır. İ nsan mitos ş uuru ile tabiat ın 
ritmlerine bağ lanmış , âleme ilk yerle ş mesirii elde etmi ş tir" diyor. 
Gusdorf Mitos şuurunda krizden tekrar suretiyle ç ıkışı n oynadığı  rolü 
belirtiyor(75). Tekrar ın ruhu te şkil etmede büyük rolünü önce Aris-
to görmü ş tür(76). Pascal "meleke ikinci tabiatt ır" derken ayn ı  fikri 
canland ırdı  (77). Hume çağ rışı m kanunualar ını n temelinde melekenin 
tekrar ı nı  görüyor (78). Onun metafizik anlam ı  üzerinde Kierkegaard 
"R.p&ition" adlı  kitabında durdu(79). "Aynı  ruh hallerine bir ba şka 

sefer dönüyoruz, fakat onlar ı  yaş ayamıyoruz. Kaybolan hayat ı mı zı  
tekrarla ya ş amak istiyoruz." Eflâtun her ş eyi hat ırlama'dan ç ıkarıyordu. 

* Büyü, sihir ve "sâhirlik" ile din aras ındaki bu çat ış ma en iyi islamiyette görülür. Kur'-

an da "sâhirler"e hücum eden Sure vard ır. 
74 Gusdorf, Mythe et 114 . taphysique, 1953, Flammarion, p. 12 

75 Gusdorf, ayn ı  eser, (20 - 25 p. experience mythique comme liturgie de repetition) 

76 Aristote, Ethique â Nicomaque, trad. par. J. Tricot, edit. J. Vrin. 1959 

77 Pascal, Pensees, edit. Pleiade 

78 David Hume, Traite de la nature humaine, t. 1, p. 184: habitude, trad. par Andre 

Leroy, 1962. Aubier 

79 Levi - Strauss, La Pensee Sauvage, 1962. Plon 
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Kierkegaard "tekrar' ın ondan büyük rolü olduğunu gösteriyor. As-
lı nda ruhumuzun geçmi şini hatı rlayarak canland ırıyor, fakat onu 
tekrar ederek gelecekdeki devam ı nı  sağ lıyoruz. İ ki filozofun görü ş ü 
birbirini tamarnhyor. Gusdorf, tahlilinde bu bütünle ş tirici iki ufku 
görerniyor. Hatta ikincisinin getirdi ğ i ontolojik yeniliğ i dahi belirte-
miyor. Yalnız mitoslarda tekrar ın (ba ş lı ca sosyologlann "mimetik 
ayinler" dedikleri tekrar ın) rolünü belirtiyor. Mircea Eliade ve van 
der Leeuw' e dayanarak "Mitos tekrar edilen bir olgu olmal ı dı r, di-
yor. Bir obje veya bir fiil, bir ar ş etipi taklit ve tekrar ettikçe gerçek 
olur. " Ayinler Levi - Strauss'un belirtti ğ i gibi tabiat ın ritmlerine uy-
gundur ve hepsi insana ait bir bünyedir" (79). Ancak bu bünyeyi epi-
jektif şuurun bünyesiyle kar ış tırmamalıdır. Mevsimler daima döner ge-
lirler, bitkiler ve hayvanlar daima ye ş erir, kurur, doğ ar, çoğ alı r ve ölür-
ler(*). İ nsan Mitosların tekrar ı nda ilk ş uurun müphemliğ inden kurtu-
larak bu ilk ritmi kazanmış tır. Burada insan ı n tabiatla birlikte ya ş adığı  
şüphesizdir. Fakat Gusdorf ve L6 ıi-Strauss gibi bunu mübalâğ aland ı r-
mama'', hele birincisi gibi ilim ve tarihteki objektifli ğ e üstün sayma-
mandır. Orada objektifli ğ in, hatta sübjektifli ğ in ilk haz ırlığı nı , değ er 
şuurunun malzemesini, kaynaklar ını  bulmak, bu zamand ışı  müphem 
projection'u mutlakla ş tırmadan daha do ğ rudur. 

Ş izofren de bir nevi taklit, tekrar ve projection mekanizmas ı  
içindedir. Sechehaye gösteriyor ki hasta tam bir taklit mekanizmas ı  
yaş ar(8o). Taklidin bütün merhalelerinden (çocuklukta introjection 
ve aynileş tirmeden) geçer. Fakat hasta ancak kendi bedeninin şuuruna 
vardığı  zaman benlik terkibine ula şı r. Ş izofren bir benlik hastas ıdır. 
Gerçek duygusundan mahrumdur. Her ş ey ona uzak ve yabanc ı  gibi 
görünür. Ne gördüğü m.ekân ı , ne ya ş adığı  zaman ı  belirleyebilmek-
tedir. Bütün eşya rollerini, isimlerini kaybetmi ş lerdir. Mobilyalar, 
tabii ş eyler ayrı , anlams ız "ş eyler" halini alm ış tır ve ona korku ver-
mektedir. Kendini ba şkası ndan ayı ramaz (8 ı  ). "Anne"nin bedeni ile 
aynı  olur. Ş izofrende müphem ilk şuura benzeyen bu vas ıflar Piaget'- 
nin gösterdiğ i gibi taklit ve tekrar mekanizmas ı  ile kaybolur. Bu hal 
çocukta gerçek duygusunun kurulu şuna benzer. Sechehaye' ın hastas ı  
bu taklit mekanizmas ından önce, "anne"sile kendisini ayn ı laş tırı r. 
İ lk sihri sembolik gerçekle ş me sayesinde hasta kendi autism'inden 
çı kmaya baş lar. Kaybolan sesini tekrar bulunca "anne"nin ondan kaç- 

* "Hıdrellez" (H ı z ır - Ilyas) günü gibi, bu hayat ın daimi yenileşmesine ait bayram-

larm zamanımızda da kal ıntıları  vard ır. 
80 Sechehaye, ,7ournal d'une schizophrke, 1950. P. U. F. 

81 Sechehaye, ayn ı  eser 
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tığı ndan art ık korkmayacakt ı r. Animism duygusu ile bilmediğ i ş ey-
ler önünde bunalışı  azal ı r(82). 

Çocuk Piaget'ye göre autistique ş uurdan taklit, oyun ve mitos'la 
yola çıkar. Oyun onca çocuk ruhunun gerçe ğ e ve objeye do ğ ru ilk 
kımı ldanışı , ilk yarad ışı dır. Duyu - hareket ş emalar ından kavram 
ş emaları na ilk geçi ş tir. Orada kavramdan önceki ak ı lyürütme, sem-
bolik ak ı lyürütme ba ş lar (ki Piaget buna transduction diyor). Çocuk 
oyun ve hayalgücü sembolizmi ile bir nevi mitos yarat ır ve burada 
artificialiste düş ünce as ı l zekânın eş iğ indedir. Bizim tabirimizle bu, 
projektif ş uur merhalesidir ki objektif şuurun doğu şuna haz ı rlık teş kil 
eder (83) 

Schelling'in dediğ i gibi Mitoloji gerçeğ in mecazlı  bir ifadesi 
değ il, onun gerçekmi ş  gibi (tautigorique) taklididir(84). O, bu kelimeyi 
ingiliz ş air filozofu Coleridge'den ald ığı nı  ve Mitos'ların mahiyetini 
göstermeye çok elveri ş li olduğunu söylüyor (*). Vakaa her Mitos 
bir ş uur derecesinde "sanki gerçekmi ş  gibi" alınmış tır. Onlar 
şuurun mahsulü olmakla beraber, gerçek olduklar ına inan ı lır. Yu-
nan mitolojisinde iki kahraman tipi görüyoruz: ı ) Herakles, 2) 
Oedipus. Birincisi beden kuvvetini, cesaret ve ba ş arıyı , ikincisi trajik 
akibeti, iztirab ı  temsil ediyor. Bunun benzerlerini hem o mitolojide 
hem ba şka mitolojilerde buluyoruz. Bu konuyu inceleyen H. Brocher 
bu Mitoslardan sembolizm teorisi ile d ışş ura ait itilme teorisini kar şı -
laş tınyor(85) ve her ikisinin eksikli ğ ini gösteriyor. Onca Mitos, 
büyük bir heyecan kudreti olan eski bir vakan ın ifadesidir ve primitif 
düş ünceye bağ lı dır. Orada mant ık kurallar ı  i ş lemeye ba ş lamamış tır. 
Çocuğun ayni zamanda hem ormanda hem babasiyle beraber olu şunu 
(Strehlow'dan naklen van der Leeuw) yine kendi mant ığı mızla aç ık-
lamak için çocu ğun kendisi ormanda iken "e ş " inip babas ı  yanı nda 
olduğunu söyleriz. Fakat bu zorlama bir tefsirdir. Primitif böyle dü şün-
mez. Ona göre "e ş  yoktur, çocuk zamanda ş  olarak her iki yerde haz ır-
dır". Primitif dü şüncenin neticesi olan "tazmin" ve "ikame" fikirleri 
kahraman Mitosunu aç ıklar. Brocher'ye göre, kahraman ı n kudreti, 

82 Sechehaye, La r klisation symbolique (supple. â la Revue suisse de Psychologie No. 
12, Berne) 

83 J. Piaget, La Formation du symbole chez l'enfant, 1945. Delachaux et Niestle 

* Schelling burada Coleridge'in kendisinden faydaland ığı  halde zikretmediğ ini sitemli 

olarak işaret ediyor, ve onu israrla zikrediyor. (vol. I, p. 238) 

84 Schelling. Philosophie de la Mythologie, trad. par S. Jankelevitch, t. 1. p. 238. Aubier 

85 H. Brocher, Le Mythe du hfros et la mentalitd primitive, F. Alcan, 1932 
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trajik akibeti aklile ş tirilmeden ve Kader ş eklini almadan önce bu ilke-
lere bağ lı  olarak do ğmu ş tur. 

Projektif ş uurun ilk krizden kurtulmak için ilk deneme olu şu 
onu gerek kavimlerin hayat ı nda, gerek insanl ığı n çocukluktan ç ıkışı n-
da, hatta anormal şuurdan kurtulu ş ta bir geçi ş  merhalesi oldu ğunu 
gösterir. Bir yandan etnoloji verileri, bir yandan dinler tarihi bu kurtu-
luş a ait malzemeyi veriyorlar(86). Fakat projektif ş uurdan objektif 
ş uura geçiş e ait esasl ı  bilgiyi felsefe ve ilim tarihi vermektedir. Çünkü 
objenin tam kurulu şu onlarla çağdaş tır. Projektif şuurda belirsiz bir 
mitos zaman ı  vard ır. Objenin do ğu ş u ile beraber kozmolojik ve krono-
lojik zaman ba ş lamış t ı r. Mitos'ların kaybolmas ı  Mircea Eliade'a göre 
tarihin ba şladığı nın alâmetidir (87). Art ı k tekrarl ı  ayinlerdeki "Ezeli 
Dönüş " ün yerini (*) t a k v i m'in, kronolojinin zaman ı  alıyor. 
Belirsiz boş luğun yerini ölçülen mekân al ıyor (88). Mekan ve zaman ı  
belirsiz olan anonim kahramanlar ın yerine belirli ve zamanda ya-
ş amış  insanlar geçiyor. Fakat bir çok kültürlerde "Mitostan kurtul-
ma" mitoslu düşünceyi birden bire ortadan kald ı ramadı (89). Ilim ve 
felsefenin doğu şundan sonra da onun kal ı ntı ları  yaş adı . Yalnız primi-
tif dü şüncenin yerini objektif dü şünce aldıkça Mitos'lar gerçek ol-
maktan çıkarak mecaz (alUgorie) oldular. Felsefe adeta bu iki ş uurun 
ortas ında doğdu ve Wsiode'un Th&gonie'sinden ba ş layarak (go) 
Eflâtunun diyaloglarına kadar Mitoslar mecaz ve sembol halini al-
dı lar. Bu sembolle ş me Eflâtunda gerçekle ş ti(g ı ). 

Efsaneler (Ugende) ve Mitoloji Kader fikrine ba ğ lı dır. Kader irade 
üstündeki değ işmez güc, ezelden gerektirilmi ş  olma, "alın yaz ısı " 
(Prlylestination) olarak insan ın zaman ve mekan d ışı nda bir "mutlak" 
içinde yaş adığı  duygusundan gelir(*). Kader primitif şuurun projektif 
ş uur olmasından doğmuş tur. Insani varl ık gerilme ve geniş leme ritmi 

86 Mircea Eliade, Aspects du Mythe, trad. par. J. Gouillard, 1963 Gallimard (la struc 

ture des mythes, pp. 9 - 32) 

87 Mircea Eliade, ayn ı  eser. p. 134 - 141 

(*) Abel Rey, Le Retour dternel et la Phi'osophie de la Physique, 1927, Flammarion 

(III eme partie: Metaphysique du retour 6ternel, pp. 265-313) 

88 Halbwachs, La mdmoire collective (la memoire collective et l'espace, p. 130) P. U. F. 

-Georges Motor6, L'Espace humain, edit. La Colombe, 1962 (mekan istiareleri, şemalar, geo-

metrik mekân nas ıl doğuyor) 

89 Eski Hint ve Iran dü şüncesi uzun bir süre bu iki devre aras ında sayı lacak eserler 

vermiş tir: Zend - Avesta, Baghawat - Gita, v. b. gibi 

90 Hesiode, 77z6ogonie ; Les travaux et les jours, trad. par Bergoungnan, edit Garnier, 

91 Perceval Frutiger, Les Mythes de Platon, 1930, Felix Alcan; Goldschrnidt, Paradigmes 

dans les dialogues de Platon, 1947. P. U. F. p. 97: Paradigme et mythe 

* K. jaspers, Schicksal und Wille, 1932 
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olarak, tabiata d a 1 m a ve ona k a r ş  ı  koyma olarak "Kader" 
ile "Mücadele"yi ayn ı  zamanda meydana getirmektedir. Fakat pri-
mitif ve projektif ş uurlarda tabiata bağ lanma mücadeleden üstündür. 
Bunun sebebi ilk krizi a ş amamış  olmasıdır. 

a) Efsanelerde insan Kader'in elinde oyuncakt ır. Bu ş ekil alça-
larak masal dünyas ı  halini almış tır. Peri masallar ı , dev ve keloğ lan, 
"talih"in sürüklediğ i insan, talih ku şunun konmas ı , v. b. gibi. 

b) Mitolojide Kader iradeyle mücadele halindedir. Çünkü geril-
me ritmi kuvvetlenmi ş tir, gerilme ve geni ş leme ritmleri e şit değerde 
iş lemeye baş lamış t ır. Buradan, Trajedi ve Komedi do ğmuş tur(92). 
Birincide iradenin Kaderle orijinal mücadelesi, yarat ışı  ve ferdi k ırı -
lışı  Tradejiyi, ikincide ortak duyu halini alan kollektif şuur önünde ira-
denin sürçmesi Komediyi meydana getirir. Bat ıyı  Doğu kültürlerinden 
ayıran vasıf budur. Burada gerilme-geni ş leme ritmlerinin i ş lemesinden 
objele ş me ve süjeleş me ritmleri doğmuş tur. Bu zamanda ş  iki ritm 
mek ân ve z a ma n' ı n, nicelik ve niteliğ in, ilim ve tarih'in yara-
tı lması  demektir. Nöbetle ş e gerçekle ş en iki ritm insanın Kader'le 
savaşı nı n, "hürriyet" inip ba ş langıcı dır. İ nsan hürlüğünü bir yandan 
"ilim"le, bir yandan "tarih" le kazanm ış tır. Biri objektif şuurda deter-
minismin verdiğ i h ü r r i y e t, öteki sübjektif şuurda hafiza ve hayalin, 
tarihin verdi ğ i hürriyettir. Biri gelece ğ i fethetmeyi, öteki geçmi ş i mey-
dana ç ıkarmayı  sağ lar. İ nsan bu suretle zaman içinde hakimiyetini 
kurduğu gibi, yine bu suretle mekan içinde yerle şir ve hükmeder (**). 

Efsane ve mitos, bütün projektif şuur mahsulleri gibi gerçekd ışı  
(irr e'el) değ il , gerçeküstü (surr 6e1) dürler. Onlar sembol değ ildirler, 
gerçekliklerine inan ı lmaktad ır. Fakat halk ı n veya çocuğun içinde yaş a-
dığı  gündelik gerçe ğ i aş ar ve onu tamamlarlar. Sanki ona kudret ve 
yaratı c ı lı k verirler. Bunun için onlara "gerçekd ışı " demiyoruz, "gerçek-
üstü" diyoruz. Çocuğun dünyas ını  zenginleş tiren hayal mahsulleri, 
çocuğun içinde kendini tamamlad ığı  "masal' dünyas ı ", antik kültürün 
"Mitoloji dünyas ı ", sanatc ımn yarattığı  ve bizim fakir gerçe ğ imizi 

92 F. Nietzsche, Origine de la Tragddie, trad. par İ . Marnold et İ . Marland; 

Mescure de France, 1947 

* Abel Rey, Le retour dternel et la philosophie de la physigue adlı  kitabında (Flammarion 

1927) bu eski metafizik görü ş  ile yeni fizikteki Carnot ve Clausius ilkelerinin tenkidi aras ın-

da münasebet görüyor ve fiziğ in eski zaman görü şüne bir nevi dönüş  olduğunu iş aret ediyor 

** Objektif ve soyut mekân fikri Aristoda dahi henüz do ğmuş  değ ildi. Çünkü Aristo 

mekânı  bir cismi kaplayan cismin birinciye dokunan iç yüzü diye tarif ediyordu.Euklides'in 

geometrik mekânı  felsefeye pek geç girdi. Descartes' ın "uzam" ı  bile tam soyut değ ildir. 

Soyut mekânlar için Bk. (Godeaux, Les Gdometries, 1937 P. U. F.) 
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zenginleş tiren "gerçeküstü sanat" dünyas ı  hemen ayn ı  karakteri 
taşı rlar (93) . 

Projektif şuur hakk ı nda kanaatler çe ş itli ve çok farkl ıdır. Bir k ı sı m 
düşünürler ona üstün derecede de ğer verirler. Onlara göre bu ş uur 
objektif şuurdan çok zengindir. İ nsan orada bütün kudreti ile ya ş ar. 
Hatta objektif şuurun kavramc ı  ve soyut görü şünün fakirliğ i önünde 
o hakiki üstünlük gösterir. Bu görü ş , eski kültürlerin hazinesini ilmi 
kuran yeni medeniyete tercih eder ve gelene ğ in bitmez tükenmez 
kaynağı nı  (folkloru) yeni t ıbba, tekniğe, klasik sanata kar şı  koyar 
(94). (Levi - Strauss vah ş ilerin bir &sydratisation tekni ğ inden ikinci 
Dünya Savaşı nda Amerikan ordusunun faydaland ığı nı  söylüyor) (95). 
Gelenek"in veya "projektif şuur"un bu a şı rı  öğülmesine karşı  onun fa-
kirliğ i ve yetmez bir derece oldu ğu kanaati vard ı r. Böyle dü ş ünenlere 
göre bu şuur zaman, mekân, ölçü fikrinden mahrumdur. Alemi obje 
olarak göremez. İ nsanın telkinle çevreye dalmas ından (ek-stase) 
ibaret a ş ağı  bir ş uur derecesidir(95). Objektif ş uur ve değ er ş uuru tabi-
atı  fethederek onu a ş mış tır. Her iki görü ş ün doğ ru ve yanl ış  taraflar ı  
var: projektif şuur primitif şuurdan ilk aç ı lış  (ouverture) oldu ğu için, 
henüz ona ait bulan ı klık vas ıflarını  saklamaktad ır. Niceliğ i nitelikten 
ayı ramamış tır. "Kader"in ezici gücü orada problem şuurunun, şüphe 
ve ara ş t ı rma kuvvetinin uyanmas ına imkân b ırakmamış tır. Fakat 
orada konkre ile s ı kı  münasebetin, insanl ığı n birikmiş  tecrübesinin 
bulunduğu, bu tecrübeden objektif şuurun doğduğu, geleneğ in objek-
tif şuura ve de ğ er ş uuruna hazine oldu ğu da doğ rudur. O a şı lmış  bir 
merhale değ il, Van der Leeuw'ün dedi ğ i gibi insan bünyesinin bir 
tabakasıdır(96). Çağdaş  medeni insanda da o ya ş amaktadır. Ş u farkla 
ki medeni insan, projektif ş uurun kendi krizinden kurtulmak için 
yaptığı  çabalarla objele şmeyi ve değ er ş uurunu kazanmış tır(*). 

Projektif ş uur problemsiz bir "boyuniğme" şuuru olduğu için, 
onda varlığı n istediğ i huzur vard ır. O primitif şuurun z ı tkutuplu bü-
tünlüğünün, ayn ı  "kutsal" daki z ı t vas ıfları n krizinden, âleme akset- 

93 C. G. Jung, Mtamodphoses de l'iime et ses symboles, trad. par Yves Le Laye, edit. Albin-

Michel, 1953, Paris; Jung, Introduction â l'essence de la Mythologie, trad. par Del Medici 1953 

Payot. 

94 Gusdorf , Mythe et M6taphysique. Gusdorf bu eserde bu görü şe katı lıyor. (sh. 250). 

95 1,6zy - Brühl, Durkheim, Cassirer bunlar aras ında sayı labilir. 

96 Van der Leeuw, La Mentalitd primitive et la religion 
* Faur&Frerniet'ye göre ben- de ğ il gibi düşünülmekten ziyade bir daha-varl ık (Plus-

Ure) olarak anla şı lmalıdır. Bizi kaplamaktan ziyade bize kat ı lır. Biz âlemde değ iliz, âleme 

doğ ru açığı z (Husserre kar şı ). Alem bizim için"öne at ı lmış  ş ey" dir. Ş airin kalitesi, bilgin'in 

tecrübesi gibi. (Esquisse d'une philosophie concrhe, P. U. F. 1954) 
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mek üzere, kurtulmu ş tur. Bu aksedi ş  projektif şuurda g e r ç e k ü s t ü 
ve gerçek ritrnlerini do ğurur. Bu ritmler ilk müphemlikte bulun-
mayan tabiatüstü - tabiat, kader - insan ikili ğ i halini almış ; iki ritm 
nöbetle şe iş leyerek krizi kald ırmış tır: kader i ş leyince insan susar, 
insan iş leyince kader ona yol verir. Tanr ı ların doğuşu (th6gonie), 
âlemin doğuşu (cosmogonie) ile, kahramanların doğu ş u (hirogonie) 
ve insan ı n doğuşu ve akibeti birbirine z ı t, fakat tamamlarc ı  iki ritm-
dir. Ancak gerilme - geni ş leme gücü olan insanda yeni bir şuur krizi 
vard ır. İ nsan gerilme olarak ak ı l ve irade, geni ş leme olarak kader ve 
boyuniğme'dir. Bu yeni kriz mitolojide tanr ı larla insan ın sava şı  olmuş -
tur. Tanr ı lara kar şı  isyan Prometheus, Gilgame ş , Deli Dumrul nı itos 
ları nda görülür. Projektif ş uurdaki denge bozulmu ş tur. Bu yeni krizden 
kurtulmak için yeni ritmler lâz ı mdır. Bu bir yandan gerilme ve geni ş -
lemeye kar şı lık objele şme - süjele ş me ritmleridir; bir yandan da bütün 
haz ır (pr 6sent) şuur muhtevası nı  aşan transjectif şuur veya değ er ş uuru-
dur. 

F. Projektif Şuurdan Objektif Şuura Geçiş  

Çaba ile şuur dış a çevrilir, al ış ma ve telkinle içe çevrilir; bu iki 
hareket objele şme ve süjele ş meyi yapar. İ ki ritm nöbetle ş e gerçekle şir 
ve birbirini tamamlar. Objektif şuur realiteye (âleme) do ğru aç ı lışı n 
ta kendisidir. D ış  realitenin direnci, ş uurun çabası  artt ıkça epijektif 
ve projektif ş uur objektif şuur olmaya ba şlar. Arkaik kavimlerde bu 
iki ş uur (yani projektif ve objektif şuurlar) yanyana yer al ır. Çağdaş  
medeni insanda objektif şuur genel şuur veya mant ıki dü şünce halinde 
birincileri tamamen örter. Fakat zaman zaman (hastal ıkta, ya ş lı lığı n 
çocukluğa dönü ş  halinde, sosyal krizlerde, ruhi bütün gev ş emelerde) 
epijektif ve projektif şuurlar tekrar meydana ç ıkar(97). 

ilkel ş uurun interojectif mahiyeti onun z ı t ve tamamlarc ı  karak-
terini gösterir; bu kriz hali ancak bu manzaralardan birinin karanl ıkta 
kalmak üzere ötekinin gerçekle şmesi suretinde ortadan kalkar. D ış  
gerçeğ in direnci ile ruhi çaba aras ı ndaki çat ış ma bu gerçekle ş meyi 
(veya şuurun bu aç ı lışı nı ) önce o b j el e ş  m e haline koyar. Objele ş -
me yalnız süje vasfı  karanlıkta kaldığı  zaman aktüelle şir. Buna karşı  
süje vasfi aktüelle ş tiğ i zaman da gölgeye girer. Bu kar şı lıklı  ve nöbet-
leş e gerçekle ş meyi ilk defa Lupasco i ş aret etti ve bunu bugünkü mik- 

97 Robert King Merton, Elements de Mdthode sociologique, trad. par Henri Mendras, 

edit. Plon, 1953. Paris. 
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rofizik ara ş tı rmalarında dalga - cisimcik üzerinde Louis de Broglie'- 
nin görü şüne dayanarak kar şı lıklı  virtüelle ş me ve aktüelle ş meden ç ı -
kard ı (98). Burada Hegel' ın diyalektiğ i gibi çeliş ikler aras ı nda sentez 
değ il, çeliş ik ve tamamlayı cı  vasıflardan birinin nöbetle ş e gerçek-
le ş mesinden ibaret başka diyalektik gördü. Lupasco'nun görü şü ile 
bizimki arası nda ortak taraf vard ır. Ancak varlığı n müphemliğ indeki 
tamamlayıcı  manzaralar çeli ş ik değ il, farkl ı  veya z ı ttırlar. Çeli ş ikler 
hiç bir suretle birle ş emezler ve ilk varl ığı n hiç bir krizinde çeli ş ikler bu-
lunamaz. Bunun için Lupasco'nun ilk do ğ ru sezgisinin geli şmesinden 
çıkardığı  "Çeli ş me mantığı " fikrine kat ı lmayız (99). Hatta böyle 
bir görüş  Hegel diyalektiğ inin çeliş iklerin sentezi fikrinden daha im-
kansız ve saçmad ı r. Çünkü birbirinden ayr ı  varlıklar aras ında o n-
t o 1 o j i k bakımdan değ il, 1 o j i k bakımdan çeli şme olabilir: 
mesela bir ş eyin aynı  zamanda hem canl ı  hem cans ız olması  mümkün 
değ ildir, dediğ imiz zaman canl ı  ş eyin kar şı sı na cans ız şeyi koyarak 
bu iki varlık aras ında lojik bak ı mdan çeliş me olduğunu söyleyebiliriz. 
Ne Hegel'in dedi ğ i gibi çeli ş ik olan iki ayr ı  ş eyin sentezi yap ı labilir; 
ne Lupasco'nun dedi ğ i gibi aynı  ş eyde çeli ş ik vas ıflar bulunabilir. 
Birincisi ontolojik olarak imkans ı z(*), lojik olarak mümkün olduğ u 
halde, ikincisi ontolojik ve lojik olarak ta imkans ızdır. Öyle ise Lupas-
co'nun temel sezgisinde "çeli şme mant ığı " değ il, tamamlay ı cı  zı t vas ıf-
larm nöbetle şe gerçekle ş mesi veya "Almaşı k mantı k" (Logique d'al-
ternance) demek ş artile bir hakikat pay ı  bulabiliriz. 

G. Objektif Şuur 

Objeleşmenin çift hareketi vard ır: ı ) virtüelle ş tiğ i zaman aktüel 
obje mümkün objelerle tamamlan ı r. Bu, ş uurda hiç bir gerçe ğ e kar-
şı lık olmayan tekrarlar ı n, aynı lıkların (identit6), bundan dolay ı  da 

98 Stephane Lupasco, L'Expkience microphysique et la Pens k humaine, 1941, P. U. F.-
Lupasco, Logique et contradiction, 1947. P. U. F. 

99 S. Lupasco, Le Principe d' antagonisme et la logique de l' 6nergie (Prolegomenes d une scien-

ce de la contradiction) 1951, edit. Herman, Paris. 

* Hegel'in çelişme mantığı na ait ba ş lıca tenkitler Kierkegaard'da ba ş lar: Dissertation 
da, Journal,da Post-Scriptum'de, hemen bütün kitaplar ında Hegel'in sistemciliğ ine, ob 
jektiflik görü şüne, çeliş me mantığı na hücum etti. W. James,"Tecrübe Felsefesi"nde Hegel'in 

monismine karşı  plüralismi savundu. Yeni lojikciler, ba ş lıca B. Russell bir çok eserinde He-

gel'i tenkit etti. Husserl Hegel ile asla birle şmedi ve onun monismine kar şı  James den farkl ı  
bir plüralismi ileri sürdü. Scheler ve Hartmann da Hegel kar şı s ında aynı  durumdadırlar 
Buna kar şı lık ası l Hegel'cilerin ço ğu da onun sistemini pek çok kay ıt ve ş artlarla benimsedi-

ler. Her şeyden önce çeli şme fikrine kat ı lmadılar. 
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sonuçlayış ların (diduction) doğ uş udur. 2) Aktüelle ş tiğ i zaman ise süje 
virtüel demektir. Orada aktüel objenin tekrarlar ı  tecrübe alan ı nda 
obje'nin doğması  demektir. Bu, konkre objeden soyut obje, tarihi, 
mevhum objeye kadar türlü ş ekiller alır. Fakat temel olan konkre 
objenin mümkün objelerle tamamlanmas ından tümevar ış  (induc-
tion) doğar. Görülüyor ki objektif şuur deduktif ve induktif iki dü ş ünce 
tarz ını  yaratarak, genel şuur ve mantıki düşünce olur. Bunun için de 
mantıki dü ş ünce ortakl ık (veya sosyallik) vasfı  kazan ır( ı  oo). 

Vahş ilerde ortak ifade projektif ş uur ve bunun duyguya dayanan 
tonus'ü oldu ğu halde, medenilerde ortak ifade ş ekli objektif yani 
mantıki dü ş üncedir. Bundan dolayı  Ch. Blondel'in mantıki dü ş ünceyi 
sosyal düş ünce ile aynı  saymas ı  ve mantıkile ş emeyen veya dille ifade 
edilemeyen ruhi hali sosyald ışı  diye ayı rmas ı  her zaman ve bütün ş art-
larda doğ ru değ ildir. Anormal şuur yalnız Ch. Blondel'in verdiğ i 
misaller gibi içe kapan ı k değ il dış a çevrik olabilir. Tefsir hezeyanlar ın-
da normal dü ş ünceye uymamakla beraber saçma bir ba ş langıç nok-
tas ı ndan sonraki dü ş ünce mekanizmas ı  doğ ru olabilir(' o ı  ). Ayrı ca 
vahş i kavimlerin üstün de ğer saydıkları  birsamlı lar, ta şkınlar bizim 
medeniyetimizde intibak ı nı  kaybetmi ş , anormale yak ın insanlard ır. 
Bu da gösterir ki toplumdan uzakla ş ma kriteri kültür çevrelerine göre 
değ iş ir( o2) . 

Objektif şuurun geli ş mesi ilmi dü ş üncenin geli ş mesi demektir. 
Burada mekan ve say ı  fikirleri kurulur. Matematik dü ş ünce mantiki 
akılyürütmeye dayanarak objeler aras ında münasebetleri aç ıklar, 
tabiat ilimleri doğ ar. İ nsan ilimleri ba şka bir alanda kurulmu ş  olsa bile 
gelişmelerinde ayn ı  metodlardan faydalan ır. İ limlerin geliş mesi 
objektif ş uurun geli ş mesi ile orant ı lı dır. 

Descartes matematik dü ş ünceye dayanarak objektif ş uura tam 
ifadesini verdi. İ lkçağda mantığı n doğması  bu düşüncenin ba ş langı cı  
sayı lsa bile, henüz o projektif ş uur izlerinden s ıyrı lmış  değ ildir(' o3). 
Descartes' ı n ş uurla maddeyi kar şı  karşı ya koymas ı , bir yanda dü şün-
ceye ötede uzama dayanan iki cevher (insan ve 'Mem) aras ı nda müna-
sebet aramas ı  objektif dü şünce geli ş mesinin zaruri neticesidir. Fakat 
"dü şünüyorum, o halde var ım" sonuçlamas ı nda Navratil'in gösterdi ğ i 

100 H. Z. -Diken, Bilgi ve Değer, 1965 Aytemiz bas. Ankara 

101 Rogue de Fursac. Manuel de Psychiatrie, 6 eme edit. 1923. F. Alcan 

102 Mikel Dufrenne, PersonnalW de base, P. U. F. 2 eme e'dit. 1966 

103 Sokrattan önceki filozoflar, ba ş lıca Ionia'l ılarda, Orpheus misterlerinde ve ona 

bağ lı  olan Fisagorcularda bu Mitos unsurlar ı  meydandad ır. 
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gibi bir bulan ıklık vardı r( ı  04) : Cogito, bu filozofa göre hem aç ı k 
ve seçik hem devaml ı  olmalıdır ki bir cevher olabilsin. Fakat 
iki vas ıf aras ında uyuş mazlık vard ır. O eğer açık ve seçik ise devaml ı  
değ ildir, devaml ı  ise aç ık ve seçik değ ildir. Eğ er cagito şu lambanı n 
varlığı  hakkındaki algı  gibi ise ya ş anmış  ve haz ı rdır, bunun için de 
açı k ve seçiktir. Fakat bu alg ı  hiç bir„devaml ı lığı  garanti etmez. Eğ er 
cogito ardarda dü şünce fiillerinin devam ı  ise, burada aç ıklık ve seçiklik 
kaybolur. Navratil'e göre Descartes' ın düş tüğü bu müphemlik Aris-
tonun cevher kavramı nı  kullanması ndan ileri geliyor. Çağdaş  felsefe 
şuurun bir akış , bir süre, bir fiiller huzmesi oldu ğunu gördüğü zaman-
dan beri bu buhrandan ç ı kmış tır (*). Navratil ş öyle demekte belki 
haklıdır: "geçmi ş  şuurundan bir ş eyi kavramak, gelecekteki olu şun-
dan bir ş eyi önceden görmek ve proje kurmak mümkündür. Kritik 
ş üphe bunun için şuurun geçmi ş  fiillerine ve gelecek imkânlarma do ğ ru 
ilerleyici bir a ç 111 ş  metodu olmal ıdır"( ı  o5). Descartes' ı  böyle anla-
mak onu Husserl'e ba ğ lamak ve Cogito'nun müphem çift karakterinden 
ya "ayd ı nlık" ya "devaml ı lık" vasfinı  gerçekle ş tirmek üzere onu iki 
yöne aç ılan iki ritm olarak görmek demektir. Bunlardan birincisi 
obje'yi meydana ç ıkaracak, ikincisi ya ş anmış  halleri şimdi'ye bağ la-
yarak onu devaml ı  kı lacaktır. Bu da cogito'nun Husserl'in dediğ i gibi 
cogito cogitatum, yani süje - obje bütünü halinde al ınmasına bağ lıdır. 

İ nsan primitif ş uurdan ç ıkmış  olsun veya olmas ı n, kendi dünyas ı  
ile direnme ve çaba halinde devaml ı  münasebettedir. Bu insan ın ka-
deridir. F. Mauge'nin dedi ğ i gibi bu münasebeti süje - obje de ğ il 
ruh - gerçek diye anlamal ıdır. Çünkü süjenin kendisi veya hayalinin 
yaratt ıkları  da bir obje olabilir. Halbuki gerçek, şuurun önüne ç ıkan 
engeldir. O ruha göre "ba şka", "dü ş ünülemez" olan ş eydir ve ancak 
yapma olarak sayı  ve miktar in ş aları  ile dü ş ünce alan ına girer(' o6). 
Einstein, ilmi sübjektif tortudan kurtarmak için, Newton'un az çok 
insana benzetilmi ş  "çekme ve itme" fikri yerine "geometrik mekân 
iğ risi" fikrini koydu. Dar izafiyet teorisi gözlemcinin durumu ve ha-
reketinden bağı msız bir ifade vermek için mutlak bilgi kurmaya 
çalış tı . Einstein' ın dar "izafilik" dedi ğ i ş ey Kant' ı n anladığı nı n tam 

104 Navratil, Introduction fi une d6couverte de la Pensie, 1954. P. U. F. 

* A. N. Whitehead, La science et le monde moderne, trad. par. A. d'Ivery et P. Hollard, 

Payot, 1930. Whitehead burada yeni şuur anlayışı m Descartes' ın cevherci görü şüne karşı  
savunanlar aras ında ba ş lıca W. James, Bergson ve Husserl'i zikrediyor ve bunlar ı  yeni 

felsefenin önderleri gibi görüyor. (sh. 182 - 204. Science et Philosophie) 

105 Navratil, ayn ı  kitap 

106 Francois Mauge, L'Esprit et le re<el perçu (la destinee et le probleme du vrai) 1937, 

Felix Alcan 
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aksidir. Kant bilginin ş uur apriori'lerine göre "izafi" oldu ğunu söy-
lüyordu. Einstein ise bundan objektif mekan ve zaman ı n birbirine bağ lı  
ve şuurdan bağı msız olduğunu anlıyor. Bunun için izafiyet teorisi 
aslı nda bilginin objektifliğ i ve mutlakl ığı nı  sağ lamaktad ır. Leibniz, 
monade ile tabiat ı  ruhlaş tı rıyordu. Kant apriori görü ş ü ile bilgiyi 
şuurlaş tınyor. Yeni Fizik tabiat ı  şuurdan çıkarı lmış  prensiplerle aç ık-
lamayı  reddediyor. Yeni ilim obj el e ş  tirme'yi son haddine 
götürüyor: tabiat ı n insana benzetilmesinden artakalan ne varsa onlar ı  
temizliyor. İ nsan eseri olan makine ile tabiat ın aç ıklanmas ı ndan iba-
ret "mekanism", hatta insan kuvvetine benzetmeden kurtulamam ış  
"dinamism" yerine objele ş tirilmiş  tabiat ın sırf matematikle aç ı klan-
ması na çal ışı yor(' o7). 

H. Objenin Kurulmas ı  
Ortak duyuya göre obje nedir? O primitif ve projektif şuurları n 

kal ı ntı ları  ile doludur. İ lkelde, J. D. Gha'rlı n gösterdiğ i gibi, iki 
buutlu konkre bir mekân sezgisi vard ır(' o8). Bir de ortak tecrübeden 
doğan üç buutlu, soyut sosyal mekan tasavvuru vard ı r. Insanda yön 
bulma ve cihet belirtme gücü pek güç kurulmu ş tur. Pierre Jaccard'a 
göre puslanı n icadı ndan önce gemiciler k ıyıdan pek uzakla ş amıyorlar-
dı . Seylan yerlileri, Wiking'ler ku şları n uçu şuna göre yolları m bulu-
yorlard ı . Eski gezginlerin güne ş  ve yıldızlardan ba şka röperleri yok-
tu. Bu zat Lafiteau'dan naklen Iroklularda özel cihet bulma yetisi 
yoktur diyor. Yaln ız belirli yerlerde çok kuvvetli hafızalariyle yol 
bulurlar. Jaccard'a göre vah şilerin cihet bulmada zekalann ı  kullan-
mad ı kları , beş  altı dan yukar ı sını  bilmemelerinden anla şı lır(ro9). 
Fakat buradan bir "vah şi içgüdüsü" nü ç ıkarmaya hakk ı mız yoktur. 
Vahşilerde topografik hafıza ilkel zihniyet ş artlar ına bağ lı dır. Onlar 
meskene, doğdukları  yere göre cihet tayin ediyorlar. Bu cihet bulma 
ş ekli süjeye, benliğe göre ( igocentrique) ve rnistiktir( ı  r o). Piaget 
çocukları n kuzey, güney hakkı nda pek müphem fikirleri oldu ğunu ve 
harita kullanamad ıklarını  söylüyor ( İ  ı  Vahşilerde cihet bulma da- 

107 James Jeans, Les Nouvelles bases philosophiques de la science, 1936, edit. Herman, 
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ha kuvvetli ise de Levi - Strauss'un gösterdi ğ i gibi, mistik düşünce 
ile tabii ş artlar ı n birliğ ine dayanmaktadir (I 1 2). Lucien - Uvy - Brühr-
ün tabiri ile büyü sembolizminin hükmü alt ındadırAlkellerin dillerin-
de cihet isimleri medeni dillerden çok zengindir. Bu da gösteriyor 
ki onlar bu bakı mdan çocuklara benzetilemez. Konkre tecrübeleri çok 
geliş miş tir. Yaln ız bu tecrübe primitif şuur unsurlar ı  ile karışı ktır 
ve objektif değ ildir. Ilkel için mekân mefhumu kalitatiftir. Mekân ın 
bölgeleri objektif olarak dü ş ünülmü ş  değ ildir. Karmaşı k bütünler halin-
dedir. Her cihet oradaki hayvanlara, bitkilere, bölgede oturan kabi-
lelere, oradaki rüzgâr ve firt ınalara bağ lıdır (Levi-Strauss, La Pensie 
sauvage) (113). 

Mekân duygusuna, cihet ve yöne ba ğ lı  olarak as ı l objenin kurul-
ması  pek geç ve güç olmu ş tur. Bu her ş eyden önce projektif şuurun 
aşı lmas ı nı  gerektirir. Bu ş uur içinde doğ an "İ nsan - Kader" krizinden 
kurtulmak için çaba ba şladıkca objele ş tirme ve süjele ş tirme çift 
ritmi doğduğu gibi, ayn ı  sırada ş uuru a ş ma, haz ır bulunmayan objeye 
yönelmeden ibaret transjection veya değ er şuuru doğ ar. Içiçe geli şen 
bu iki katl ı  ritm çağdaş  insan şuurunun temellerini te şkil eder. 

Maugenin dediğ i gibi gerçeğ in dirençleri ve şuurun gerilme - gev-
şeme ritmi aras ı nda münasebet bütün obje perspektivinin esas ıdır( ı  
Kaslar ruhun hareketlerini ifade eder. Ş uur fiillerine kar şı  direnen tabi-
at ı n devaml ı lığı  sanki ezeliymi ş  gibi dü ş ünülen bir şuur önünde 
objenin dayanıklığı  ve devamını  sağ lar. Matematikte ve fizikte obje, 
biri ş uurun kuvvele ş mesinden, sonuçlay ış tan, öteki fiille şmesinden, 
tümevarış tan ibaret iki i ş lemin, iki akı lyürütmenin eseri olarak 
doğar. Biri soyut, öteki konkredir. 

Mantıki dü şüncenin doğduğu bir ortak duyu içinde ş eyler ve yaka-
lara ait konkre obje fikri vard ır: şu ağ aç, şu masa gibi. Ondan sonra 
tekrarlar ın ve mümkün obje tasavvurlar ı nın tamamlad ığı  soyut obje 
meydana gelir. İ lmin objesi bu ikincisidir. Soyut objenin doğmasın-
da kurulmuş  obje (objet construit) ve yap ı lmış  obje (objet fabriqu6) 
safhalarını n rolü vard ır(' 15). Önce göz ve el hareketleri e şyanın üze-
rinde dola ş arak onlar ın kontur' ını  tamamlar. Ş eyleri bir yandan iki 
buudlu olarak görecek yerde üç buuduyla çevreden ayr ılmış  olarak 
görmeyi öğ renir. W. Malgaud'n ı n dediğ i gibi objeyi zihnin hareketi 

112 Levi - Strauss, Anthropologie structurale, 1958 
113 Levi - Strauss, La Pensie Sauvage, 1962 
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ile inş a ederiz. Bir cismi yeniden kurmak, onun içine girmek, onu zi-
hinle inş a etmektir. Her objele ş tirme objeyle beraber ya ş amaktır 
(116). Objenin kurulu şunda ş u merhalelerden geçeriz : (a) dirençler 
yüzünden objeyi tekrar ederiz; (b) pratik ihtiyaçlar yüzünden çaba 
ile objeyi parçalarız; (c) bu kuru ş ta objeyi zihinde özümseyerek 
yaş am (Bu adeta çocukta animisme safhası na karşı lıktır); (d) beden 
hareketleri ile (görme ve dokunma ile) objenin çevresini tamamlaya-
rak onu yeniden kuranz (Bu da çocuklar ı n artificialisme'ine karşı lık-
tır. ) e) tabiat ın dirençleri ile bu safhalar a şı hr. Dokunma ve görme 
ile objenin hacmi kontrol edilir Bu perspektiv ve zamanda devam eden 
gerçek objenin kurulmas ıdı r ki çocukta r dalisme safhasına karşı lıktır. 
Meyerson objeyi sebeplikle kavrar ı z ve varlığı nı  akı lyürütme ile elde 
ederiz diyor(' ı  7). Bergson'a göre obje gerçe ğ in süreklisinden zekâmn 
ihtiyaca göre kestiğ i, ayırdığı  parçad ır (i ı  8). Poincar, objeyi rab ı talar 
(rapport) üzerine kuruyor ve bilginle bilgisizde obje mefhumunun aym 
olmadığı nı  söylüyor. Onca basit alg ını n objesi ile ilmin kurulmu ş  objesi 
veya ideal obje ayn ı  ş ekilde değildir ( ı  ı  9). Bütün bu tarifler Mauge-
nin verdiğ i "kurulmu ş  obje" tarifini destekliyor. Yaln ız onlardan hiç 
birine tam gözüyle bak ı lamaz, çünkü biri tekrar vasfına, biri pratik 
ihtiyac vasfına, biri bağ lantı lar kurma vasfına dikkat etmektedir. 

Kurulmu ş  objeyi tamamlayan ikinci bir i ş lem "yapı lmış  obje"nin 
meydana gelmesidir. Bu bütün tekni ğ in, sanatı n, kültürün tabiata 
kattığı  objedir. Tabiat unsurları ndan yapı lmış  ise de o artık tabiata 
ait değ ildir. Onunla zekân ı n ve değ erlerin ortak çal ış masından doğ -
maktadır. Orada kültürün tabiata katt ığı  ş ey yalnız değer değ il, aym 
zamanda zihin iş lemleri (ak ı lyürütme) dir. Bu yüzden yap ı lmış  obje 
kurulmuş  objeyi tamamlar ve onlardan ilmin as ı l konusu olan soyut 
obje (objet abstrait) doğ ar. Yaln ız matematikteki soyut kavramlar (say ı , 
irrationnel veya mevhum say ı , soyut mekânlar) de ğ il, aym zamanda 
fiziğ in temel kavramlar ı  da soyut objelerdir: elektron, proton, nötron, 
poziton, quanta, "ether", "alan" soyut objelerdir. Onlara duyulan-
mızla kavradığı mız konkre objeler gözü ile bakamay ız. Gerçek verilere 
dayanarak, bu verilerin virtüelle ş tirilmesi suretile kurulmu ş  ve yapıl-
mış lardır. Fakat hedefleri do ğ rudan doğ ruya bu verilmiş  objeleri 
aç ıklamaktır. Obje ne derece soyutla şı rsa, ne derece formelle ş irse ger- 

116 W. Malgaud, De l'Acion i la Pensk, F&ix Alcan, 1935. p. 51 - 56; p. 111 - 136 
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çeğ i açıklama gücü o kadar artar. Bundan dolay ı  objeleş tirmenin ideali 
soyutlaş tırma (abstraction) dır. Soyutla ş tırma her ne kadar yap ılmış  
objelerden faydalan ırsa da yaln ız ona dayanmaz. Öyle olsayd ı  soyut 
objenin temeli pratik ihtiyaçlar olur, o as ıl gerçeğ i değ il yalnız bizim 
pratik faydam ız' ifade ederdi. Soyut objeyi böyle anlayan James ve 
Bergson, bundan dolay ı  onu eksik ve netice olarak yanl ış  anlamış lar-
dır. Kurulmu ş  objenin soyut obje halini almas ında "yap ılmış  obje" 
nin ancak yard ımcı  rolü vard ır. O tabiat ın dirençlerine kar şı  koyarak, 
şeylerin konturunu tamamlayarak gerçe ğ i kontrol eder. Soyutla ş -
ma ve formelle ş me bu gerçek temele dayan ır. Tekrarlar ayn ı laş -
tırmalar ı  yaratır. Aymlaşmalar objeleri muhtevalar ından sıyrılmış  
formlar haline koyar. Ne derece genel formlara ula şı lırsa o kadar çok 
çeş itli ş eyleri, konkre objeleri kavrama imkan ı  doğan Bundan dolayı  
soyut obje, asl ında bütün konkre şeylerden fazla tabiat ı n temelidir, 
ve tabiat ın iç münasebetlerini, kanunla= meydana ç ıkarma gücü 
yalmz ondadır( ı  zo). 

Mitos mekam ise tam tersine konkredir, konkrede kal ır. Mitos 
objesi (mesela Battal Gazinin at ı , Ali'nin kı lıcı ) özel kaliteleri ile tek 
ve konkre nitelikleri olan objedir, genelle ş tirilemez, tip haline konamaz. 
Tecrübe zenginliğ i olsa bile tabiat ın genel münasebetlerini kavrama 
gücü yoktur. O yoldan hiç bir forma ula şı lamaz, hiç bir kanun mey-
dana ç ıkarılamaz. O rüyan ın, primitifin, hayalgücünün, belki de 
şizofreninin mekan" gibidir. Ya ş anmış  olması  bakı mından zengin, 
gerçeğ in münasebetlerini kavrayamamas ı  bakı mından fakirdir. Nitekim 
soyut mekan ve soyut obje de yaln ızca düşünülmüş , yaş anmamış  olması  
bakı mından fakir, gerçe ğ in münasebetlerini kavramas ı  bakımı ndan 
zengindir. İ ki bakımdan kar şı laş tırı lan Mitos mekan ve objesi ile 
soyut mekân ve objeyi yalnız bir cepheleriyle görmek yüzünden do ğ -
muş  tek tarafl ı  hükümlerin yanlış lığı  buradan anlaşı lır. Yine buradan, 
pragmatik görü şün ilmi objeyi, soyut objeyi aç ıklamadaki yetmezliğ i 
görülür. 

Düşüncenin kendi kendine uygunlu ğu, Cavailles'in dediğ i gibi, 
ezeli tekrardan ba şka bir şey değ ildir. Mühim olan zihnin çe ş itli 
duyular üzerinde yapt ığı  sentezdir(r2 ) . Kant' ın anlayışı na göre bu 
sentez zihnin saf kavram ıdır. Husserl'e göre muhteval ı  ve boş  ontolo-
lojiler, ş eylere ait obje ve forma ait obje felsefenin temel konusudur. 
Kant'da zihnin saf kavram ı  denen şey, bu felsefede özden ibaret obje 

120 H. Z. Ulken, Bilgi ve Değer, 1965, Ankara. sh. 136: soyudastirma 
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halini alıyor. Formel ontoloji Suzanne Bachelard' ı n dediğ i gibi "genel 
obje"nin a priori ilmidir. O obje kategorilerine (nitelik, nisbet, ayn ı -
lı k, eş itlik, birlik, cümle, parça ve bütün, v. b.) dayan ır (122). Suzan-
ne Bachelard'a göre Husserl'in transandantal mant ığı  "hakikat" ı  
insandan bağı msız olarak koyan objektif mant ık görü şüne karşı dır. 
Böylece hakikat tamamen sübjektif oluyor. Onca mant ı k "dünyan ı n 
mantığı " (Welt - -Logik) dır. Ideal objelerde (mant ıki bünyelerde) 
bir kültür objektifli ğ i vard ır: Goethe'nin Faust' ı  ve Hilbert'in Axio-
matik'i ayn ı  derecede kültür objektifli ğ ine sahiptir. Ayrıca onlar 
idealdirler, yani konkre ve gerçek obje de ğ ildirler. Bu anlamda onlar 
gerçekd ışı  (irr jet) dırlar. Gerçekd ışı  olmak ideal varl ığı n karakteridir 
(123). 

Fakat biz Husserl felsefesinden Suzanne Bachelard' ın çı kardığı  
bu hükümlere kadar varm ıyoruz. Soyut objeler yap ı lmış  obje cinsin-
den, yani pragmatik de ğ ilseler de, "gerçekd ışı " da değ ildirler. Onlar ı n 
ideallikleri Faust' ın idealliğ i cinsinden değ ildir. Çünkü sonuncusu 
bir sanat değerinin idealidir ve bütün de ğ erler gibi transjektif şuur 
alanına aittir. Soyut obje ise objektif şuur alan ına aittir ve bilgi cin-
sinden idealdir. Onun meydana getirdi ğ i mantık bütün mümkün ob-
jeleri içine alan objektif ş uurun mant ığı dır ki, süjeyi karanl ıkta b ırak-
tığı  veya yokmu ş  gibi gördüğü nisbette geçerlik kazamr. Böyle bir man-
tığı n geçerliğ i , dünya varolsa da olmasa da, bütün mümkün dünyalar 
için olan bir geçerliktir : N buutlu mekân, Riemann mekân ı  gibi. 
Henri Leenhardt'a göre bilginin tam objektifli ğ ini sağ layan soyut 
obje gerek Descartes gerek Kant görü ş lerini a ş arak elde edilebilir(I24). 
O önce Descartes' ı n cogito'sunu tenkit ediyor; arkas ından Kant' ın 
cogito'ya tenkidini (madde -I- form) söyledikten sonra onu da tenkit 
ediyor: ne yaln ı z süjeden ibaret dü şünceyi koyabiliriz, ne de süjeyle 
objeyi terkip eden fiili koyabiliriz. Bilginin ve âlemin kayna ğı  olan 
süje - obje bütünüdür; henüz ayr ı lmamış  olan müphem bütündür. 
Bundan dolayı  bu ilk olguya ne sübjektif ne objektif diyebiliriz." Leen-
hardt' ın ilk olguya ait görü ş ü bu kitapta ba ş tan beri savundu ğumuz 
fikri desteklemektedir. Onda da bu ilk müphem şuurdan ayd ın ş uura 
doğ ru açı lış  görüyoruz(' 25). Ş u farkla ki Leenhardt müphem ş uurdan 
aydın ş uura gelişme yolu ile geçildiğ ini söylediğ i halde, biz bu sonuca 
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katı lmıyoruz. Çünkü müphem şuur kendiliğ inden asla geli şemez. 
Yer yüzünde kültür çevrelerinin ço ğu bu müphem ş uur safhas ındad ı r: 
onlarda epijektif ve projektif dü şünce hüküm sürmektedir. O yaln ız 
yeni bir krizle a şı labilir. Bu yeni kriz insan ı n çift kutupluluğundan iba-
ret krizdir ki ondan kurtulu ş  objeleş me ve süjele ş me ş eklindeki iki 
ritmde ve kar şı lıklı  sarı lan iki yumak gibi büyür ve biribirini tamam-
lar. Hiç bir objele ş me süjele ş me olmadan olamaz, aksi de do ğ rudur. 
Soyut objenin doğuşu bir kutupta ideal olduğu gibi, sübjektifliğ in 
doğuşu da öteki kutupta idealdir. 

İ . Sübjektif Şuur ve Süjele şme 

Süjeleşme, objele ş meyi dış ta b ırakan, fakat nöbetle ş e gerçek-
leş mesiyle onu tamamlayan ikinci ritmdir. Objele şme - süjele ş me ritm-
lerinin en parlak geli ş mesini Yunan kültüründe görüyoruz. Hatta bu 
onu ba şka kültürlerden ay ıran vas ıf sayı lmış tır. Bu yüzden Ernest 
Renan "Yunan mucizesi"nden bahsetti (i 26). H. Taine bu üstünlü ğ ü 
ırk ve çevre ş artları nda arayan teorisini ileri sürdü ( '27). Ara ş tırmalar 
ilerledikce bu inhisarc ı  görüşün yanl ış lı k"' anlaşı ldı . Yunan kültürünün 
esasl ı  bir vasfı  da primitif dü şünceden kurtulu ş  ve insan ın tabiattan 
ayrılması  idi. Bundan dolay ı  ona humanisme deniyor. Sanatta, dü şün-
cede, dinde insan cans ız ve canlı  tabiattan ayr ı , kendi karakterleri ile 
görülüyor. Bu ayr ı lış  insanlık fikri ve üniversellik oluyor. Fakat kar şı -
laş tırmal ı  din ara ş t ı rıcı ları  (M. Eliade, Mensching) ayn ı  gelişmenin 
Mı sır, Mezopotamya, Hint ve Çinde oldu ğunu gösterdi. Kar şı laş tı r-
malı  felsefe ve mant ı k ara ş tırmalar ı  (Masson - Oursel) (128), kar şı laş -
tı rmalı  sanat tetkikleri (Fray) ayn ı  paralelin bu alanlarda da bulundu-
ğunu açıkladı . Yunanda Logos, Latinlerde Ratio kar şı lığı  araplarda 
akı l, Çinde tseu (bilge) ve Chao - king, Hintde Nyaya mant ığı  doğmu ş -
tu. Az çok farklarla skolasti ğe kadar bu kültürlerin geli ş me tarz ı  
birbirine benziyor. Tabiata çevrili ilgiden sonra içe bak ış , objeleş meye 
karşı  süjeleşme, iç dünyanın keşfi, buradan üniversel "insan" görü şüne 
ve metafiziğ e yükseli ş  hemen hemen ayn ıdır. Bu paralel geli ş meler 
neden? Bunu sosyologlar toplum bünyelerinin benzer evriminde, psiko-
loglar ruhi evrimde arayacakt ır. Biz bunu insani varl ığı n geçirdiğ i 
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krizle ondan kurtulu ş  ritmlerinde görüyoruz. Bu esash de ğ iş me insan-
lığı n geçirdiğ i en mühim devrimlerden biridir ki, İ sa'nın doğu şundan 
önce 'o - 6 nc ı  yüzyı llar aras ında olmu ş tur. Bu değ iş meyi yapan. kriz 
insanda heyecanhl ık (imotivit6) temeline dayanan ruhi hayat ın ket-
vurma (inhibition) ya doğ ru gelişmesi, iki süreç aras ı nda z ı tlık ve ta-
mamlayı cı lıktan gelmektedir. Arkaik kültürlerde insan ı n sosyal - ferdi 
hayatı nda esaslı  rol heyecanlıhğ a (*) aittir: ayinler, merasimler, züm-
releraras ı  münasebetler onlara göre kurulur. Co ş ma, kendinden geçme 
(vecd) bu hayatın üstün gücüdür. Ancak geni ş lemeyi tamamlayan 
gerilme ritminde "durdurma" mekanizmas ı  da yer almaktad ır. Züm-
relerle ve tabiatla sava ş  bu mekanizmayı  geliş tirdikçe, Rivers'in tabiri 
ile, protopathique sinir fonksiyonundan ePicritique sinir fonksiyonuna 
doğ ru yükseldikce (129) ketvurma, durdurma (r pression) gücü kuvvet-
lenir( 3o). Heyecanl ı lık karşı sı nda durdurucu, itici güc yer al ır. Bu z ı t 
ve tamamlay ıcı  iki güc eski kültürlerin dengesini bozar, insan yeni bir 
krize girer: hem co ş ar, hem co şkunluğunu tutar, hem ister hem iste-
ğ ini durdurur. Bu krizden iki yöne doğ ru açılan ritmler ile kurtulur 
ki, bunlardan biri durdurma ve gerilmenin yaratt ığı  objeleşme ritmi, 
öteki heyecanl ı lık ve geni ş lemenin yarattığı  süjeleş me ritmidir. 

Sübjektif şuur aktüel şuurun dış  realiteye kar şı  direnci sonunda 
geniş leme ve gev ş emesiyle baş lar. Objektif şuur gibi o da dış  realite 
ile ruhi çaba aras ı ndaki çatış madan doğ ar. Bu çaba yani gerilme 
nekadar yüksekse, sübjektif şuur o kadar zengindir. Sübjektif şuuru 
baz ı ları  (Bleuler, Jung, v. b.) autistique şuurla veya bizim tabirimizle 
epijektif şuurla karış tırırlar. Halbuki ilkelde, çocukta, rüyada henüz 
sübjektif şuur yoktur. İ ntrojektif şuurda z ı t ve tamalayıcı  vas ıflardan 
biri gerçekle ş ince öteki karanl ıkta kaldığı  için, objektif ve sübjektif 
şuurlar hem birbirine ba ğ lı  olarak nöbetle şe gelişirler, hem tersine 
orantı lıdırlar. Objektif şuur virtüel olduğu zaman sübjektif şuur aktü-
elleşir. Bundan dolay ı  virtüel bir halde bulunan sübjektif şuura alt-
şuur (subconscient) veya ruhun potentiel'i denebilir. Aktüel hale geçen 
sübjektif şuur ise altşuurdan ş uura yükseli ş  demektir; burada hafıza-

nın, çağrışı mı n, hayalgücünün, bunlarla ilgili duygu ve zihin yetileri-
nin (sempati, telkin, taklit) geli ş tiğ ini görürüz. 

(*) Felsefe ve Ictimaiyat Dergisi: Hilmi Ziya, Heyecan ve Teheyyitc' iyet makaleleri, 
1926-27, Istanbul. 

129 Rivers, Institut et Inconscient, trad. par. Rene Lacroze, 1926. F. Alcan. 

130 Sollier, La Rdpression mentale, F. Alcan. 1930 

326 



Sübjektif şuur iç dünyan ı n, mahrem (intime) tecrübenin do ğuşu-
dur (*) . Aynı  süreçte zaman şuuru, kollektif olarak tarih şuuru kurulur. 
Bundan dolayı  kişiye ait tecrübeyle birlikte "anlay ış " ve anlayıcı  ilim-
ler buradan ç ıkarlar. Bunlar ı n başı nda tarih yer al ır. Dilthey' ı n dediğ i 
gibi içebakış  psikolojisi ve tarih bir d ıvarla tabiat ilimlerinden ayr ı l-
maz. Bu ilimler birbirinin z ı ttı  olmakla beraber, yine de birbirlerine 
karşı lıklı  bağ lıdırlar. Felsefi dü ş ünce objektif ve sübjektif şuurlar ın 
nöbetle ş e geli ş mesi içinde kurulur. Bunun için felsefi dü şünce ancak 
bu iki ritmin birbirini tamamlamak üzere ba şladığı  y e r ve zaman 
da doğar: Sokrat, Descartes, Kant, Husserl, v. b. bu ritmlerin bir-
birini tamamlad ıkları  yerde doğ an felsefi dü şüncenin dönüm nokta-
larıdır. 

Pradines duyum felsefesine ait ara ş tırmalarında nitelik ve zaman 
şuurunun doğu ş unu ele al ıyor (I 3 ı ). Ona göre kendini d ış tan görmek 
demek yalnız yerinin d ışı nda olmak değ il (mesela aynada kendine bak-
mak gibi), kendi geleceğ inde haz ı r olmak, bundan dolayı  z a m a-
n ı  n d ışı nda olmak demektir. Bir ş eyi uzaktan algı lamak, 
bir "uzaklı k)." alg ı lamakt ır. Mesafe kavram ı  dış tan bakmaya ba ğ lıdır. 
İ ki olgu birbirinin zı ttı  değ il tamamlayıcı sı dır (bize göre z ı ttı  ve ta-
mamlayı cı sıdır) ve aym gerçe ğ in iki manzaras ı nı  teşkil eder. a) Bu 
manzaralardan biri bizimki dir, d ış tan gören süjedir. O bir i ş a-
rettir, fakat bizimdir. b) Nitelik i ş aret (belirti) oldu ğu için belirtilen 
ş eye bağ lı  görülebilir. Nitelik şuuru obje şuuru ile uyanır: zaman 
mekâna muhteva veriyor, mekan da zamana hem sembol hem süre 
veriyor. Zamans ız mekan olamaz. Onlar ın bağ lı lığı  süjele şme ile ob-
jeleşmenin z ı tlıklarına rağmen karşı lıklı  bağ lı lıkları nı  gösterir. 

Pucelle biyolojik ve psikolojik zaman ı  ayırıyor (132). Birincisini 
organik hayat ın ritmlerinden ç ıkarıyor. İ kincisini şuurun süresinc 
bağ lıyor. Burada " şimdi" ye göre geçmi ş  ile gelece ğin münasebetleri 
nasıl kurulduğunu anlatırken rüya hayallerinde zaman ı n bu düzenini 
kaybettiğini, psikasteniklerdeki "evvelce görülmü ş " duygusunda 
vakaları n zaman s ı ras ında yerleş tirilmelerinin gevşediğ ini iş aret edi-
yor. Bu nokta Pierre Janet'nin bu hastalara ait çal ış malarında derin-
leş tirilmiş ti (133). Pucelle her iki ş ekle de "ya ş anmış  zaman" diyor 
ve onları  "düşünülmüş  zaman" olan sosyal zaman kadrolar ından ay ırı - 

* Henri Frederic Amiel, Fragments d'un Journal intime, edit. Stock, 1927 
131 Pradines, Philosophie de la sensation, 1928. edit. des Belles Lettres 
132 J. Pucelle, Le Temps, 1955. P. U. F. 

133 Pierre Janet, Obsessions et Psychasthhie. (Janet buna "sentiment du ddjd at ı " diyor). 
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yor. Bu konuyu da Halbwachs derinle ş tirmiş , hatta bu noktada çok 
ileri giderek bütün zaman şuurunu bu sosyal kadrolardan ç ıkarma-
ya kalkmış tı  Ona göre takvimler, cycle'ler, sitelerin temelli kurum-
larından olan Annales'ler ilkel toplumlardaki devreli ayinlerin yerini 
tutarak kronolojik zaman şuurunun sosyal kadrolara göre kurulmas ı nı  
sağ lamış tı r (134). Biz bu ya ş anmış  ve dü ş ünülmü ş  zamanlara daya-
narak sonradan astronomik ve fizik olgulara tatbik etti ğ imiz kesin 
nicelik ölçüsü olan z a m a n' ı  buluyoruz. 

J. Hafıza ve Hayalgücünün Kurulmas ı  

Fakat tabiata tatbik edilen zaman ölçüsü art ık sübjektif değ ildir 
ve onun doğ u şu için önce sübjektif zaman ın, hafızanı n doğmu ş  olmas ı  
gerekir. Hafizan ı n yaratı cı  ş uur süresinc ait dinamik bir güc oldu ğunu, 
kesintisiz ve sürekli ş uur olu şunda mutlak unutma olmad ığı nı , her 
ş eyin dışş uur'da haz ır olduğu ve action'la ili ş iğ i nisbetinde şuura 
çıktığı nı  söyleyen Bergson'a kar şı ; hafızanın toplum kadrolanndan 
doğduğu, hatırlama ve yerle ş tirme (localisation) güclerinin bu kadro-
lardan do ğduğunu söyleyen Halbwachs uyu şmaz iki tez savunuyorlar. 
J. Delay son y ı llarda Ribot'nun "Hafiza hastal ıkları "(*) ara ş tırmas ı nı  
tenkit ederek üç türlü hafıza olduğu fikrine ula şı rken bu iki z ı t tezi 
yaklaş tırıyor (135). Ona göre: I) duyu - hareket mekanizmas ına bağ -
lı  bir hafıza vard ır, bunu ş artlı  refleks aç ıklar. Belki de Hering, Rig-
nano, R. Semon'dan beri ileri sürülen ve Ruyer'nin bir çok eserinde 
yeniden ele aldığı  psiko - biyolojik hafıza ile bu ş ekli yaklaş tırabiliriz. 
2) Marazi psikolojide görülen hafıza bo ş lukları  (amn6sie) ile onların 
topluma yeniden intibak ı  sağ land ıkça hastalar ın iyileşmelerinden ç ı -
karı lmak üzere Ingilterede Holmes, Head, Fransada G. Dumas'n ı n 
gösterdikleri, Pierre Janet'nin de ba şka bir tarzda kat ı ldığı  (Blondel 
ve Halbwachs tarafından geliş tirilmiş  olan) "sosyal hafıza" Delay'e 
göre ikinci ş eklidir. 3) Onca, toplumdan ç ı karak değ il uzakla ş arak 
hafıza autistique olur. Delay rüyada, bunamada ve say ıklamadaki 
hafizaya bu ad ı  veriyor. Burada onun çok do ğ ru bir i ş aretini (önceki 
bölümlerde üzerinde durdu ğumuz bir iş areti) hat ırlatal ım: "autisme" 
kelimesine asla psikanalizcilerin verdikleri anlam ı  vermemelidir. O 
içedönü ş 'ün eş anlamı  değ ildir. Autistique hafı zan ın z ı ttı  olan sosyal 
hafıza içedönük olduğu kadar d ış adönük te olabilir. Nitekim "inziva" 

134 Halbwachs, Les Cadres sociaux de la Mbnoire, neuv, edit. 1952. P. U. F. 

* TUodule Ribot, Les Maladies de la Mmoire, F. Akan 

135 Jean Delay, Les Dissolutions de la M h ıoire, P. U. F. 1942 
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da toplumdan ç ı kış  değ ildir. Ruyada ve sayıklamada geçmiş in sahne-
leri geri gelebilir. Fakat , bu geçmi ş , olduğu gibi görülmez. Ş imdi 
oluyormu ş  gibi alınır. Rüyanın hafizas ı  rüyayı  sanki gerçekmi ş  gibi 
yaş ar. Autistique hafızanı n yalnı z menfi manzaras ı  yoktur, müsbet 
manzaras ı  da vard ır. Rüya ve say ıklama s ı ras ı nda tamamen unutul-
muş  sanı lan bir geçmi ş in dirilmesi hypermne'sie adı nı  al ır. Orada hafıza 
bozukluğu ile hafıza ta ş ması  paradoksal olarak birle ş ir. O bize sosyal 
kadrolardan ç ı kan hafizan ın düzensiz faaliyetini gösterir. Biz bunlara 
ş u noktay ı  da katal ı m: bu üçüncü hafiza ş ekli epijektif ş uur kal ı ntı s ı  
veya ona dönü ş tür. Bu eski ş uurlar insan ı n temel bünyesine ait oldu ğ u 
için kaybolmazlar ve sübjektif - objektif ş uurlar ın gevş emesiyle tekrar 
meydana ç ıkarlar. 

Bizce süjele ş me bir yandan hafı zanı n, bir yandan hayalgücünün 
kurulması  demektir. Gerilme ve geni ş leme ritminde, birincisi telkin 
ile sempatinin alt şuura uzanan güclerinde kesintili hayalleri çeker, 
F. Ellenberger'nin gösterdi ğ i gibi bir nevi "büyülenme" (fascination) 
ile onları  bağ lar( ı  36). Hafı za ve hayalgücünün i ş leyiş i iradeye ve me-
kanik ş artlı  reflekse değ il, telkin çevresine girer. Unutulan bir ş eyi ha-
tırlamak için zorladıkça büsbütün karanl ığ a gömülür. Her yerde ol-
duğu gibi burada da iradeyle telkin tersine orant ı lıdır. Hatırlamak için 
şuurun altş uurla münasebetini gev ş ek b ırakmal ıdır. Ancak o zaman 
kendine telkin rolünü oynayabilir. Sartre' ı n dediğ i gibi bu, "zaman 
dışı nda büyülenme"dir, "hayall'nin meydana ç ıkışı "dır(*). Büyü-
lenmiş  şuurun sübjektif muhtevas ı  basittir. Fakat o aktüel şuura ç ıkınca 
karma şı k bir ş ekil alır. a) Yar ı  ani olan basit büyülenmede kendili-
ğ inden dikkat, ilgi zamand ışı  hayal üzerine çevrilmi ş tir. Orada bizim 
aktüel şuurumuz kadar karma şı k olan bir âlem ke şfederiz. b) Devaml ı  
büyülenme "rüyâ"d ı r. -Uyku ile uyanı klık aras ı ndaki hypnagogique 
hayaller bunun ilk şeklidir. Orada objektif dünya ile sübjektif aras ında 
bulunuyoruz. Uyuklama içebakış la anlaşı lamaz. Kimse nas ıl uyudu-
ğunu görmemiş tir. Fakat Ellerberger'nin gösterdi ğ i gibi "uykunun çok 
kısa bir ani bazen büyülenme ile kesintiye u ğ rayan iç dü şünme zin-
cirine ait ş eylerin hatı rasını  canlandı rabilir. Bu kısa "kesinti" gece uy-
kusu değ ildir. Uyuklamak, aktüele tesir etmeden vaz geçmektir. Uyu-
mak her ş eyden, hürriyetinden, seçme gücü olan Ben fiilinden yaz 
geçmek demektir. Bu iğ reti ölüm, bilinmeyen bir varlığı  kabul etmek-
tir. Benim benli ğ im kendini hür hisseder. Aktüel süresinc dayanarak 

136 François Ellenberger. Le Mystere de la M emoire, edit. de Mont - Blanc (coll. Action 
et Pensee , 1947. Genve) 

* J. P. Sartre, L'Imaginaire, 1948 
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zamand ışı na tesir edebilir. Ş imdi onun seçmediğ i bir başka "ben" 
içinde erimesi gerekir. Bu, bir ba şka ben içinde erime hali ş uurun baş -
lıca sergüze ş tidir". (Ellenberger'den nakletti ğ imiz bu satırlar bizim ha-
fıza ve hayal için söylediklerimizi destekledi ğ inden üzerinde durduk). 

Rüyanın ve büyülenmiş  hayalin aksine olarak hafıza disiplinli-
dir. Birincisi projektif ş uura ait ş izofrenin dünyas ı  cinsinden olduğu 
halde ikincisi te şkil edici bir gücdür. Hayalkurmada do ğ rudan doğ ruya 
telkin rol oynad ığı  halde burada onunla birlikte objektif şuurun kazan-
dığı  dikkat, meleke ve ak ı lyürütme tamamlayıcı  olarak rol oynar. 
Hatırlamak için değ il, hatı ralar aras ındaki kesintileri doldurmak, 
onları  zaman sı rası na yerleş tirmek için bu güclere ba ş  vurulur. Hafıza-
nı n sosyal kadrolara bağ lı  olduğunu söyleyenler ba şka kelimelerle bunu 
ifade ediyorlar. Onun alt şuurla ş uur aras ındaki telkinli bağ lantıya da-
yandığı nı  söylemek te ba şka kelimelerle Bergson'un fikrine kat ılmak-
tır. Klages hafı zayı  biyolojik bir olgu sayarken bunu kasdediyordu 
(137). Saklama, tamma, al ış ma davranışı , eski izlerin beklenmesi, 
izler arasında sebeplik münasebetinin kurulmas ı  Klages'e göre biyo-
lojik hafızanı n baş lıca yetileridir. Hayvan ve insanda tan ı ma, alış -
kanl ı k gücleri vard ır. Fakat hat ırlama sırf insana vergidir (remd-
moration). Kaybolan köpek sahibini görünce tan ır, fakat kaybolduğu 
mtIddetce onu "hat ırlar" diyemeyiz. Hat ırlama eski izleri canland ır-
ma, silinmiş  olanları  zihin gücü ile doldurma ve kopuk şeridi sürekli 
bir filim haline getirme ile elde edilir. Bu ise, her ş eyden önce geçmi ş in 
yeniden kurulmas ı , hafızanın inşası  demektir. Raphad I.Aveque bu 
konuda çok kat'i ş eyler söylüyor( ı  38). O Halbwachs' ın sosyal kadro-
lara gördürdü ğü ve insanı  pasif hale koyan i ş lemi değ iş tiriyor. Onca 
bu inşa iş ini insanı n kendisi, aktüel ş uuru yapmaktad ır. Hafizamn ku-
rulu şu tarihcinin elindeki vesikalarla geçmi ş i baş tan kurmas ına benzer. 
1.,v€'que'e göre burada yeniden kurmadan ziyade hakiki bir yarad ış  
vard ı r. H afizanı n sosyal kadrolarla kurulmas ı  nereden geliyor ? Geçmi ş in 
bize doğ ru gelmemesi, bizim geçmi ş e doğ ru gitmemiz fikrinden ! Fa-
kat burada sosyolojinin "biz"i bir ki ş inin ş uuru değ il, toplumun şuuru-
dur. Bunu şöyle değ iş tirmeliyiz : biz, doğ ru görünen hatıraları  kurmak 
için "hal" den hareket ediyoruz, yani onlar hali ayd ınlatıyorlar. Aklı n 
rol oynadığı  bir hayal - hat ı ra sistemi kurmak istiyoruz. Hat ıralar 
aras ında bağ lant ılar yapan, ayr ı  ayrı  hayal adalar ını  sürekli haline ge- 

137 Ludwig Klages, Les Principes de la Caractdrologie, 2 e edit. P. Niestle, trad. par W. 

Real et E. Reymond - Nicolet, 1950, GenCye 

138 Raphael Leyeque, L'Eclosion des Pensdes (essai sur la dialectigue de l'association des 
idies), Paris , 1938. Strasbourg 
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tiren benim. Ş uurun aktüel gücü ne kadar yüksekse geçmi ş i kurma ve 
yaratma kudreti o kadar üstündür. Burada Pierre Janet'nin eski fikri 
ile karşı laşıyoruz (139). Ona göre de hafıza gerçek duygusunun 
kuvveti nisbetinde yarat ıcı dır ve kendini yeniden kurma gücünü 
oradan alır. Bergson geçmiş in yarad ıcı  gücü üzerinde duruyor ve ru-
hun (veya hayat ı n) hamlesini oradan ald ığı nı  söylüyordu. O geçmiş i 
unutulmu ş  bir buut gibi gören ortak duyunun san ı sına kar şı  felsefi 
bir isyand ı . Fakat ne Klages'in biyolojik hafizas ı  ile, ne Bergson'un 
"Yaratıcı  evrim"inin kökü saydığı  "dinamik hafıza" ile bu iş i baş ar-
mak kabildir( ı 4o). Çünkü geçmi ş  büsbütün unutulmu ş  değ ilse bile 
boşluklarla doludur, parçalar halindedir. O bugünü idare etmek 
ş öyle dursun bugün, ş imdi veya aktüel ş uur onu idare eder. Şuurun 
gerilme ve geniş leme ritmi bu aktüel şuura dayanarak hareketine de-
vam ettikce her telkin fiili bir dikkat ve dü şünce ile, her taklit bir ira-
deyle tamamlanmak üzere alt şuur'un potansiyeli ş uurun parçal ı  
izlerini tamamlayarak hafızayı  yeniden kurar. Sosyal kadrolar şuurun 
bu yeniden kurucu i ş ine yard ım eder; çünkü onlar ki ş iler - aras ı  
münasebetlerde kurulmu ş lard ır ve zaten kişilerin hafızayı  yeniden 
kuran faaliyetlerinin eseridirler. Sosyal kadrolar ı  kiş ilerarası  yeniden 
kurucu faaliyetler do ğurduğu gibi, bu kadrolar da yeni nesillerin 
hafıza kuru şuna yard ı m ederler. 

Bir kiş inin geçmişine ait dışş uurunu, rüya şuurunu inceleyecek 
olursak, Emile Lubac' ın dediğ i gibi( 141), sosyal alış kanlıklarımızı  
sarsan tan ı dıkları mızın kaybolması nın bir kişinin geçmiş ine tesir etti-
ğ ini görürüz. Bu olgu, rüya hafizas ında sarsı cı  iz b ı rakır. Uyanış , uyku 
ile uyanıklık aras ı  alış kanlıkları n meydana ç ıkmasını  sağ lar. Kişinin 
geçmiş i böylece uyanan şuura kendini tan ı tır. Uyamkhkta hayal-
kurma ile rüya aras ındaki fark birinden ötekine seçilirken görülen yar ı  
rüyalarla (reverie) tesbit edilir. Ş uurda baş layan bir faaliyet dışş uurda 
devam eder. Sanat eseri, ke ş if, icat d ışş uurda i ş ini bırakmaz. Sanatc ı -
nı n yaratışı nda dışş uurdaki çalış maları nın büyük rolü vard ır. Uyanık-
ken baş layan bir proje uykuda ilerler ve sabah olgunla ş mış  olarak 
kalkılır. Yaratıcı  faaliyetlerden bir ço ğu ilham kuvvetlerini d ışş uurun 
çalış malarından alır. Henri Poincare matematik bir icad ı nın dışş uurda 

139 Pierre Janet, L'Evolution de la mbnoire et de la notion du temps, edit. libr. Maloine, 

1928 

140 H. Bergson, Matibe et 11/16moire, Felix Alcan, 1 6.e edit 1896 

141 Emile Lubac, Les Niveaux de Conscience, d'inconscient et leurs communications, F. 

Alcan, 1927 
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haz ı rlandıktan sonra uyan ınca nas ıl meydana ç ıktığı nı  anlatı -
yor( ı  42). 

Süjeleş menin şuurlu, dışş uurlu bütün faaliyetleri insan ı n yaratıcı  
iki gücünden birini te şkil eder. Objele ş me mekân ı , ölçüyü, soyut 
objeyi, akı lyürütmeleri, ilmi ve genel ş uuru doğurduğu gibi; süjeleşme-
de yaş anmış  zamanı , hafizayı , yarat ı cı  hayalgücünü, alt şuur ile bu 
yetilerin münasebetinden, kendine telkinden do ğ an ilham gücünü, 
bir kı sı m alman filozoflar ı nı n yaş anış  (Erlebnis), Bergson'un sezgi 
(intuition) dediğ i gücü, Jaspers'in tabiriyle insana vergi olan "tarihi-
lik"i (Geschichtlichkeit) doğurur( ı  43). Bundan dolay ı  ilim ve tarih ça ğ -
daş  insanın iki esaslı  eseridir ve onu primitif ş uurun eseri olan "Ma-
na"ya, projektif ş uurun eseri olan "Mitoloji"ye üstün k ı lar. Bununla 
birlikte ş uurun bu ilk iki ş ekli aşı lmış  merhaleler de ğ il, insani varlı -
ğı n altbünyeleridir ve ça ğdaş  insanda devam ederler. Objele şme ve 
süjeleş meyi doğuran ritmler gev ş edikce onlar meydana ç ıkarlar. Ay-
rı ca onları n insani varl ığ a has gelenek olarak de ğer şuurunun da kay-
nağı  olduğunu unutmamal ıdır. 

K. Trans jektif Şuur (Değ er Şuuru) 

Transjektif şuur, veya değ er ş uuru(*), objektif ve sübjektif 
şuurun iki zı t ve nöbetle şe hareketinden, sübjektif ş uurun aşkı n objeyle 
birleşmek için yaptığı  hamleden doğ ar. Transjektif şuur içkinlik (imma-
nenece) ve a şkı nlık (transcendance) hallerini meydana ç ıkarır. Buraya 
kadar gördüğümüz ş uurun bütün ş ekilleri içkin olduğu halde, burada 
ş uur kendini a ş ar, a ş kın varlığı  kavrar ve transcendant olmaya çal ışı r. 
Transjektif şuuru doğuran varl ığı n bulunmayı § (absence) halidir(*). 
Ve böylece ş uur kendinde eksikli ğ ini duyduğu varlığı  tamamlamak 
için kendi varolu ş unu aş ar. Ş uurun bu at ı lışı  "ihtiyaç" tır. Ihtiyaç, 
aşkın objenin veya bulunmay ı§ halinin meydana getirdiğ i şuur süre-
cidir ki, buradan bütün kendini a ş ma (de'passement) ve yaratma 
fiilleri ç ı kar (144). Transjektif şuur objektif ve sübjektif şuurlardaki 
"bilme" gücüne kar şı  primitif ve projektif ş uurlardakinden farkl ı  bir 
anlamda "inanma" gücünü koyar. İ lk ş uur bünyelerinde "inanma" 

142 Henri Poincare, Science et inkhode, Flammarion, 1910, (invention mathbnatigue, p. 50) 

Bu nokta gerek Lubac' ın ad ı  geçen eserinde, gerek F. Mentre'nin Esp kes et Varibk d'intel-
ligence adl ı  kitab ında zikr edilmektedir. (edit. Bossard, 1920) 

• Bu kelime şuuru aşan anlam ında kullan ı lmaktad ır. 
143 Bu konuya ba şka bir kitapta tekrar dönece ğ iz. 

144 Bilgi ve Değer, Bölüm II: Değer 
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Çocuğun kendi hayal dünyas ı na inanmas ı  gibi doğ rudan doğ ruyad ı r. 
İ nsan bu şuur bünyeleri içinde kendi "dünya"s ını n doğ rudan doğ ruya 
unsurudur ve onu vas ı tas ı z olarak ya ş ar. Bu ya ş ama ve inanma ayn ı  
ş eydir. Çocuk, masal ı na inanır. Uykudaki adam rüyas ı na, uyanmadan 
önce, inanır. Ş izofren zamans ı z ve mekans ız müphem dünyasına ina-
nı r. Ilkel de, onu tabiatla birlikte ya ş atan kutsal ş eyler (tabular ve ma-
na'lar) çevresine ayn ı  doğ rudan doğ ruyal ıkla inanmaktad ır. Projek-
tif şuurda Kaderle insan ın ayrı lmas ı  bu inançta inananla inan ı lan 
aras ına bir mesafe koymu ş  ise de, yine doğ rudan doğ ruya olu ş  kay-
bolmamış tı r 

Fakat transjektif ş uurda inanma vas ı talı dı r. Bu art ık aşkın varlık 
hakkı nda onun sembolleri olan ş uur muhtevalar ı  vas ı tasiyle inanma 
olmuş tur. Bir ahlak değ erine inan ıyoruz demek onun hedefi olan "ba ş -
kası " na veya insanl ığ a, onlarla aram ı zdaki araçlar yard ı miyle bağ -
lanıyoruz demektir. Bu araçlar kültür malzemesi, adetler, dil ve kav-
ramlar olabilir. De ğ erlerde inanma bir şuur çevresine basit uymadan 
ibaret değ ildir. Orada inanman ı n karşı lığı  şüphe ettnekdir ve her inanç 
Ortega y Gasset'in gösterdi ğ i gibi (145) bir şüphe safhas ından geçer. 
Adeta inanma ile inanmamak aras ında devamlı  bir diyalog vard ı r. 
"Şüphe" bilmenin de ğ il, inanmanın kar şı lığı dır. Bunun için 
Descartes' ın " şüphe ediyorum, öyle ise dü ş ünüyorum" sözünü, işin 
doğrusu " şüphe ediyorum, öyle ise inanmaya haz ırlanıyorum" ş ek-
line koymal ıdır. Ş üphe bilmenin de ğ il, dayandığı mız inanç temelinin 
sarsı lmasından korkmak demektir. Çünkü bilmenin aksi bilmemek veya 
yanlış  bilmektir. Objektif şuurda sonuçlayış  ve tümevarış  ş eklinde akı l-
yürütmelerle objeler dünyas ı  hakkında aslı na uygun bir bilgi edini-
riz. Bu bilginin asl ı na uygun olup olmadığı nı  kontrol ederiz. Sonuç-
layış ta bunun kontrolü mant ıki - matematik türlü do ğ rulama (v6- 
rification) ş ekilleridir ki en basitleri aritmeti ğ in, geometrinin veya türlü 
tiplerde lojistiğ in doğ rulamalar ıdı r. Tümevarış ta gözlem veya tecrü-
benin doğ ru yapı lı p yapılmadığı nı  görmek için onu aynen veya ş art-
ları nı  değ iş tirerek tekrarlamak üzere do ğ ruları z. Değ erler alan ında bu 
doğ rulama ş ekillerinden hiç biri kullan ı lamaz. Çünkü onlar ın yönel-
dikleri ve şuurda haz ır olmayan aşkı n objelerin ne sonuçlay ış  ne tüme-
yarış  yolu ile doğ rulanmas ı  mümkündür. Değ erler, bilgi gibi her iki 
yoldan kontrol edilemedikleri için onlar ı  yalnız mutlak olarak kabul 
ederiz. İş te bu kabule inanç diyoruz. Ş u kadar var ki de ğ erlerde ina-
nan süje ile inan ı lan aşkın obje arasında bilgi muhtevas ı  olan veriler 

145 Ortega y Gasset, Wes et Croyances, trad. par. jean Babelon (Introduction de J. Es- , 

 terlich) edit. Stock, 1945 
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vard ır. Bundan dolay ı  onlara ait inanmay ı  projektif ş uurdekinden 
ayı rmak için vas ı tal ı  (nı  6diat) diyoruz. Bu vas ı ta değ erlerde inanman ın 
bilme ile tamamlandığı nı  gösterir. İ nanma kendi ba şı na doğ rulana-
mazsa da, inananla inan ılan varlık arası nda vas ı ta olan ş uur muhte-
vası nda, bu muhtevan ı n derecesine göre sonuçlay ış  veya tümevar ış -
ın türlü ş ekillerini kullanabiliriz. 

Değ erler primitif şuurda farkla ş mamış  örf ve âdetler bütünü ola-
rak ba ş larlar. Objektif ve sübjektif şuur geli ş tikçe, değerler de bu 
düzene girerler. Her biri bir gayelilik sistemi, bir norm halini al ır. 
Böylece, aklile ş en değ erlerden her biri ötekilere göre ba ğı msızlık ka-
zanır. Değ er çe ş itlerinin çokluğu kadar farkl ı  gayelilik ve norm çe ş itleri 
vard ır. Onlar ayn ı  ölçü ile ölçülemezler (incommensurable' dirler) ( ı  46).Fa-
kat ayr ı  ölçüleri olan bu ba ğı msı z değ erler yine de ayn ı  kökten, yani a şkın 
obje ve ihtiyaç kökünden gelirler. Bunun için ilkelerinde birle ş irler. 
Bağı msızlı kları na rağmen değerler bir sistem te şkil ederler. Değerlerden 
birinin ötekileri nüfuzu alt ına alması na baskınlı k (dominance) (*), 
"tahakküm" (domination), bu durumda do ğan dar görü ş lülüğ e "taas-
sup" (fanatisme), bir değeri ötekilerin kendi hizmetinde kullanarak al-
dığı  baskın tavra machiav aisme denir. Bu son tabir yaln ız siyasetin ahlâk ı  
vas ı ta yerine almas ında kullanı lırdı . Fakat bu anlam ı  geniş leterek 
dinin iktisadi ve siyaseti, ahlâk ı n veya siyasetin sanat ı  vas ı ta ve âlet 
yerine almas ı  için de kullan ı lmalı dır. Değ erlerden her birinin, bağı m-
sız kalmak ş artiyle , bir sistem bütünlü ğü meydana getirmeleri Haki-
miyet (Souverainet 6) dir. Böyle bir değer sisteminde değerlerin kar şı lık-
lı  bağı msızlıkları nı  gözönüne alarak birbirlerine kar şı  davranış ları  
Tolerans ve üstün gayeliliktir. Sosyal ve siyasi hayata düzen ve ahengi-
ni veren ş ey, bir değerler sisteminde Hakimiyet, Tolerans ve Gaye-
liliğ in kurulması dır. 

Değerler belirli bir şuur muhtevas ına dayanarak a şkın objeye 
çevrilirse, yani de ğ er muhtves ı nın yeri değerlendiren süje ve a ş kın 
obje kadar büyükse, bunlara içkin de ğerler denir: teknik, sanat, fikir 
(ideoloji) içkin değ erlerdir. Teknikte muhteva be ş  duyu ile kullan ılan 
aletler, makineler, ş eylerdir. Ihtiyac ın h&lefi yine de ihtiyaç duyulan 
aşkı n obje, yani ya ş amanı n yöneldiğ i hedeftir. Sanat duyu ve duygulara 
dayanan bir ş uur muhtevas ı  ile plastik veya iç sanatlar ı  meydana geti-
rir. Değerlerde a şkın obje şuur muhtevas ı ndan üstün ise, onlara A şkın 
değerler denir: ahlâk ve din a şkın değ erlerdir. Ahlâkta ba şka insanla 

146 Bilgi ve Değer, Bölüm. II: de ğer gayeliliğ i ve Normlar, 1965 

* Tahakküm yerine bu kelimeyi ilk defa kulland ığı mız için ikisini de koyduk. 
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münasebet tecrübe ile do ğ rulanmas ı  imkansız bir inanç konusudur. 
Vefalı lığı  ve samimiliğ i tecrübe edemeyiz (*), yahut böyle bir tec-
rübeden bir sonuç ç ıkaramayı z. Başkasını n ahlaki hareketine, tecrübe-
den önce verilmi ş  sözüne inanma zorunday ız. Halbuki içkin değ erler 
bunlara göre daha çok kontrole elveri ş lidir. Hukuk, iktisat ve dil gibi 
değerlere yalmz muhteval ı , içkin ve aşkın değerlerin değ işimine ve 
ölçülmesine yarad ıkları  için normatif değ er diyebiliriz. 

Şuurun geçirdi ğ i safhalar bize insan ı n ve insanlığı n Varlık olarak 
ilerleme, terakki halinde (**) oldu ğunu gösterir. Ba ş langı ç şuurunun za-
mansızlığı , projektif şuurun ilk açı lış  olmas ı , obje ve süje kurulu şunun 
ondan sonra ve özel ş artlar alt ı nda gerçekle şmesi, bütün bu gelişme 
dışı nda şuurun kendini aşma çabas ı , değer ş uuru, fatal olarak ayr ı  
kalan objektif ve sübjektif şuurlar ın değ er ş uuru ile aşı lmas ı , teknik 
değ erden dini değ ere kadar bütün derecelerinde insan ı n duyu verile-
rini, haz ır' ı , şuur muhtevas ını  aş arak verilmemi ş  olana, haz ır olmayana, 
şuurun ötesine çevrilmesi, a şkı nlığı  aramas ı  insani varlığı n kendi şuur 
derecelerinde oldu ğu gibi varlıklar alanında da elde etti ğ i kazançlar 
ve fetihlerdir. Insan ın tarihi varl ık olması  onu başka sonlu varl ıklar-
dan ayırarak sonsuza çevrilen bir ara ş tırma pe ş inde olduğunu gösterir. 

Bu ara ş tırmanın ilk kademesinde teknik de ğ erin fetihleri gelir: 
ate şin icad ından hidrojen bombas ı na kadar insanl ık tarihi bu iyi ve 
kötü kazançlarla doludur. İ kinci kademede sanat ın fetihleri vard ır. 
Duyular ve duygulara ait iki sezgi sanat ı  aşkı n varlıkla temasa getirin 
Üçüncü kademede fikrin fetihleri gelir. O kavramlara ve mant ıki 
düşünceye dayanarak şuur alan ı nı  aş ar ve bilinemez üzerinde ak ı l 
yürütür. Fakat bütün bu de ğ erler (metodlar ı  ayrı  da olsa) duyu verile-
rine, şuurda haz ır olanlara dayan ırlar ve bundan dolay ı  onlara içkin 
değerler deriz. 

Bunların üstünde öyle değerler vard ır ki onlarda duyu 
şuurda haz ır olanlar vas ı ta olsa bile hedefleri do ğ rudan doğ ruya ş uu-
run ötesidir. Ne ba şka bir insan ın ş uuru, ne şuurun ve hayat ın ötesin-
deki sonsuz varl ık bize doğ rudan doğruya aç ı lmış  değ ildir. Başka bir 
insan Leibniz'in monade için söyledi ğ i gibi, başka bir âlemdir. Bu iki 
alem aras ındaki münasebet ayn ı  şuurun muhtevalar ı  aras ındaki mü-
nasebet gibi çözülemez. Çünkü bu münasebet İ çkin, birincisi ise Aş -
kın'dır. Öyle ise herşeyden önce "ba şkası "mn varlığı  meselesi meydana 
çıkar. 

* Bu bölüme ait tafsilat ı  Bilgi ve Değer adl ı  kitapta verdik (1965 - 66. Ankara) 

** Ilerleme avancement, terakki progrk karşı lığı d ır. 
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Başkas ı 'nın varlığı  üç türlü görülebilir: ı  ) Ba şkası  bir duyu veri-
sinden ibarettir: o zaman o bir çal ı lık veya gölgeden farks ızdır. Yakın-
dan görülürse bir resim, hareketli heykel veya robot gibidir. İ nsan için 
o yalnız ş  e y diye görülmü ş tür. 2) Ba şkas ı  bir de bizim gibi bir insan-
ve bir değer olarak al ı nmış  olabilir. Burada ba şkasına bakış , duyu 
verilerini a ş an ve ihtiyac ın hedefi olan a şkı n bir objeye bakış  halini 
almış tı r. Böyle olduğu için de duyu verisi halindeki hayali, a şkın var-
lığı nı  tanı tan bir vas ı tad ır 3) Fakat ba şkas ı  en sonra duyu verileri 
vası tası  ile tanınan bir ki ş i olduğu gibi, ben de ba şkası  tarafından bir 
kişi olarak görülecektir. Bu kar şı lıklı  bakış  insanların birbirini ki ş i 
olarak görmesi demektir. Birinci ş ekilde baş kas ı  bir ş ey'den ibarettir. 
İ kinci halde o bir alet - değ er olmu ş tur. Burada ba şkas ı  ben'in 
tiyac ı nı  doyurmaya yarar bir vas ı tadır. Buna rrı phistoph6ique bakış  
diyoruz. Ba şkası  ben'in aleti olarak kal ı nca ki ş i değ erini alamaz. Ü-
çüncü halde insan ba şkasını  kendi benliğ ini a ş an ayrı  bir şuurlu varl ık 
olarak alm ış tır. Burada insanlar ın biribirine bak ışı  kiş iler - aras ı  (inter-
personnel) dır. Böyle bir bakış a da Faustien diyebiliriz. Çocuk senk-
retik alg ı ları nda ba şkası nı  ş ey gibi görür. Bir ya şı ndan sonra alet gibi 
görmeye al ışı r. Üç - dört ya şı ndan sonra ki ş i gibi görmeye ba ş lar.* 
Kiş i olarak görü ş  insan ın baş kas ı  önünde faydac ı  davranışı  aş ması , 
ona sempati ve sevgi ile bakmas ı  demektir. Bu davran ış  kiş iler - aras ı  
dayanış manı n, yükümlülük ve sorumlulu ğun baş langıcı dı r. İ nsanın 
ahlaki ki ş i olması  insana insan olarak bakmas ı  ile kabildir. 
Bu da onun insan ı  ş ey olarak veya alet olarak görmesinden ç ıkmas ı  
demektir. Fakat bu erken geli şmeye rağmen insanlararas ı  münasebette 
üç derece, üç tabaka halinde devam eder. Ömür boyu insan insan ı  bir 
bakımdan ş ey gibi, bir ba şka bakımdan alet veya ki ş i gibi görmede 
devam eder. İ nsanlararas ı  hakiki münasebet yaln ı z ki ş i olarak görü ş  
ise de, bu münasebetin gev ş emesi, alet olarak ve ş ey olarak görü şün 
tekrar meydana ç ıkmas ı na sebep olur. Baz ı  kimselerde ki şi olarak gö-
rü ş  körle ş ir veya pek nadir i ş ler. Onlar insanlara alet veya ş ey gibi 
bakmayı  huy edinmi ş lerdir. Birbirlerini ki ş i gibi görenler baz ı  durum-
larda bu görü ş lerini bir an için kaybeder, alet ve ş ey gibi görmeye 
baş larlar. Bu durumdan kurtulunca yine insanl ıkları nı  (kişiler - aras ı  
münasebeti) kazan ı rlar. Fakat bunu büsbütün kaybetmeleri de müm-
kündür. Maurice Vernet'nin dedi ğ i gibi kiş i hürdür ve hürlük içgüdü-
lerine bağ lanmakdan, spontanelikten de ğ il, kendine hakim olmakdan 
gelir ( 47). Ba ş kasını  ş ey ve\alet gibi görmeden ibaret a ş ağı  eğ ilimlerini 

147 Maurice Vernet, L' Homme, maître de Sa Destinde, ethique et biologie, 1956, 

B. Grasset, 245 

* İ nsan ın kökten müphem ki ş i oluşu ile değer halinde ki ş i oluşunu karış t ırmamalıd ır. 
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ezmesini bilmeyen hür de ğ ildir. Hürlük irade hürlü ğüdür ve irade 
hürlüğü insanlar ın birbirine kişi olarak bakmalar ı  ile gerçekle ş ir. 

Gaston Berger ki ş iliğ i beden kabiliyetleri, duyu - hareket ve zihin 
güclerinin terkibi gibi görüyor, ve ömrü boyunca ya ş adığı  'yakala= 
karakterini meydana getirdi ğ ini söylüyor( 4.8). Bize kal ırsa o kiş i 
ile kiş iliğ i karış tırıyor. İ nsan manevi (spirituel) kişidir. Fakat bu sayd ığı  
kabiliyetlere dayanan psikolojik kiş iliğ i olduğu gibi, sosyal kurumlar-
dan her birine girdikce ayr ı  ayrı  geliş en bir çok sosyolojik ki ş ilikleri 
vardır: siyasi, hukuki, aileyi, mesleki, v. b. ki ş ilikleri gibi. Onları  ge-
liş tiren toplumdur, ancak hepsi birden temel ki ş i olan insandan doğ ar 
ve ona dayanır. 

İ nsan beden olarak, hatta beden ve ruh yetilerinin özelli ğ i olarak 
bir fertdir. İ çinde bulunduğu zümre veya zümreler organizasyonu ola-
rak toplumdur. Öyle ise fert ve toplum ki şi'nin iki manzaras ıdr: kiş i 
yalmz biyo- psi ş ik güclerinin bütünü olarak fertdir. Fert olmas ı  bakı -
mı ndan başka fertlerden ayr ı  ve onlara kapal ı dır. Ona bu bakımdan 
bir monade denebilir. Halbuki o, ki ş iolması  bakımından birbirine aç ık, 
yani dyade'd ır. Bu aç ılma onu toplum haline koyar. Toplum ki ş iler-
arası  münasebetlerde derece derece şiddeti artan sözle şme, anla ş ma, 
dayanış ma halinde bulunur. Bu münasebetlerin ş iddet derecesine göre 
o toplum, cemaat ve komünyon olur. Halbuki fert olarak kald ıkça, 
yani kiş i seviyesini kaybederek alet ve şey seviyesine dü şdükçe toplum 
ve cemaat olabilme gücünü de kaybeder( ı  49). 

Fertlerin yanyana gelmesinden, hatta a ş ağı  seviyede kayna ş ması n-
dan bir çok agregat'lar do ğabilir. Bunlardan hiç biri toplum 
değ ildir. Çünkü onlarda kiş i seviyesi kaybolmu ş  ve kiş ilerarası  müna-
sebetler kurulamamış tır: a) fertler tesadüfi yakla ş ma ile hareket eder, 
bu "sürü" olur; b) fertler bir alanda veya bir yaka yüzünden s ıklaşı r-
lar : bu "kalabal ık" tır. c) Aralar ında hiç bir dayan ış ma olmaks ı zı n 
ani vakalar ın veya kış kı trı cı ların sevki ile harekete geçerler: y ığı n 
(masse) olurlar. d) Bir ç ı kar hedefi ile ba şkalarını  alet haline koymak 
için birle şirler: çete veya klik olurlar. e) Geçici bir maksatla ki ş iler-aras ı  
münasebetler arkas ı nda gizlenen alet etme vasfı  ile toplanırlar: toplant ı  
(r dunion) olurlar. f) Birikir, dağı lı r, panik halinde sürüye kalb olurlar 
( I 5o). Bir vitrinin, bir oyunun seyircileri olurlar. Bu durumlarda 

148 Gaston Berger, CaracQre et Personnaliti, P.U.F. 
149 Tönnies çıkarcı  sözleşmelerden doğan ına toplum (Geselschaft), organik daya-

nış madan doğan ına Cemaat (Gemeinschaft) diyordu. 
150 Bu münasebetleri Sosyal kurumlar ve zümreler sistemi adı  ile verdiğ imiz ders-

lerde anlatt ı k. 
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kiş i olma vasfi kaybolmasa bile, kar şı lı klığı nı  kaybeder. Aym yakaya 
bakan bir çok insanlar birbirlerini ki ş i olarak görmeseler bile, seyirci-
lerden her birinin bu vakadakileri (bir siyasi vakay ı  veya bir sanat 
eserini) kiş i diye görmesi onları  dolayısiyle birle ş tirir. Vak'a, birbirini 
tanı mayan insanlarda ayn ı  kiş i duygusunu uyand ırdığı  için, aralar ın-
da dolayı siyle kişiler - aras ı  münasebet kurar. Orada duyguda ş lık ne 
kadar kuvvetli ise ilet veya ş ey olarak görme vasfi o kadar silinir. 
Fakat ayncinsten fertlerden ibaret bir seyirci zümresinde bu duygu-
daş lık pek güç kurulur. Bir sanat eseri veya siyasi yaka insani tesirlili ğ i 
nisbetinde haz ır bulunanlara yay ı larak onlan bütün haline koyabilir 
veya ayrı cinsten fertlerin bir k ısmı nda alet ve şey olarak görme vas ıf-
ları  silinemezse seyirciler parçalan ı r. Bu da gösterir ki fertlerin yan-
yana gelmeleri daima toplumu meydana getirmez. Toplumun a ş ağı  
seviyelerinde türlü topluluklar ı  doğurabilir. Yaln ız yükümlülük ve 
sorumluluk duygular ı  olan hür kişiler aras ında gerçek dayan ış ma ve 
cemaat doğar( 5 ı  ). Yalnız bu durumda kollektif tasavvurdan söz 
edilebilir: kollektif tasavvur (millet ş uuru, s ı nıf şuuru, meslek şuuru) 
kiş iler - aras ı  münasebetlerde meydana ç ıkar. Onun dışı nda sürüyü, 
yığı m, kalabalığı  idare eden ruhi kuvvet y ığı n veya kalabal ı k psiko-
loj isidir (I 52) • 

Kiş iler - aras ı  münasebetler duyu verilerini a ş tığı  gibi, kiş iler-
ötesi münasebetler de duyu verilerini a ş ar. Bunlar hayat ın ötesine 
aittir. Birincilere ahlâki, bunlara dini münasebetler diyoruz (153). 
Her ikisi de duyu verilerine ait olan teknik, sanat ve fikir de ğerlerin-
den, aşkı n olmaları  balı mı ndan ayrı lı rlar. Ahlâk ın ve dinin hükümleri 
duyulara, tecrübelere ait olmad ığı  için mutlakt ır. Duyulara bağ lı  
olan değ erlerin hükümleri ise izafi'dir.Ki ş i, ahlâkta, dinde,bir dereceye 
kadar içkin değ erlerde daima tamamlanmam ış  olarak görünür. Çün-
kü, haz ı r olmayan (absent) , şuur muhtevas ı nı  aş an bir hedefe çevrilir 
ve kendisini onunla tamamlamaya çal ışı r. Halbuki fert olarak benlik 
daima ş uur verilerine dayan ır, biyo - psikolojik verilerden kurulur. 
Bundan dolayı  kiş i daima ben'i aş ar. Ben'in ufku ş uur olduğu halde, 
kiş i'nin ufku şuur - ötesi'dir (154). Ben her derecesinde kendine yet-
tiğ i halde, ki şinin daima bir ideali vard ı r. Çocuğun hayali kiş iliğ i 
(Adler'in anlad ığı  ş ekilde dahi) onun idealidir. Ben, fiziki ve biyo-
lojik gerekliliğe bağ lı  olduğu halde, ki ş i hürriyet sahas ıdır. 

151 Tönnies, Communaute et Socidti, trad. par Leif, 1948, P.U.F. 

152 Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, P.U.F. 2 me edit. 

153 Georges Bastide, Mdditations pour une lthigue de la Personne, 1953, P.U.F. 

154 M. Vernet, zikredilen eser, sh. 261 - 270 
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Her çağda kiş inin ideali o çağ a mahsus bir bilgelik (sagesse) mey-
dana getirmi ş tir. Yunan bilgeliğ i (Sokrat) bilme'ye, Renaissance bil-
geliğ i (Bruno) sonsuz önünde hürlük duygusuna, '7 nci yüzy ı lın Batı -
da bilgeliğ i (Spinoza) vakalar kar şı sı nda aklı n üstün ilgisizliğ ine, 20 nci 
yüzyı lı n bilgeliğ i insanlık sevgisi ve dünyayı  değ iş tirme cesaretine da-
yanmaktad ır. Muhteva değ işse de hepsinde ortak olan taraf, bütün 
çağ larda hür ki şinin sorumluluğu ve yükümlülüğüdür. Çocuk bir ceza-
lıya acıdığı  ve kusurunu söylediğ i an kişi olmaya baş lar (155). Fakat 
yalan söyledikce ve ba şkaları nı  alet olarak görmeye kalkt ıkca, acıya 
ilgisiz kaldıkça insanı  ş ey ve alet gibi görme hali devam eder. İ nsan-
lıkta ve çocukta " ş ey" ve "alet" görü ş leri kaybolmad ık' için onun göreli 
(izafi) tarafı  da kaybolmaz. Fakat insanı n kiş i olmas ı  onun mutlak 
tarafin ı  doğurur. Vazife duygusu, Kant' ın gördüğü bu mutlak taraft ır. 
Kaidenin mutlaklığı  muhtevanı n göreliliğ ine (izafiliğ ine) mani değ il-
dir. İ ki düş man zümre kar şı  karşı ya geldiğ i zaman onlardan her biri 
kendi vazifesini mutlak olarak yapar. Her biri için cür'et, cesaret, do ğ -
ruluk, erdem (fazilet) ve vazifeye ba ğ lı lık aynı dır. İ ki taraf ayr ı  idealler 
için çarpış abilirler. Fakat hepsinde ortak taraf ahlak ın mutlak 
emridir. Korkak, yalanc ı , riyâkar, hileci, sözünde durmaz hiç bir za-
man ve hiç bir yerde erdemli say ı lmaz ve hiç bir toplumun ahlak ında 
hoş  görülemez. Zümreler ve toplumlar ın rengi ne olursa olsun, onlar-
dan her birinde bu vas ıflar menfi değerdir. Yine toplumun rengi ne 
olursa olsun cesur, do ğ ru sözlü, samimi, sözünde duran daima erdemli 
sayı lır. Öyle ise örf ve âdetler ile ahlak tamamen ayr ıdır. lAvy - Brühl'-
ün bu iki sahayı  karış tırması  yanlış tır (156). Nitekim, Durkheim kendi 
sosyolojik görü şü içinde de bütün toplumlarda sabit ahlak esaslar ı  
olduğunu görüyordu (157). Marx'c ı ların kendi sistemlerinde ahlak 
problemine yer vermemeleri iktisadi determinism'in do ğurduğu dar 
görüş lülüğün neticesidir. Onlar sistemlerinde "ahlak" a yer vermedik-
leri halde, s ınıf mücadelesinde yeti ş tirdikleri sava ş çı larının "kah-
ramanlığı " na değer verirler ve bu mücadelecileri ö ğerlerken, yahut 
bu vasıfları  göstermiyenleri yererlerken ayn ı  insani' ahlakın prensip-
lerine dayandıkları mn fark ında değ ildirler. İ thamlarını  "korkak", 
"satı lmış " diye yapmakta ve öğdüklerinde "mertlik", "cesaret", "do ğ ru-
luk" bulmaktad ırlar. Hiç bir ideoloji fark ı  ahlakın mutlak kurallar ı nı  
değ i ş tiremez. Çünkü bütün de ğerler ve fikirler, bütün ideolojiler (hatta 

155 Etienne de Greef, Les Instincts de djfense et de sympathie, 1947, P.U.F. (le 
sentiment de culpabilite, pp. 181 - 231) 

156 Lucien Levy - Brühl, La Morale et la science des moeurs 15 eme edit 1953,P.U.F. 
157 Durkheim, Les Formes ‘lbazentaires de la vie religieuse, 1912, F. Alcan, p. 611 
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hürriyet ve ki ş iliğ i inkâr edenler de dahil oldu ğu halde) hür ki ş ilerin 
dayanış masına ve bunlardan do ğan toplum şuuruna dayan ırlar. 

İ nsanı n baş kası  ile münasebeti, kendini bildirebilmesi, Jaspers'e 
göre insani varlığı n esasl ı  vasfıdır( ı  58). Guardini'ye göre ki ş iler - aras ı  
münasebet insanl ığı n öz vasfıdır (i 59). Nitekim ona göre insan ın Allah-
la münasebeti de ki şinin bu açık varlığı ndan ileri gelir. Fakat etnoloji 
verileri bize ne söylüyor: Westermarck ilkellerin korkunç vah ş iliğ ine 
ait sayı sı z misaller veriyor. Kuzey Amerika yerlileri kad ı n ve erkek 
ihtiyarlar ı  açlı ktan ölmeğe b ı rakırlar. Çocuklar ı  öldürmek adeti de 
öteki gibi çok yayg ındı r. Sava ş  tutsakları  öldürülür. Peru yerlilerinde 
insan kurbanı  pek yaygındı r. Bir çokları nda insan kurbanı  tanr ı  ile 
kabile aras ında kan birliğ ini sağ lar 6o) Fakat ayn ı  Westermarck 
bu saydığı  kavimlerde baba ve ana ş efkatine, çocuklar ı n şı martı lmas ı -
na ait misalleri de veriyor ( ı  6 ı  ). Habert , 1,6 ıy - Brühl'ü tenkid 
ederken ilkellerde adalet duygusu, hayat ideali, insanl ık sevgisi ve sem-
pati olduğuna dair yine etnologlara dayanarak bir çok misaller veri-
yor (162). Birbirile çeli şik gibi görünen bu iddialar ı n ikisi de doğ rudur. 
Bu hal yalnız baz ı  antropologlar ın dediğ i gibi ilkel kavimlerin ruhun-
daki müphem değerlilik (ambivalence) ten gelmiyor. Bu z ı t haller ayn ı  
insanlar ın ayrı  davranış larında meydana ç ıkmaktad ır. Onlara ba-
kı nca ne ilkellerin yaln ı z ş efkat ve sempati duygular ı na sahip hür kiş i-
ler olduğunu söylemek doğ rudur, ne de onlarda sonradan medeniyet-
le yumuş amış  vah şet duyguları nı n hakim olduğu söylenebilir. Bu iki 
zı t hal insan ın insanı  ş ey, alet ve ki ş i olarak gören üç tabakal ı  mahi-
yetinden ileri gelmektedir. 

İ nsanın bu tabakal ı  varlığı , ahlaki fiilin de tabakal ı  olarak görül-
mesi gerektiğ ini gösterir. İ nsan insan ı  ş ey olarak görünce as ı l ahlaki 
fiil meydana gelemez. Orada fiiller ahlak - d ışı  (amoral) dır. İ nsan 
üzerinde yapt ırı cı  kuvvet yalnı z korkudur. Bundan dolay ı  Guyau'nun 
mutlak olarak yükümlülük ve yapt ırı cı lığı  olmayan bir ahlaki. savun- 

158 Dufrenne et Riooeur, Karl Jaspers, et la Philosophie de l'Existence, 1947, edit 

Seuil 
159 Guardini, Le Monde et la Personne, 1939, edit. du Seuil, Paris (rapports 

entre les personnes, 13 p. 143, la personne et Dieu, p. 156) 

160 Westermarck, L'Origine et le dkeloppement des Id&s morales, trad. par R. 

Godet, 1928, yol. 1, p. 39 

(161) Westermarck, zikredilen eser, cilt 2, (pp. 180-221 : diveloppement du sentiment 

altruiste) 

<162) Habert, L'Ecole sociologique et les Origines de la Morale, 1923. Marcel Riyi&e, 

(la perpection de la vie chez les primitifs p. 147; sympathie humaine dans le clan 

primitif, p. 178) 
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masına doğ ru gözü ile bak ı lamaz (163). İ nsani fiillerin büyük bir k ı s-
mı nda dış tan yapt ı rıcı  kuvvetin korkusu olmasa, insanlığı n bu manza-
rasında vah ş eti durdurmak imkans ız olurdu. İ nsan insanı  alet olarak 
görünce, ahlaki fiil ümit ve gurur seviyesindedir. Çünkü o bu durumda 
başkasından ya bir ç ıkar bekler, yahut hareketini alk ış  toplamak için 
yapar. Ümit ve gurur seviyesindeki ahlaki fiil'in de d ış tan yükümlü-
lüğ e ve yapt ırı cı  kuvvete ihtiyac ı  vard ı r. Ümidedenin gelecekten bir 
ş ey beklemesi, gururu olan ın alkış lanmas ı  onlarda iyiliğ in yaptırı cı  
gücleridir. Fakat as ı l ahlaki fiil sevgi ile yapı landır ki, dünyaya ve âhi 
rete ait hiç bir ç ı kara bağ lı  olmadan, iyi bir fiili s ırf o fiil için yapmadan 
ibarettir. Kant buna "Hüküm gücünün Tenkidi" adl ı  kitab ında (164) 
"gayesiz gayelilik" veya "gayesi kendinde" (autotilique) olan fiil diyor. 
Vakaa Kant bu fiili yaln ı z sanat alan ında görüyor. Fakat tahlil edince 
anlaşı lır ki, bu fiil bütün değerlere yayg ı n olan ulvi bir derecedir ve 
baş lı ca ahlak ı n en yüksek derecesinde insan ın kiş i olarak görülmesinde 
meydana ç ı kar. Böyle bir fiil ihtiras halini alm ış  olan bir değ er eylemin-
de gerçekle şir (165). Gayesi kendinde ve fayda gütmez olan böyle bir 
fiil bütün değ erlerin ulvi derecesidir : sanat için sanat, fikir için fikir, 
iyilik için iyilik bu ilvi derecenin görünü ş leridir. Dinde bu derece Mut-
lat Varlık sevgisi halini al ır. Korkuyu, ümidi, gururu a ş an ve yaln ız 
ideale çevrilen sonsuz sevgide gerçekle şir. Sonsuz Varlığ a çevrilmi ş  
sonsuz sevgide sanat, fikir, ahlak ve din birle ş ir. Durkheim' ı n sosyo-
lojik ahlakını  derecelemek mümkün olsa, onda hakikat pay ı  buluna-
bilir (166). Aşkın varlık olan "başkası " ile münasebet bilgi alan ı n ı  
aş an bir inanma ve inanç münasebeti olduğu gibi, başkası 'na ve 
aşkınlığ a ait "rüya" da bu münasebetin bir ş eklidir. Böyle bir rüya 
aşkın değeri ifade ettiğ i için, epijektif ş uurun rüyas ı ndan ayr ı lır.(*) 

(163) Jean Marie Guyau, Esquisse d' une Morale sans obligation ni sanction, 1930, F. 
Alcan, 20e edit, 

164 E. Kant, Critique de Jugement, trad. par J-Gibelin, 1928, edit J. Vrin, Paris 
165 Hilmi Ziya, A şk Ahkikt, 1931 
166 Durkheim, Les Formes abnentaires : "ilim parçal ı dır ve daima tamamlanma-

mış tır. Hayat ise bunu bekleyemez. Bunun için o da inanca ba ğ lanmaya mecburdur. 
"(sh. 611-626) Bu sat ırları  Durkheim'in en mühim eserinden Habert naklediyor. (zik-
redilen kitap, sh. 48) 

* Gustave E. von Grünebaum, La Fonction Culturelle du Rke dans l' Islam Classique 
dans; Le Rke et les Socia6s humaines, OEuvre collective, 1967, Gallimard) Yazar "rüya-
yı-sâd ık" lardan ve onlar ın "tâbir"ine ait Abdü-1 Gani Nablusi'mn eserinden bahsediyor. 
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vnı  

VARLIK VE LUKAS 

A. Varlık ve Iınka.n 

Varlığı n bütün mertebelerini z ı t ve tamamlay ı cı  manzaralar ı  
ile kavrıyoruz. Buradan varl ığı n daima var o 1 a c a k, yani gerçek-
le ş ecek olan her varl ık mertebesinde bir ba şka mertebeyi haz ırladığı  
anlaşı lır. İ lk krizle mutlak varl ı ktan ayr ı lan en alt seviye madde ve 
enerjidir(*). Enerjinin aç ıhşı  tabiat olgular ını n aksedilemez olmas ı  de-
mektir. Başka deyiş le cans ı z tabiat çözülme olarak bir yöne do ğ ru 
değ işme halindedir. Bu yöne enerjinin evrimi denebilir. Enerji evrin ı i 
derece azalmas ı  (dekradation) olarak bir yok olma manzaras ı  gösterir. 
Fakat enerjieden enerjiye ş ekil değ iş tirme bu evrimin bir ilerleme ol-
masını  sağ lar. Böylece enerji evrimi tabiat ın hem yarat ı lması  hem yok 
olması , devamlı  olarak ş ekilden ş ekile geçmesi, yeniden meydana ç ıkma 
halinde bulunmas ı  demektir. 

Varlığı n enerji manzaras ı  makrokozmos'da geni ş leyen Kâinat 
dır. Laplace - Kant teorisi ile bugünün Cosmogonie'leri arasında fark 
buradadır. Fakat bundan dolay ı  kâinat ın sonlu, sı nırlı  olmas ı , varlığı n 
yoklukla kuş atı lmış  bir küre olmas ı  düşünülemez. Her nerede varl ık 
varsa ondan ilerisinde ancak onun imkâm, yani olacak olan vard ır. 
Varlık sonsuzluğu gerektirir. Sonsuz kendi kendisini ku ş atamaz. 
Çünkü Varlık imkan buudu olarak, sürekli gerçekle şme halindedir. 
Yalnız şuur sonsuzu tasavvur edebilir. Bu anlamda şuur sonsuzu ku ş atır 
Böylece olman ın ötesinde olacak olma demek olan şuurun doğuşu 
sonsuzun ba ş langı cıdır. Biz âlemin geride ve ilerideki sonsuzunu bu 
suretle tasavvur ediyoruz. Olman ı n güc halinde şuurlu bir sonsuzluk 
olduğunu fark ediyoruz. 

* Belirsizlikten ilk ç ıkış  sonsuz varl ığı n bütün imkânlar ı nı  taşı yamaz, bunun için en 

aş ağı  seviyedir. 
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B. Enerji Halinde Varl ık 

Varlığı n enerji halinde ş ekil değ iş tirmesi sonsuzca yeni imkân 
lar kazanmas ı dır. Bu imkanlar ı  Fizik inceler. İ nsan ölçüsünde - orta 
fiziğ i makrofizik ve mikrofizik tamamlar. Yeni fizik, quanta teorisi ile 
enerjinin dalga ve cisimcik diye iki manzaras ı  olduğunu göstermek-
tedir. Dalga manzaras ı  sürekli, cisimcik manzaras ı  süreksizdir. Enerji 
her derecesinde dalga olarak sürekli cisimcik olarak süreksizdir. Bu 
iki zı t ve tamamlay ı cı  manzaran ı n ayn ı  zamanda gerçekle ş mesi imkan-
sızdı r ( ı ). Dalga olarak ona diferansiyel hesap, cisimcik olarak statis-
tik ve ihtimaller hesab ı  tatbik edilir. Enerji öyle ise nöbetle ş e iki manza-
radan ya biri, ya öteki ile aç ıklanır. O bizi daima bir alternativ kar şı -
sında b ırakır. Fakat enerjiyi z ı t ve tamamlay ı cı  iki vasfıyla birden 
kavrayamayı z. Bunun için onun hakkında bilgimiz alternativ d ıvarı na 
çarpar. Ötesi, yani enerjinin total varl ığı  akı lla, objektif ş uurla aç ık-
lanamaz olarak kal ı r. Bu ise bilgimizde süjeye ba ğ lı  bir görelilik (rela-
tivW) demek değ ildir. Buradaki Ignorabimus noktas ı  Paul Dubois Rey-
mond'un bahsettiği bilmenin s ınırı  anlamına gelmez. K ısaca burada 
Kant' ın veya positivismin göreciliğ i (relativisme) söz konusu olamaz. 
Çünkü varlığı n her iki manzaras ı na ait bilgimiz gerçe ğ e uygundur. 
Bu bilginin arkas ında bir as ı l ş ey yoktur. Enerjinin Mikrokozmik 
buhran durumunu yaln ız bu ş ekilde ayd ı nlatabiliriz. 

Louis de Broglie ışı k ve elektronlara dair incelemesinde cisim-
ciğ in iki manzarası nı  anlatıyor(2). 

) Belirli bir yere yerle ş tirilerek gözlenebilen, eserler meydana 
getirmeye elveri ş li bölünemez amil: ışığı n madde üzerinde etkisi gibi 

2) Her an gerektirilmi ş  bir durum ve bir h ı zı  olan ve düz bir yö-
rünge çizen küçük bir obje. 

Bunlardan birincisinin kabul edildi ğ i ikincisinin b ırakı ldığı nı  
söylüyor. Elektron kavram ı  fiziğ e girince, önce s ırf "cisimcik" olarak 
anla şı ldı (3). Elektron süredurumu olan menfi bir elektrik tanesi gibi 
tasavvur edildi. Bu, klasik Mekaniğ in anladığı  gibi bir elektrik yükü 
taşı yan maddi bir no k t a idi. Elektrik ve manyetik alanlara 
bağ lı  olarak bu tane, dinamik kanunlariyle önceden görülen yörünge-
ler çiziyor. J. Perrin, Unard, J. J. Thomson elektronun cisimcik karak- 

1 Louis de Broglie, Physique et microphysique, Albin - Michel, 1947 

2 L. Broglie, Continu et discontinu en Physique moderne. Albin - Michel, 1941 

3 Newton buna mission diyordu. Fakat uzun bir süre fizikciler aras ında dalga görü şü 

hüküm sürdü. Bu ancak Planck' ı n quanta teorisi ile de ğ iş ti. 
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terini meydana ç ıkard ılar: Buna göre bütün elektron'lar bir birlerine 
benzerler, ayn ı  hassaları  gösterirler, ayn ı  yükleri ve kütleleri vard ı r. 
Aynı  sarihlikle bilinirler. Daima süreksiz olarak kavran ırlar. 1928' e 
kadar böyle dü ş ünülürdü. Fakat yeni ara ş tırmalar fikirlerimizi 

elektronun cisimcik ve süreksizlik karakteri kal ıyorsa da bun-
lar ancak dalga imaj ı  ile birlikte düşünülünce anla şı labilecekti. Elekt-
ronları n hareketi her noktaya ait sebeple belirlenemezdi. Onu anlamak 
için cisimcik imaj ı  yanına dalga imaj ı nı  koymaya mecburduk. 

Dalga imaj ı  neden tane imaj ına z ı ttır? Birinci fark dalgan ı n dev-
reli karakterinden gelir. Halbuki tane kavram ında ritm veya t i t r e-
ş  i m kavramı  yoktur. Dalga, esas ı nda, ritmli bir titre şimden ibarettir. 
Ayrıca tanenin nokta halinde bir özelli ğ i vardır: zamanda yer de ğ iş -
tirmesi, mekânda bir hat üzerindedir. Halbuki dalga her an mekân ın 
bir bölgesine aittir. Matematik dille bir tanenin hareketi (klasik 
Mekaniğ in gözünde) tane koordinatlar ından zaman fonksiyonuna göre 
differansiyel denklemlere bağ lıdır. Dalgan ın yayı lması  ise mekân ın 
bir bölgesinde baz ı  topolojik (*) ş artlarla seçilen k ısmi türevli bir 
denkleme bağ lı dır. Tane ve dalga görü ş leri bu derece z ı t görünüyorsa 
da L. de Broglie'ye göre fizi ğ in son ilerlemeleri onlar ın ayrı lamaz 
olduğunu meydana ç ı karmış tır(4). 

Klasik fiziğ in mekân - zaman kadrosunun yeni teorilerle sars ı l-
ması  günümüz fiziğ inde bir determinism buhran ı  doğurmuş tur(**). 
Determinismi kurtarmak için gizli parametrelerin varl ığı  düşünülebilir. 
Quanta ölçüsünde bir sebeplik determinismi kurmaya engel olan 
kesinsizlik o zaman yaln ız bu gizli parametrelerin kesin de ğ eri hakkın-
da bilgisizliğ imizden ileri gelir demeliyiz. Fakat L. de Broglie'ye göre, 
böyle bir kaçama ğı n kabulü imkânsızdır. Quanta kesinsizliklerinin 
ş ekli dahi, onların kökünde böyle bilinemeyen gizli bir parametrenin 
bulunacağı nı  söylememize manidir. Quanta kesinsizli ğ i elektronun 
durum ve h ızının ayn ı  z ama n d a ölçülemez olmas ından ileri 
geldiğ i için, dinamik olgulardan bağı msız bir mekân - zaman görü ş ü 
kurulamaz. Mikrofizikde objelerin geometrik manzarasiyle dinamik 
manzaras ı  aras ındaki bağ lantının tamamen yeni bir kar şı lıklı  sımr-
lama (bizim tabirimizle inter 6xclusion) karakteri vard ır. Buradan çıkan 

* Topologie, yeni geometriklerde do ğrultu kavramı  yerine iğrileri koyan çok geniş  
ş ekildir. (ülken, Felsefeye Giriş , 1962) (L. Godeaux, Les G6metries, F. Alcan, 1937) 

4 L. Broglie, Nouvelles perspectives en microphysique, 	Albin - Michel, 1956 (Le dualisme 
des ondes et des corpuscules dans l'oeuvre de Einstein) 

** H. Z. Ülken. Determinism meselesi [Türk Dü şüncesi. 1954, makaleler] 
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inditdrminisme bilgimizin gelecekteki ilerlemesiyle kald ınlarrnyacakt ı r (5) 

Quanta teorisi ve kesinsizlik ilkesi mekân - zaman kadrosu fikrini 
sarsdı . Bu yeni görü ş le Einstein teorisi aras ı nda kaç ını lmaz bir çatış ma 
doğdu. Mikrofizik olgular artık mekân - zaman kadrosunda tam sarih-
likle gösterilemezler. Mekân - zaman, büyük ölçüdeki fizik tecrübe-
lerinden ç ıkarı lmış  bir kavramd ır. Quanta teorisi evrim para-
metresi olarak zamam ele almakta, böylece mekânla zaman aras ındaki 
simetriyi k ırmaktad ır. Mikrofizikte miktarlar yaln ız "ortalama" 
hesabı  ile dört buutlu geometrik mekânda gösterilmektedir. Quanta 
teorisinin getirdiğ i süreksizlik ve kesinsizlik fikirleri Einstein teorisinden 
daha derin fiziki gerçeklere nufüz etmemize imkân vermektedir. Bu 
bak ı mdan quanta fikirleri relatiaite fikirlerini a şmaktad ır. Ancak biri 
mikrofiziğe ikincisi makrofiziğe ait bu iki görü şün hangi ş ekilde olursa 
olsun uzla ş tırı lmas ı  gerekir. Bu yap ı lmad ıkça günümüzün ilim krizi 
aşı lamıyacakt ır. (Böyle bir uzla şma için Dirac, Bohr taraflar ından 
yeni teş ebbüslere giriş ilmiş tir) 

Niels Bohr ve de Broglie'ye göre bu te ş ebbüslerin ba şı nda "tamam-
layı cı lık" kavram ı  gelir. Mikrofizik olguları nın tam tasvirini yapmak 
için zihnimiz kendisine çelişik görünen, fakat gerçekte türlü cephe-
lerini hesaba katmak için nöbetle ş e göz önüne al ınmas ı  zaruri olan 
bir görü ş ü kabul etmelidir (6). Bunlar meselâ dalga ve cisimcik imaj-
larıdır ki ışı k dalgasını n bilinen özelliğ ini elektron gibi parçac ıklara 
veya ikinciyi birinciye tercüme için gerekir. Dalga mekani ğ i bu iki 
imaj ı  yan yana getirmeden do ğmu ş tur. Bohr gösterdi ki dalga ve cisim-
cik asla çatış mazlar. Çünkü biri ne kadar sarihle ş irse öteki okadar 
karanlıkta kalır; yani tabiatta t amamlay ı c ı  manzaralar 
vardır. Dalga - cisimcik bunların nisbeten basit bir örneğ idir. Bohr 
bunu canl ı  varlıklara tatbike kalkt ı . Utrecht de Jordan' ın aynı  çığı r-
daki yorumlamas ı  büyük ilgi ile kar şı landı (*). 

Einstein' ın fiziğ e getirdiğ i yenilik nekadar radikal olursa olsun, 
o yine klasik fiziğ in mekân - zaman kadrosunu k ırmamış tır. Ş üphesiz 
izafiyetci teoride mekân ve zaman ı  ayrı  ayrı  dü şünmemek, zamana 
üniversel ve mutlak bir anlam vermemek gerekir. Mekân - zaman 
dört buutlu bir süreklidir. Einstein' ın mekân - zaman süreklisi Min-
kowski'nin aynı  tarzdaki geometrisi ile uzla ş mış tır. (Çünkü Euklides'- 

5 L. Broglie, Continu et discontinu, 1941 (rdlexion sur l'incMt&minisme en physique 
quantique pp. 59 - 66) 

6 Niels Bohr, Physique atomique et connaissance humaine, trad. pas- Edmond Bauer et Roland 
Omnes, edit. Gauthier - Villars, 1961 

* jordan' ın bu araş tırmalar ından bir kısm ı  Recherches Philosophiques adl ı  felsefe yı l-
lığı nda 1932-33 de ç ıkmış t ır. 
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ci olmayan bu geometri mekan - zaman denen dört buutlu bir axi-
om sistemine dayan ıyordu). Bu sistemde her gözlemci mekân - zaman ı  
kendine göre kesmektedir. Fakat bu süreklide fizik âlemin t a r i h'ini 
meydana getiren bütün "vakalar" do ğ ru olarak yerle ş tirilecektir. 
Geçmi ş -hal-gelecek bu mekân - zamanda kaydedilmi ş  olacakt ır: 
ve her gözlemci kendi "hal" durumunda onlar ı n diferansiyel denk-
lemlerle ifade edilmi ş  kesin kanunlara göre cereyen edece ğ ini görecek-
dir. Mekan ve zaman birbirine bağ lı  ve sürekli olunca, tabiat ın gec-
miş deki kanunlar ı  gelecekte de hüküm sürecektir. İ zafiyet teorisi 
klasik fiziğ i yıkmak ş öyle dursun tamamlam ış tır. 

L. de Broglie'ye göre ondan daha devrimci olan quanta teorisi-
dir. Fiziğ e son derece küçük fakat çok sarih konstant ile ölçülen quan-
tayı  koymak suretiyle (saniyede erg i 6 -7) Max Planck i goo de fizi ğ i 
hakikaten yeni bir yola götürdü. Mühim olan, bu oldukca esrarh 
quanta kavram ı nı  anlamakd ır (Her ne kadar L. de Broglie mekân -
zaman süreklisi için içine konan ş eyden ba ğı msız "a priori kadro" 
diyorsa da, burada Einstein teorisinin a priori görü şü yıktığı  şeklin-
de yorumlamalar ı  unutuyor. Reichenbach bu yorumlamay ı  yapanlar 
dan biridir(7) ve galiba de Broglie haks ızdı r.) 

Eskiden "objenin mekanda yerini belirtmek için onun hareketini, 
hı zını  sarihle şdirmeye ihtiyaç yoktur; enerjisiyle ilgilenmeden t aninde 
ş u durumdan geçtiğ i kabul edilebilir" deniyordu. Planck teorisi bu fi-
kirleri bırakmaya bizi mecbur etti. Quanta'n ın tam anlamı  kesinsizlik 
ilkesinin ke şfinden sonra meydana ç ı kabildi. Bugün aç ıkca biliyoruz 
ki quanta, mekan - zaman kadrosuyla bu kadrodaki olgular aras ında 
eskiden hiç dü şünülmemiş  bir bağı  ifade ediyor. Mekân - zaman kad-
rosu esas ında statikdir: mekan - zamana yerle ş tirilen fiziki bir obje her 
türlü evrimden uzakt ır. De Broglie'ye göre dinamik hassalar ı  olan 
evrim halinde bir cisim hiçbir mekân ve zamana ba ğ lanamaz. Bunlar 
Elea'lı  Zenon'a kadar ç ıkan felsefi dü şüncelerdir. Heisenberg kesin-
sizlik ilkesinin bu fikirlerle ili ş iğ i vardır. Bu ilkeye göre bir cisme ayn ı  
mekanda ve zamanda belirli bir hareket ve yer verilemez. Tecrübe bir 
sistemi mekan - zamanda nekadar sarihle ş tirirse onun hareketini o 
kadar bulamk b ı rak ır. Nekadar az sarihle ş tirirse, hareketi okadar kesin 
olur. O halde, kesinsizlik ilkesi mekan - zamana yerle ş tirme ve evrim-
li hareket aras ı ndaki limiti göstermektedir ki, iki bin üçyüz 
yı l önce Zenon böyle bir antagonisma görüyordu. İş te L. de Broglie'ye 
göre quanta esrarl ı  kavramının en derin anlamı  budur. Mikrofizikte 

7 Hans Reichenbach, Relativitiitstheorie und Erkenntnis apriori, Ann. S. 106. Springer, 1920 
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hesaplamak için hiçbir cetvel ve saat kullanamad ığı mız son derece 
hafif cisimcikler dü şünüyoruz. (Elektronun kitlesi ı  o—" gramdı r.) 
Durumlar ı  (position) göstermek için elimizde hiçbir referans yoktur. 
Süreleri ölçmek için hiçbir devri hareket yoktur. Biz bu mikyasdaki 
olguları  büyük mikyasdaki ölçülerimize ancak vas ı talı  yollardan bağ -
lara. Fakat bu olgular ı  yalnı z statistik yoldan kadrolara koymak için 
yaptığı mız zorlamada dinamik evrimi dü ş ünme imkâns ızlığı  meydana 
ç ıkar. Geometrik manzara ile Dinamik manzaray ı  ayırma imkân ı  
mikrofizikte tamamen kay ıp olur. Bu görü ş de cisimcik manzaras ı  
nekadar meydana ç ıkarsa, dalga manzaras ı  okadar silinir, veya aksi 
olur. Çünkü bu iki manzaradan biri tamamen sarihle şirse öteki tama-
men kaybolur. Bohr ve Heisenberg'in yapt ıkları  iş  bu münasebeti 
gösterecek denklemleri kurmak olmu ş tur. Cisimcik imaj ı nı  sarihle ş -
tirmek için ne yapmal ı ? Belirli bir anda cisimci ğ in koordinatlar ı nı  doğ -
ru olarak ölçebilmelidir. Ayn ı  kanunun dinamik halini (evrimini) 
gösteren dalga imaj ı nı  sarihle ş tirmek için ne yapmal ı ? Dinamik hali 
gösteren miktarlar ı , enerjiyi ve hareket miktar ı nı  bilmelidir. Yani 
enerjiye ve hareket miktar ı na bağ lı  olan frekansı  ve dalga uzunluğunu 
bilmelidir. Bohr ve Heisenberg ise isbat ettiler ki, hiçbir ölçü cisimci-
ğ in mekânda durumunu ve hareket miktar ını , zamanda enerjisini kesin 
olarak gösteremez. 

L. de Broglie şu sonuca varıyor: makroskopik alanda pratik ola-
rak determinism vard ır. Fakat bu determinism mikroskopik alanda 
görünmemektedir. Ancak quanta fizi ğ inde kesin sebeplik kanunlar ı  
yoksa da ihtimaliyet kanunları  vard ır. Olgu, fert olarak önceden 
görülemez, fakat çok büyük say ıda olgularda şu veya şu nisbetle ç ıka-
cağı  söylenebilir(8) (L. de Broglie, Physique et Microphysique 1947). 
Bu olgular ı  statistikle incelemek için onlar ı  ferdiyetsiz olarak görmek 
(non - individualitj) gerekir ki bu t ı pkı  sosyal hayatta intiharlar, suçlar, 
kazalara ait statistikler gibidir. Reichenbach a ş ağı  ihtimalden yüksek 
ihtimale doğ ru geçiş in aksedilemez olduğu için evrim gösterdi ğ ini söy-
lemektedir (*). 

C. Enerjiden Enerjiye Çevrilme 

Enerjiden enerjiye ş ekil değ iş tirme, enerjinin azalmas ı  yahut 
birikmesi ve yükselmesi enerji denen mümkün varl ığı n çe ş itli açı lış ları -
dır ki, o bunlarla kaimdir. Yani enerji ayn ı  zamanda olan ve olacak 

8 L.de Broglie, Physique et microphysique, 1947 
* Hans Reichenbach, Experience and Prediction 1938, Chicago 
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olan ş eydir ; mümkün varl ı ktır. Bundan dolayı  enerjinin varl ığı  
evrim halindedir. Alemde evrimsiz, yani ş ekil değ iş tirme, yükselme, 
alçalma, yokolma ve meydana gelme v. b. hallerinden birinde bulun 
mayan bir enerji yoktur. Alemi sonlu bir sistem olarak dü şünebilsek, 
enerji miktar ının azalmas ıyla entropie nin çoğ almas ı  yani âlemin ö-
lümünden bahsedebiliriz(9).Fakat bizim âlemimiz sonlu olsa da âlemler 
sonlu bir sistem değ ildir. Bir birine aç ı k âlemlerin olmas ı  mümkündür. 
Öyle ise bir enerji azalmas ı na karşı  başka bir sistemde yeni bir enerji 
yükselmesi olacak, bundan dolay ı  âlemlerde ş ekil değ iş tirme, aç ı lma, 
gerçekle ş me ve değ iş meler olacak, her yokolmay ı  yeni bir yarat ış  
tamamladığı  için mutlak olarak yok olma olmayacakt ır. Carnot ka-
nunları na göre Clausius kapal ı  bir âlem sisteminin yok olmaya gitti ğ i 
sonucunu ç ı karıyordu. Fakat Arrhenius aç ık ve sonsuz bir sistemde 
(yani âlemlerde) her yok olman ın ard ı ndan yeni bir yarat ı lışı n geldiğ ini 
gösterdi. K ısaca âlemler evrim halindedir.* 

Madde, görmü ş tük ki, enerjinin ba şka bir manzaras ıdır. Ya ener-
ji yoğunlaş arak madde halini al ır, yahut madde çözülerek enerji 
haline geçer. Bunun için madde ile enerjiye cans ız varlığı n iki manza-
rası  diyebiliriz. Madde basit cisimler halinde (Lavoisier'den sonra 
keşf edilenlerle birlikte 92 basit cisim) birbirinden ayr ı , farkl ı  özellikleri 
olan değ işmez varl ıklardan ibarettir. Mekanik, maddenin en basit 
fenomeni olan hareketi inceler ve iki temel prensipe dayan ır:) r) Et-
kinin tepkiye e ş itliğ i ilkesi. 2) Süredurum (indrtie) ilkesi . Her iki 
ilke mekanik kanunlar ı nı n aksedilebilir (riversible) olmasını  Sağ lar. 
Yani A dan B ye do ğ ru gidildiğ i gibi, B den de A ya doğ ru gidilir. 
Bunun sonucu olarak mekanik kanunlar ı n genel vasfı  maddenin ve 
enerjinin sak ı mı  (mahfuz kalmas ı ) ilkeleridir. Bu iki ilke maddenin ve 
enerjinin sabit oldu ğu kabul edildiğ ine göre doğrudur. 

Fakat madde ve enerji ayn ı  varlığı n iki manzaras ı  olarak al ınınca, 
enerjide aksedilemezlik (irr6versibilit6) hakim olduğu gibi maddede de 
ayrıl esas ın hakim olduğu görülür. Vakı a radio-activite olgular ı  keşf 
edildikten sonra maddenin kendi a ğı rlığı ndan kaybederek yok olmaya 
doğ ru gittiğ i anla şı ldı . Bundan dolayı  maddenin sakımı  ilkesinin mut-
lak olarak do ğ ru olmadığı , yahut ancak maddenin süreksiz manzara-
sı  içinde doğ ru olup sürekli manzaras ı  yani transmutation fenomenleri 
içinde maddenin çözülmesi ilkesinin do ğ ru olduğu anlaşı lır. Radio-
actif cisimler maddenin değ iş tiğ i ve sabit diye kabul edilen bütün mad- 

9 James Jeans, Univers ("Kâinat" ad ı  ile Salih Murat Uzdilek çevirmiş tir) adli eserinde 
Carnot - Clausius prensipine dayanarak bu hükme var ı yor. 

* [Yâ-Sin XXXVI, 81: Ev leys ellezi halaqa-s semâvdti ve l-ard, bi O .  dirin ald en 
yahigqa mislehum, beld; ve huve-1 Halldq-ul alim.] 
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delerin az veya çok süreli önnirleri oldu ğunu gösterdi. Onlardan bir 
kısmı  çok hızlı  değ iş ir : Bizmut'un 5 günlük radyoaktif period'u var. 
Bir kısmı  orta h ızda değ iş irler : radium gibi. Bir k ısmı  çok ağı r değ i-
şirler : actinium gibi. Madde enerji kaybederek sonunda kur şun haline 
gelir. Fakat madde bu enerji alçalmas ına kar şı lık yeni enerji alarak 
kendi kendisini değ iş tirir. E'una transmutation denir. Böylece bir mad-
deden başka maddeye geçilir. Sonsuz âlemlerde maddenin de ğ işmeleri 
de sonsuzdur( o). 

Galaxis sistemlerine ( "Saman yolu" denen yo ğunlaş mamış  madde 
âlemlerine) ait gözlemler teleskopla görülen kâinat ın geniş lemekte 
olduğu hükmünü verdirmektedir. Bu noktada çe şitli yorumlamalar 
karşı sındayız. Eddington'un bu konudaki eserine göre ba ş lı ca açıkla-
malar şunlardır: ) Bir k ı sı m galaxisler belirli bir zaman süresinde biz-
den uzakla şmaktad ırlar. Fakat ba ş ka galaxis'lerde yo ğunlaş ma ve 
sıklaşma manzaras ı  gösteriyorlar. Bu iki farkl ı  gözleme göre kâinat ın 
bir devrede geni şleyen ba şka bir devrede daralan ritmli de ğ iş mesi 
olduğu söylenebilir. Bu görü ş  de Sitter tarafindan ortaya at ılmış  ve 
burada güne ş  sisteminden uzakla ş an galaxis'lerin ba şka bir devrede yak-
laş abileceğ ini gösteren belirtilere dayan ı lmış tır. Helezon ş eklinde geniş -
yen bir saman yolu çok zay ıf değ ilse, onun tayfindaki siyah çizgilerin 
yer değ iş tirmesini ölçmek suretiyle ışı k hızı  tayin edilebilir. , Bu 
cinsten belirlenmelerden ilki Slipher' e aittir. Daha yak ınlarda çok emin 
bir metodla baz ı  saman yollar ını n mesfaleri ölçülmü ş tür. En yak ın 
helozonlarda bir kı sım yıldızlar seçilebiliyor. Parlak y ıldızlar aras ı nda 
Cephüde değ işgenleri denen çok faydal ı  gözlemler olmu ş tur. Bunları n 
parlaklığı  devir devir değ işmektedir. Bu de ğ iş me ya yı ldı zı n hakiki 
pulsation'undan ileri gelir yahut fiziki bünyesindeki ba şkalaşma-
dan doğ abilir. Devre birkaç saat veya birkaç hafta olabilir. Meselâ 
filân yıldızın 'o günlük bir devresi olduğunu tesbit edersek onun gü-
neş ten 95o defa daha ışı klı  olduğu sonucunu çıkarım. Gerçek ışı klı lık 
bilinince gördüğümüz en zay ıf ışığı n ne kadar uzakl ıkta olduğunu anla-
yabiliriz. I şı n yayma h ızına ve uzaklığ a ait verilerimiz incelenince bura-
dan çok mühim neticeler ç ıkar. H ı zı n uzaklık ile orant ı sı  1929 da 
Hubble tarafindan ke şf edildi. Bu ke ş if izafiyet teorisinin önceden 
gördüğü olgulardan biridir. De Sitter'in ilk ara ş tırmalar ı  mesafenin 
karesiyle orant ı lı  bir h ı zı n önceden görülmesini sa ğ ladı  (I ). 

10 Jean Thibaud, Vie et Transmutation des atomes, Albin -Michel, 1937; Maurice de Brog-

lie, Atomes, radioactivite , transmutation, Flamrnarion, 1939 

11 Arthur Eddington, La Nature du monde pyhsique, trad. par. G. Cros. 1929, Payot; 

Eddington, L'Univers en expansion, trad. par j. Rossignol, 1934. edit. Hermann 

349 



Geniş leyen kâinat hakk ı ndaki gözlemlerden ç ıkarı lan ikinci bir 
faraziye de küre biçiminde kâinat görü şüdür. Bunun s ı rf spekülatif 
ve metafizik köklerini Parmenide'e kadar götürmek mümkündür. Yeni 
faraziye ise ışı k ışı nlarının iğ ri çizerek yay ıldığı  gözleminden ç ıkarı l-
maktad ır. I şığı n eskiden sanı ldığı  gibi doğ rultu halinde yayılmadığı  
kabul edilince, fiziki enerjilerin en yüksek h ızı  ışığı n hızı  olunca, 
enerjinin iğ ri çizerek yay ı lmas ından dolayı  âlernin kapal ı  bir iğ ri 
ve belki bir küre oldu ğu sonucu ç ıkar. Bu görü ş  Einstein'e aiddir. Ona 
göre âlemin zaman ı  sonsuz, mekan ı  kapalı  bir iğ ri olduğu için sı nı r-
lıdır. Öyle ise âlem sonsuz harekete sahip sonlu bir küredir. Bü-
yük fizikci, Euklides'ci olmayan Riemann' ın iğ riler geometrisini 
genişletilmiş  izafiyet teorisine tatbik ederek (t ıpkı  dar izafiyet teorisine 
Minkowski geometrisini tatbik etti ğ i gibi) bütün geometrilerin ayr ı  
mikyaslardan fiziki âlemlere tatbik edilebilece ğ ini, yani hepsinin 
gerçekle ilgili oldu ğunu gösterdi. Bunun için Einstein teorisinde fiziki 
âlemlerin geometrile ş tirilmesi H. Poincarenin itibarc ı lık (conventi-
onalisme) teorisinin mutlak olarak sona ermesi demektir. Bizi burada 
ilgilendiren yeni fizikle geometriler aras ındaki uyarlığı n realis-
min zaferini sağ laması  değ ilse de, onu bu vesileyle i şaretedelim. 

Einstein' ın kapal ı  iğ ri biçimindeki âlemden ç ı kardığı  bir sonuç-
da âlemin sonluluğu, bundan dolay ı  yoklukla ku ş atı lmış  olmas ı  fikri-
dir : ) Alem iğ ri bir yüzeydir. 2-) Alem kapal ı  bir yüzeydir. İğ rilik 
ve kapalı lıktan çıkarı lan sonluluk ve yoklukla ku ş atı lmış  olma hüküm-
leri artık fizik sınırları nı  aşmaktad ır. "Ether" faraziyesi yerine elektro-
manyetik alemde "alan" (champ) faraziyesini koyan fizikci hiçbir 
madde ve hiçbir enerjinin bulunmadığı  sonsuz bo ş luk, yokluk tasav-
vuruna kendiliğ inden ula şı r. Fakat böyle bir yokluk sonsuz varl ık 
tasavvuru ile çeli şik olduğu gibi, iğ rilerin mutlaka küre biçiminde 
kapandığı  hükmü de zaruri değ ildir. De Ş itter'in gösterdi ğ i gibi iğ ri 
yaklaş an uzaklaş an helezonlar çizebilir, âlemin geni ş lemesi sonsuz 
olabilir. Başka bir astronom Abbe LemaItre âlernin küre biçiminde, 
sonlu, fakat geni ş lemekte olmas ı  fikrinden ş u sonucu çıkarmaktad ır: 
Eğ er Mem küre halinde geni ş liyorsa bu onun ba ş langı çta bir atomdan 
ibaret olduğu ve ş iş erek bu atomun geni ş leyen kâinat halini aldığı nı  
gösterir. Fakat bu dü şünce tarz ı  artık tamamen gözlem ve matematik 
alanı nı  bırakarak fantezici bir hayal ş ekline girdiğ i gibi akla yakın 
da görünmüyor. Yarad ışı  açıklamak için zamanın baş langıcı nda ak-
ı -nin sonsuz küçük bir atomdan ibaret oldu ğunu düş ünmeye ne lüzum 
ne de imkân vardır. Sonsuz varl ık yaratış  gücünü sonsuzca kullana-
bileceğ i için yarat ı lan ve yok olan âlemlerin de sonsuz olmas ı  gerekir. 
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Bu akı lyürütme bir kı sı m kelâmcı lar mesela Ebu'l-Berekat taraf ından 
çok iyi ifade edilmi ş tir. Geni ş leyen kâinat hakk ı ndaki gözlemler ve 
faraziyeler aras ı nda en akla yak ını  de Sitter'e ait olan helezonlu son-
suz geni ş leme ve daralma görü şüdür ki, bizim bu kitapta savundu-
ğumuz ritmli gerilme ve geni ş leme görü şüne uygundur. Ayr ıca madde 
ve enerjinin evrimi fikrine de dayanak olabilir. 

D. Maddenin Evrimi (Sabitlik ve Değ işme) 

imkan olarak maddi varl ıkta sebat olduğu kadar değ iş me, 
birlik olduğu kadar çokluk da vard ır. Bundan dolay ı  maddi varlık 
hem gerçek hem imkand ı r. Ba şka deyiş le olmak ve olacak olmak onun 
iki manzaras ı dır. Maddi varl ık ne Eflâtun'un duyu alemi gibi varl ık-
değ il (non 're), ne Plotin'in maddesi gibi varl ığı n sona ermesidir. Fa-
kat o Demokrit'in atomu gibi bütün varl ı k da değ ildir. O mutlak ve 
sonsuz varl ık içinde ilk yarı lma, ilk kriz, ilk yarad ı lış dır. Bunun için 
o sonsuz varlığı n ilk imkanı dır. Sonlu varl ık onda değ iş mez bir kal ıp 
halinde donmu ş  olsa da, başka bir kal ıba geçme imkan ı nı  ta şı r. Değ i-
şebilme ba şka madde olabilme, da ğı lma veya yoğunlaş ma ile kaybol-
ma ve yeniden meydana ç ıkma ş ekillerinde imkanlara aç ıktı r. Bu im-
kanlar madde ve enerjinin olu ş udur. Bir bak ı mdan ona maddenin ola-
bileceğ i ş ekiller veya maddenin evrimi denir. 

Maddi varl ık bu dikotomik vas ıflarıyla evrimdedir. Evrimi 
olmak devam eden bir ş eyin olacak olana do ğ ru aç ı lması , daima yeni 
imkanlarm gerçekle ş mesi demektir. Mutlak olarak de ğ i ş me olamaz. 
Çünkü, o zaman geçmi ş i geleceğe bağ layan hiçbir ş ey kalmayacak, 
her ş ey yok olacakt ır. Mutlak olarak de ğ iş mezlik olamaz; çünkü o 
zaman ne geçmi ş  ne gelecek kalacak ve "An" dan ibaret bir varl ığı n 
devamı  imkans ız olacaktı r. Mutlak değ i ş me dağı lmadı r. Mutlak değ iş -
mezlik hareketsizlik ve ölümdür. Sonlu varl ık maddi varl ık derecesin-
de dahi değ işmezlik içinde değ iş medir; yani evrim içinde gerçekle ş ir. 
Bundan dolayı  maddi varlık "var olan" ı n var olacak olanla tamamlan-
ması , yani zamanda var olmak demektir. Var olanlar ı n değ işmezlik 
vasfını  yalnı z mekânda tesbit etti ğ imiz halde, var olan ın değ iş me için-
de devaml ı lığı nı  mekân - zamanda tesbit ediyoruz. Maddeyi yaln ı z 
mekanik kanunlar ına, saklıkalma (conservation) prensipine göre anlayan 
bir ilim gözünde, maddi varl ık yaln ı z mekan î v a r 1 ı  k d ı r. Berg-
son bu eski mekani ğ in ilim görü ş üne bağ lı  olarak maddeyi mekânda 
bölünebilir diye anl ıyor. Böyle anla şı lan madde evrim d ışı nda ve un-
surların eklenmesinden ibaret ölü varl ıkt ı r. Halbuki böyle bir varl ık 
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yoktur. Maddenin bir evrimi vard ır ve o sonlu varl ığı n baş langı ç 
vasıfları na sahiptir. Bunun için Whitehead ve Alexander'in madde 
anlayışı  varlığı n özüne daha uygundur( 2). 

Jalabert'in gösterdi ğ i gibi Bir ve Çok'un birle ş tirilmesi Eflatun 
felsefesinin en de ğerli tarafıdır( t3). Yaln ız o bu birle ş meyi İ dee'ler 
âleminde görür ve bu vas ıfla onu duyulur âlemden ay ı rır. Eflatun 
Parmenide'in Bir'i ile Fisagor veya Heraklit'in Çok'unu birle ş tirir. 
Ancak maddeyi ve canl ı  varlıkları  birle şme dışı nda b ı rakır. Plotin'in 
Bir den Çok 'u ç ıkarmas ı  da esas ı nda bundan farkl ı  değ ildir. Çünkü 
bu çıkış  mutlak varlığı n "Tecelli" lerini aç ı klasa bile madde bu aç ı -
lışı n dışı nda kal ıyordu. Halbuki Bir ve Çok'un birle ş mesi sonlu varlı -
ğı n bütün derecelerinde göz önüne al ı nacak ortak vas ıfdır. İ nsan-
da ve canl ı  varl ıklarda oldu ğu gibi cans ı z varlı kta da çe ş itlilik ve fark-
lı lık içinde birlik, değ i ş meler içinde değ iş mezlik, parçalar üstünde bü-
tün vard ır. Vakı a maddeyi bölersek her parça ayr ıca devam eder ve 
parçalar ı n birle ş mesi bütüne onlardan fazla bir vas ıf kazand ırmaz. 
Bu yüzden mekanik görü ş  maddeyi unsurlar ın yan yana gelmesi gibi 
anlamakta hakl ı  görünüyor. Fakat madde âlemini atomcu görü şde 
olduğu gibi, tuğ laları n dizilmesi tarz ı nda yorumlamaya engel olan 
sebepler çoktur. Önce makrofizik alemin parça - bütün münasebeti-
ne dayanan sistemleri vard ı r. Güne ş  sistemi böyle say ı sız sistemlerden 
biridir. Basit unsurlar ı n atom ve molekül nisbetleri, görmü ş  olduğu-
muz MendeMef düzenine ba ğ lı dı r. Basit unsurlar ın terkibi aectrolyse'in 
meydana ç ı kardığı  bir düzen göstermektedir. Kristaller buna benzer 
bir düzen içinde dağı lır ve yeniden kurulurlar. Mikrofizik alemde 
atom bir küçük güne ş  sistemi gibi kurulmu ş tur ve Coulomb kanunu 
Newton kanununun özel bir halidir. Maddedeki potansiyel enerji onun 
mekanik bir unsur eklenmesi değ il, bir kuvvet hazinesi olduğunu gös-
terir. James Jeans' ı n dediğ i gibi ı sı  hayata imkân b ı rakmıyacak gibi 
azalmaktad ır( ı  4). Alemimizin bütününe bakış  onun böyle gayeye 
doğ ru evrimi olduğunu tahmin ettiriyor. Güne ş  kendi cevherinden sa-
niyede ışı k ş eklinde 25o milyon Ton sarf ederek ölüyor.* Kendi s ı cak-
lığı  azalıyor ve fezan ın sı caklığı  art ıyor. Dirac gibi kesinsizlik ilkesini 
"elektronun cüz'i iradesi" diye yorumlamak yanl ış  bir antropomor-
fism olsa da, elektron mikyas ında alemin büyük bir enerji yüküne sahip 

12 Whitehead, Process and Reality, Cambridge Univ. Press. 1929 (The extensive continu-
es p. 84) Cesselin, La Philosophie organique de Whitehead, 1951; Philippe Devaux, Le SysOme 
d'Alexander, J. Vrin. 1929 

13 Jalabert, L'Un et le multiple, P. U. F. 1955 
14 James Jeans, Les Nouvelles bases philosophiques de la science, 1935, edit. Hermann, Paris 
* J. Jeans, Le Mystrieux Univers, trad. par Billaudel et J. Rossignol, dit. Herman, 

1931, (Le soleil qui se meurt, p. 1-16) 
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olduğu atom bombasıyla apaç ık görülmüş tür. ( James Jeans, Les nou-
velles bases philosophiques de la science, 1935). Lemaitre, Friedmann, ve 
başkaları  gösterdiler ki kendi kanunlar ına göre denge halinde 
olan bu âlem bu dengede kalamaz. Mekân ın ş işdiğ i ve geniş lediğ i yö-
ne doğ ru geniş lemek veya daralmak zorundad ır. Maddi âlemi aç ı k-
layan matematik teori her iki hale imkân veriyor. 

Maddi varlı kta mekâmn mahiyeti yukarda gördü ğümüz türlü 
geniş leme, ş işme ve daralma şekillerinde yorumlanmaktad ır. Euk-
lides geometrisi gerçe ğe uygun biricik geometri, Euklides'ci olmayan 
geometriler ise gerçekle ilgisiz ve do ğ rulukları  yalnız formel tutarlığ a 
dayanan sistemler sayı lırdı . Einstein'den beri bütün bu geometrilerin 
soyut zihin inşaları  değ il, derinliğ ine görülmü ş  türlü gerçeklik sevi-
yelerine ayrı  ayrı  uyan gerçek değerleri olduğunu gösterdi. Lechalas 

gösteriyor ki maddi âlemin çe ş itliliğ i ile geometilerin çe ş itliliğ i aras ında 
ki uyarlıktan dolayı  fiziğ imizin tam matematik bir mahiyeti vard ı r ( 5). 
Gaston Bachelard yeni dünya görü ş ümüzün Euklides'ci olmayan bir 
matematiğe, Aristo'cu olmayan bir felsefeye, Desargues ci olmayan bir 
geometri, Descartes'c ı  olmayan bir bilgi teorisine dayand ığı nı  söyler-
ken ilmin geliş mesindeki yenilikleri bir araya getirmek istiyor ve bun-
ları  bir nevi ilim diyalektiğ i ile birbirine bağ lıyor( ı  6). Bu yaklaş tı r-
malara bir dereceye kadar kat ı labiliriz. Bu da insani mikyasa göre 
kurulmu ş  olan Yunan ilminin tamamen a şı lmış , hatta mekanism şek-
lindeki kalıntı ları n bile aşı lmış  olduğu, gerçekçi matematik aç ıklama-
nın en geniş  aç ıklama olduğunu söyleyerek sa ğ lanabilir. Çünkü 

15 Georges Lechalas, Etude sur l'espace et le temps, 2 eme edit. F. Alcan. 1909 

16 Gaston Bachelard, Nouvel esprit scientifigue, 1931, F. Alcan (Türk . çev. 1934) G. Bac - 
helard, Philosophie du Non, 1945. F. Alcan 
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lojiko - matematik bir görü ş  gerçekle ba ğ larını  kesmiş  bir formel haki-
kat pe ş inde olabilir. Halbuki ilmin yeni görü ş ü maddenin bünyesine 
nüfuz eden ve onu derinden kavrayan gerçekci matemati ğ in rol oyna-
dığı nı  meydana ç ıkarmaktad ır( 7). 

Mikrofizikte atomik küçük güne ş  sistemi derinle ş tirildikçe, her-
gün dalga ve cisimcik cift karakterini gösteren yeni gerçeklerle 
karşı laşı yoruz: neutron, positon, m6on i, m6on 2, neutrino, photon, 
nuclon (ki proton ve neutrondan ibarettir), graviton, müsbet electron 
veya positon bunlardand ı r. Electron da negaton ve positon'a ayr ı lır. 
Nuc162n ise proton ve neutron'dan kurulmu ş tur. Parçac ık yük+ 
kütle ile spin (yani iç rotation) den meydana gelir ( 8). Sageret "Yeni 
Fizikte felsefi bir kriz varm ı ?" adlı  makalesinde bu soruya şöyle cevap 
veriyor. Biri kendi masam ız, öteki "ilmi" masa iki ayr ı  tarzda çal ış -
maktayı z. Birincisini maddi âlem ve ortak duyumuzla kar şı lıyoruz. 
Ikincisinde maddeden soyutlanm ış  matematik semboller i ş lemektedir. 
Ilim ortak duyudan oldu ğu kadar duyuları mı zı n kavrad ığı  gerçekten 
de kaç ıyor ve gittikçe daha çok onlar ın yerine sembolleri koyuyor(' 9). 
Jeans'in dediğ i gibi animism ve mekanism'in yerine mathematisme'in 
geçmesi ilmin en yeni sözüdür (2o). E ğ er ilimle felsefe aras ında uyuş -
mazl ı k varsa, felsefenin bu yeni esasl ı  devrime ayak uydurmamas ından, 
gelenekçi görü ş lere saplanmas ından ileri gelmektedir Millic Çapek 
aynı  fikirleri son yı llarda daha geni ş  ölçüde ele ald ı  (2 ). Çapek burada 
klasik görü şün nas ı l çözüldüğünü ve yeni kavramlar ı"' doğduğunu an-
latmaktad ır : ) mekân ile zaman ı n sürekli bir bütün olarak görülmesi; 
2) zaman kavram ının değ işmesi, özel teoride zaman ı n yayı lmasımn 
(dilatation), genel izafiyette zaman yay ı lmas ını n anlamlar ı  ; 3) zaman-
mekân' ın dinamik bünyesi; 4) madde kavram ını n geliş mesi, cisimcik 
modellerinin tutars ı zlığı , kütlenin enerji ile kayna şmas ı , 5) hareket 
kavram ı nı n değ iş mesi, "yer değ iş tirme"nin yerini "değ iş me", "cisim-
cik"in yerini "yaka" kavram ını n alması  (bu nokta ba ş lıca Whitehead 
felsefesinde geliş tirilmiş tir) 6) Laplace vehminin (yani tabiata üstün-
den bakan bir Cin'in gözünde zamanda öncelik ve sonral ığı n silineceğ i 
ş eklindeki vehmin) sona ermesi , kesinsizlik ilkesi ve bunun birbirine 

17 Gonseth, les Math6matiques et la rdalit6, 1942. P. U. F. 

18 L. de Broglie bir çok eserinde bu yeni ke ş ifleri haber veriyor. Ba ş lıca La Xouvelle 

Physique et les Quanta, 1942, Flammarion 

19 J. Sageret, La Physique nouvelle implique -t- elle une crise philosphique? Revue Philosop-

hique. No. 3 - 4, 1936 

20 James Jeans, zikredilen eser 

21 Millic Çapek, Philosophical impact of contemporary physics, Princeton, 1961, Nostrand, 

Company 
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zı t türlü yorumlamalar ı , mikrofizik vakalar ın zorunsuzluğu (contingen-
ce), tabiat ı n nicelik halinde görülmesinin tutars ı zlığı , 7) fiziki âlemin 
yeniden kurulu şu, yeniliklerin meydana çıkışı , geleceğ in tabiatta gerek-
tirici rolü bu kavramlar ın ba ş lı caları dır. Onca yenilik geçmi ş in sebeplik 
etkisi ile uzla ş abilir. Yenilik aksedilemezli ğ i (irrversibilit) içerir. 
Çapek' e göre âlemin gelecek durumu ve hareketi yalmz belirli bir ih-
timaliyetle önden görülebilir. Asla Laplace' ın kesinliğ i ile önden görü-
lemez. 

Eddington ve / 
¥Wtehead İ  

Schrödinggr 

! 

GECMI VAKALAR 
< Ş  M DI - BURAD4 

Newton fiziP;ine göre 
lahzal ı k mekanlar 
mutlak mekan içind 
devam eder 

lahzal ık \ 
ekanlarda s\ 

gore sistemlere 
) 

Einetein fizi ğ i 

>0. ZA,MAN . T S Y 
İSTWAMETI 

\ "Buradd'olan,Newton'a göre 
' mutlak üç buutlu mekan ın 

çe ş itli \objektif zamanda noktalar ı d ı r 

Bu yorumlama, felsefede en yeni örne ğ ini Whitehead'te gördü ğü-
müz âlemin cevher veya ş ekiller değ il bir vakalar ak ışı , bir Process 
olarak anla şı lması na bağ lı dır(*). Ne bu görü şün ne G. Bachelard diya-
lektiğ inin maddi alemi tam aç ıkladığı  söylenebilir. Fakat hepsinde kat ı -
labileceğ imiz ortak değ er maddi varlığı n oluşsuz ve evrimsiz anla şı la-
mamasıdır. Kat ı lamıyacağı mız taraf varl ık fikrinin zayıflaması , Hegel-
den farkl ı  da olsa, varlığı n bir tavrı  olan Oluş 'un kendi başı na ele alı n-
masıdır. 
Mineur, kanun fikrinin geli ş mesini incelerken (Science et ki , centre 
int. de synthese 1934) onun ş u merhalelerden geçti ğ ini söyler(22) : 

) eski merhale : Kanun bir gözlem neticesinin basit say ı  ile ifadesi-
dir ; 2) Gafil& merhalesi: iki de ğ işgen arasında münasebet aramak; 
3) Newton merhalesi: Diferansiyel denklem (mesela Newton 

* Whitehead, Process and Reality, Cambridge University Press, 1929 

22 Mineur, Evolution de l'idde de ki (Science et Loi, Centre Intern. de Synth6e, 1914) 

1914) Bu Kollektif eserde Mineur bu makalanin sah ıbıdır. 
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m x 'm 
kanunu = 	dir) ; 4) Laplace merhalesi : Elips tipinde k ı smi türevli 

r2 

denklem. Laplace tipinde kanuna misal Maxwell - Hertz denklem-
leridir. 5) Einstein merhalesi: Referans sisteminden ba ğı msız beyan: 
Einstein merhalesi öncekileri ku ş at ı r. Bu tipte kanun ikinci dereceden 
kısmi türevli bir sistemle ifade edilir ki, bunun entegrali bütün Mekan-
zamanda belirlenmi ş  olmalı  ve limiti sonsuz olan ş artlar ı  doğ rula-
malı dır. Einstein tipinde kanunun referans sisteminden ba ğı msız mate-
matik bir ifadesi vard ır. Böyle bir kanunu tabiat olgusuna tatbike 
kalkınca baz ı  matematik i ş lemler yapmak gerekir. Bu umumiyetle 
çok güçtür. Çünkü matematik bilgimizin bu günkü durumuna göre 
bu seçme ancak çözüm ş ekli bilindiğ i zaman yap ı labilir. 6) Statistik 
kanunlar, kanunlar ın son merhalesidir. Kinetik gazlar teorisine, 
Quanta mekaniklerine bu kanun tatbik edilir Mikrofizik âlemdeki 
kesinsizliğ i karşı layan, sebeplik yerine statistik kanunun konulmas ı dır. 

E. Sonsuz Varhktan Sonlulara Geçiş  

Evrim maddeye d ışı ndan verilmez. Sonsuz varl ık içindeki 
yarı lış  ve krizler ile, her sonlu varl ı k mertebesinde krizden kurtulu ş  
demek olan ritmlerden bu evrim do ğar. Sonlu varl ıkta krizden kur-
tuluş  varlığı n oluş  içinde devam ı  demektir. Bunun için, maddedeki 
krizi ve onun ritmlerini bütün evrimlerin kayna ğı  saymak doğ ru 
olur. Fakat evrim potentielde olmayan ş eylerin olacakta ç ı kabilmesi 
olduğu için, evrimin neleri gerçekle ş tireceğ i önceden söylenemez. Va-
rolanın özünü kaybetmemesi, yani bütün yenile ş meler içinde yine 
kendisi olmas ı  onda önceden kestirilebilecek biricik taraft ır. Kendilik 
(ips6it‘) bütün sonlu varlıklarda en zay ıf ve uyu şuk olarak maddede 
baş lar. Öyle ise, maddenin evriminde öze ait olan gerektirilebilir 
(dâdminable) taraf oldu ğu gibi, imkanlara aç ık gerektirilemez (non-
dâdrminable) taraf da vard ır. Her evrim gerektirilir ile gerektirile-
mezin türlü nisbetlerde ve çok farkl ı  terkibidir*). 

Antik felsefede madde ş ekilsiz bir güc, varl ığı n alçalmas ı  ve yok 
olmas ı  diye menfi anlamlarda anla şı lıyor. Çağdaş  felsefede materya-
lism (baş lı ca diyalektik materyalism) ona bütün varl ıkları n kökü, dev-
rimlerle üstün varl ıklar kendinden doğ an yarat ı cı  varlık anlamı  verir. 

* Gustave Le Bon, Evolution de la Matiire adl ı  kitab ında (1911, Flammarion) 

bu konuyu bu yüzyı l ba ş larında ele alm ış t ı . Eddington ayn ı  konuyu La Nature du 

Monde Physique de inceledi. 
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Bu iki karşı t görü ş  aynı  derecede gerçekten uzakt ır. Maddenin kendi 
düzeni, ş ekli, kendi evrimi olduğu için ona ne Aristo ne Plotin gibi 
bakmak doğ ru olur. Fakat madde kendisinden mahiyetçe ayr ı lan 
canlı  varlığı , değerler âlemini meydana getiremiyece ğ i için onda 
yarat ıcı lık görmek te yanl ış tı r. 
Maddede öze ait cihet yani de ğ iş mezlik ne kadar kuvvetli ve derinse, 
orada değ iş menin veya imkân ın yönünü ve gerçekle ş me tarz ı nı  önden 
görmek o kadar kolayd ır. Öze ait cihet ne kadar azsa , yani de ğ iş me 
veya imkân yönü ne kadar kuvvetli ise orada öngörü okadar zay ıftır. 
Astronomik veya makrofizik olaylarda öz bilgisinin kuvveti gelece ğ e 
ait öngürü derecesini yükseltir ve yüksek gerektirme meydana gelir. 
Meteorolojik ve mikrofizik olgularda ise de ğ iş me varlığı n özüne üs-
tün bir dereceye geldi ğ i için öngörü sars ı lır, gerektirme azal ır. Orada 
yalnı z ihtimali bir gerektirmeden söz edilebilir. Madde âleminde de-
terminism ve olas ı lı k (ihtimaliyet) aras ı ndaki fark buradan gelir. Bu 
nisbet maddeye ait olgu çe ş itlerinde ve fizik'in türlü mikyaslar ında 
değ iş mekle beraber, bütün maddi varl ıkta her iki faktör rol oynar. 
Başka türlü maddenin evrimi olamaz (23). 

Maddenin değ işmezliğ ine onun gerektirmesi, kesin öngörürlü ğ ü 
denir. Bu, âlemde klasik mekanik kanunlar ı nı n hüküm sürmesi demek-
tir. Böyle bir görü ş te unsurlar ı n birikmesi, yani basitten mürekkebe, 
bircinslilikten ayrı cinsliliğ e geçiş  ile evrim aç ıklanamaz. Unsur birik-
mesi bir evrim doğurmaz. Yaln ız birbirine kat ı lma (juxtaposition) ve 
artma meydana getirir. Tabiatta evrimin a ğı rlaş tığı  yerlerde bu unsur 
birikmesi vasfi göze çarpar. Herbert Spencer evrimi buradan ç ı kar-
mak istiyordu(24). Robert Ardigo ve A. Lalande gösterdiler ki tabiatte 
basitten mürekkebe do ğ ru evrim de ğ il, çözülme ve tersine de ğ iş me 
(involution) var(25). Bir çok dü şünürde ortak fikir olarak müphemden, 
belirsizden basite, aç ığ a, belirliye do ğ ru geliş me olduğu fikri de bunun 
yanında savunulmaktad ır. Gaston Bachelard, Merleau — Ponty'yi bu 
arada zikredebiliriz(26). Evrim daima bu ş ekilde olmaz. Ancak onun 

23 Reichenbach, alçak ihtimalden yüksek ihtimale do ğ ru ihtimaliyet derecelerinin 

aksedilemez bir zaman istikameti gösterdi ğ ini söylüyordu Die Kausalstruktur der Zeit und 
der Unterschied vonVergangenheit und Zukunf t. Der. Bayer. Akad. 1925.s. 138 Bu fikirde israr ede-
rek ölümünden sonra yay ınlanmış  olan The Nature of Time' ı  yazd ı . 

24 Herbert Spencer, Les Premiers principes, (türk. çev. Selmin Evrim. M. E. Y) 
25 Andre Lalande, Les Illusions kolutionistes, 1930. Faix Alcan.- Georges Sorel' in Les 

İllusions du progrs'si konuyu başka bir aç ıdan ele aldığı  ve varl ık problemine ait olmad ığı  
için birinci görü ş ten ayırmal ıdır. 

26 Gaston Bachelard, yeni ilimde Descartes'c ı  görüşün aksine olarak gerçeklerde derin 
mıkyaslara indikçe bulan ıklık ve belirsizlikle kar şı laş tığı mız', bundan dolayı  yeni bilgi 
teorisinin non - çart6ien olmak zorunda oldu ğ unu söylemektedir. 
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baş arı lı , yarat ıcı  oluşu buna bağ lı dır. Evrinı i ilerleme (progres) anla-
mında almamak üzere, maddenin da ğı lan, birleş en, kaybolan türlü 
değ iş me imkânlar ı  vardır. Bunlardan bir k ısmı  maddeyi unsur birik-
mesine, bir kısmı  tabakala ş maya, bir k ısmı  dağı lmaya, ş ekil değ iş tir-
mesine, yok olmaya veya müphem bir karmal ığ a götürdüğü halde, 
yaln ız üstün yeni özekiller do ğuran evrim belirsizden, konglomera'- 
dan basite, açığ a ve sistemliye doğru evrimdir(27). 

Maddenin düzen ve evrim manzaralar ını  aynı  zamanda görmek 
kabil değ ildir. Az veya çok h ı zlı  bir değ işme halinde bulunan maddede 
düzen manzaras ı nı  evrimden ayırarak inceleme zorunday ız. O 
zaman evrim manzaras ını  karanl ıkta b ırakırız. Evrim manzaras ını  
incelediğ imiz zaman ise düzen manzaras ını  karanlı kta b ırakırız. Bu 
iki manzaray ı  birbiri diline çevirmek madde âleminde kullan ı lacak 
bir nevi koordinat ile mümkündür. Mendel&f; basit unsurlar ı n düzen 
manzaras ı nı  ayd ınlatan bir cetvel yapm ış tı . Bu cedvelin gösterdi ğ i 
düzene göre atom ve molekül a ğ rlı kları  ile yerleri önden görülen fakat 
kendileri bilinmeyen baz ı  basit unsurları n sonradan bulunmas ı  cetvelin 
ifade etti ğ i tabiat düzeninin doğ ruluğunu göstermi ş tir. Bu cetvel tabi-
atta sanki hiçbir evrim ve öngörülmezlik yokmu ş  gibi hz ırlanmış tı . 
Vakı a böyle bir düzenin aç ıklanmas ı  evrim manzaras ını  en aza in-
dirmek demektir (28). Proton-elektron nisbetlerine ait cetvel de 
böyledir. Buna kar şı lık, düzen manzaras ı nı  karanl ıkta b ırakarak 
maddeyi evrim manzaras ı na göre inceleyebiliriz. Gibbs - Bolzmann'in 
kinetik gazlar teorisindeki statistik kanunu, Carnot'nun termo - di-
namik'deki entropie prensipi ve olas ı lık münasebeti bu tarzda evrim 
görü ş leridir (29). Radio - aktif cisimlere ait transmutation olguları  da 
apaçık evrim görü ş üne aittir(3o). Quanta teorisinde (mikrofizik) 
Heisenberg'in kesinsizlik ilkesi evrim görü ş ü olduğu halde, dalga teo-
risinde (makrofizik) Maxwell-Hertz denklemleri düzen görü şüdür. 
Bu günkü fizik her iki yönde maximum'a ula ş mış tır. Mikrofizik 
kesinsizlik ilkesi ile evrim görü şünü, makrofizik elektromanyetik de-
terminism ile, klasik fizik mekanik kanunlar ı  ile düzen görü şünü tem-
sil ediyorlar. Fakat çat ış maları  derin değ ildir. Çünkü her ikisi de maddi 
varlığı , cans ız tabiatı  ifade ediyorlar. Cans ız tabiat ı  aynı  zamanda hem 

27 Georges Matisse, La Philosophie de la Nature, II eme yol. Le Primat du Pheno-
mem dans la Connaissance; ch. II, pp. 28 - 57; 1938, F. Alcan 

28 Mendeleef cetveli kaba hatlar ı  ile şudur: basit cisimleri atom ve molekül a ğı r 
lı kları na göre s ıralarız. Bu muntazam yükseli ş te baz ı  kareler bo ş  kal ır. 

29 Charles Brunold, L'Entropie, son röle dans le döveloppement historique de la thermodyna-
mique, 1930, edit. Masson, Paris 

30 Maurice de Boglie, Atomes, radiactivitö et transmutation; Jean Perrin, Les Atomes
' 
 3. edit. 

1939. F. Alcan; Gustave Juvet, La Structure des nouvelles thöories physiques, 1933. F. Alcan 
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Heisenberg ksinsizliğ i ve Quanta görü şü ile, hem Einstein' ı n birle ş ik 
alanlar teorisi ile görmek zorunday ı z (3 ı  ). Böyle olmazsa Meme bak ı -
şı mı z bu iki manzaradan birine hapsolaca ğı  için tek görü ş lü ve yanlış  
olacaktır. Modern fizik iki kutup aras ı nda henüz bir sonuca varamak-
sı zın devamlı  sentezler aramaya çal ışı yor. Nitekim böyle bir sentez 
mümkün olmasa bile alma şı k (nöbetle ş e) görü ş lerin birbirini tamam-
laması  ya o ya öteki manzaralar ı  aydı nlatmay ı  sağ lamaktad ı r. 

Jeans gibi astronomlar madde âlemi içinde canl ı lı k veya ruh anya-
rak eski hylozoIsme ç ıkmaz ına giriyorlar. Daha ileri giderek spiritism'in 
ilim dışı  hayallerini buradan ç ı karmaya çal ış anlar var. Lemaitre gibi 
astronomlar cans ız varlığ a ait spekülatif dü şünceyi ilâhiyatla kar ış -
tınyorlar. Ayn ı  spekülatif dü ş ünceye büyük ke şifleri dışı nda Einstein 
da girmektedir. Lemaitre'in tek atomun ş iş mesinden bütün geni ş le-
miş  kâinatı  çıkarmaya kalkmas ı  bu fantezilerdendir. Böyle dü ş ünceler 
vaktiyle F. Bacon' ı n parlak bir surette göstermi ş  olduğu gibi hem İ lâ-
hiyatı  hem fiziğ i yanlış  yola götürmeden ba ş ka bir iş e yaramaz Fizik 
kanunları  ile İ lâhiyat kurulamayaca ğı  gibi İ lâhiyat dü ş üncesi ile de 
fizik kurulamaz. Gazali ve Pascal' ı n Aristocu İ lâhiyata hücumlar ı  
bundan dolayı  yerinde idi. Bu gün de ayn ı n ı  söyleyebiliriz. Matematik 
ve fizik apaç ıklık (6vidence) ile kalbin apaç ıklığı nı  (6vidence du coeur) 
ayırmalıdır. Fizik madde âleminde bilinenleri sebeplik veya statistik 
kanunlar ı  ile elde ediyor. Fakat daima bunlar ın dışı nda bilinmeyen 
(inconnu) kalıyor. Bilinenlerin geni ş lemesi bilinmeyen alandan yap ı lmış  
yeni fetihler demektir. Bilgi bu yöne do ğ ru devaml ı  geliş me halinde 
olmakla beraber bütün bilinmeyenlerin bir gün ortadan kalkaca ğı  
söylenemez. Çünkü sonsuz varl ığı  bilgi ku ş atamaz. Öyle ise daima bi-
linmeyenin ötesinde bir bilinemez (inconnaissable) kalacakt ı r. Fakat 
bilinemez üzerinde dü şünebiliriz. Onun ş öyle veya böyle olduğu hak-
kında akı lyürütebiliriz. Bu, âlemler hakk ındaki spekülatif dü şüncedir. 
Ama onun da ötesinde dü şnülemeyen (inconcevable) bir saha kal ır. 
Oraya hiç bir sürede ne duyuyla ne ak ı lla nüfuz edebiliriz. De Cusa'n ın 
De docte ignorantia' da bahsettiğ i saha budur ve o yaln ız inançla kabul 
edilir. Ilahiyatın veya kalb mantığı nı n alanı nı  te şkil eder 

F. Yeni Kozmolojiler (Maddenin Evrimi) 

Bu noktay ı  biraz daha derinle ş tirmek için zo inci yüzyı lı n koz-
moloji ve kozmojenilerine dokunal ım. Bu yeni kararetli ara ş tı rma veya 

31 Louis de Broglie, Macrophysique et microphysique görü ş leri aras ındaki bu z ı tlık üzerine 
dikkati bir çok eserinde çekmektedir. 

* Sir Oliver Lodge bu yüzy ı l başı nda Fizikten spiritizma'ya geçen ilim adamlar ı n-
dand ır. 
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spekülatif çalış ma alanı  pek z ı t ve çatış kan sonuçlara ula şmakla bera-
ber hemen hepsi Einstein'in dar ve geni şletilmiş  izafiyet teorilerinden 
ilham almaktad ırlar. Ona hücum edenler bile bu tesir d ışı nda kalma-
mış lardır. Einstein'in ke şiflerini burada bir kaç cümle ile k ısaltalım: 
Büyük fizikçi, Fitzgerald' ın hız kütleyi azalt ı r, yahut h ız sonsuza va-
nnca kütle s ıfıra iner şeklindeki fikrini gerçekle ş tirdi. Makrofizikte 
ışı k hızı nın konstant olduğunu göstererek bütün ölçülerin ona göre 
ayarland ığı nı , gözlemciden bağı msız bir mutlak referans sistemi olmad ı -
ğı m anlattı . Paris ve Pekinde ayn ı  zamanda at ı lan iki topu biz h ızlı  
bir uçakta ayr ı  zamanlarda i ş itiriz. Fakat tam ortadaki gözlemci ayn ı  
zamanda i ş itebilir. O halde zamanda ş lık ve ardardal ık gözlemciye göre 
değ iş ir*. Buradan şu sonucu ç ıkarmallyı z : mekân ve zaman mutlak 
ölçüler değ ildir. Gözlemcinin ş artlar ı na bağ lı dır. Ancak, mekân - zaman 
süreklisi onları n gözlemciden ba ğı msı z ele alı nmaları nı  mümkün kı -
lar. Bu da Minkowski'nin dört buutlu mekan ı m fiziğe tatbik etmek 
demektir. Einstein dar izafiyete ait fikirlerini geni ş leterek genel izafiyet 
teorisini kurdu. Burada Riemann' ı n iğ rilerden ibaret mekâm kullan ı -
labilir. Çünkü ışı k çekim kuvvetine tâbi olarak iğ ri resmetmektedir 
ve fizik kâinatta do ğ rultu halinde yayı lan enerji yoktur: Öyle ise 
kainatı rruz ın geometrik bir bünyesi vard ır. 

Bu esaslara dayanan yeni kozmolojiler 3o - 4o y ı lda ş aşı lacak bir 
sür'atle meydana ç ı kmaktadır. Jacques Merleau - Ponty "2o inci yüzy ıl 
Kozmolojisi" adlı  eserinde (1956) bu yeni çal ış maları  toplamaktad ı r. 
Buna göre ba ş lı ca şu kozmolojileri gözden geçirmeliyiz (32) : 

I. Einstein' ın silindir biçimi, mekânda kapal ı , fakat zamanda 
sonsuz kainatı . Bu tasavvur mekan = zaman süreklisi fikrine dayan ıyor. 
Alexander' ın, Whitehead'in metafizikleri Einstein kainat ı  tasavvu-
rundan doğmuş tur denebilir. Ayr ı ca Whitehead' ın "geçi ş  halinde 
âlem" fikri Milne'in kozmalojisi üzerine tesir etmi ş tir. 

II. De Sitter'in helezonlu ve aç ık kainat ı . Galaxis sistemlerinin, 
nebüloz'lar ı n tetkikinden ç ıkarı lmış  olup yine Einstein' ın genel iza-
fiyet teorisine dayanmaktad ır. Buna göre âlem kesif olmayan nebüloz'- 
ların genişleme ve daralmas ı  suretinde devaml ı  bir ritm göstermek-
tedir. Mekanı  kapalı , fakat zaman ı  sonsuzdur. 

III. Lamaitre'in kainat ı  bir super - atom'un geni ş lemesi suretiyle 
bütün kainat ı n meydana geldiğ ini iddia eden kabulü en güç görü ş tür. 
Tecrübeden büsbütün ayr ı lmış  ve s ırf zihni spekülasyon üzerine ku- 

* Lucien Fabre, Les Thkrises d'Einstein, p. 29; Payot. 1922 
32 Jacques Merleau - Ponty, Cosmologie du XX ime sikle, 1965. Gallimard 
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rulmuş tur. Lamaitre'e göre kâinat devaml ı  geniş leme halinde olduğu 
için baş langı ç hali vard ır, fakat geniş lemenin hududu yoktur. 

IV. Aynı  fikirlere Termodinami ğ in enerji kayb ı  yolundan ula-
ş an J. Jeans'e göre ise kainat ın ı sı  kaybı  en esaslı  prensiptir (*). Bu-
rada âlemin sonu veya ölümü kozmolojinin temel fikridir. Fakat Clau-
sius ilkesi sonradan Arrhenius tarafindan düzeltildi ğ i ve kapalı  sis-
temdeki entropie yükselmesine kar şı lık açı k sustemde kaybolan ı sımn 
baş ka bir sistemde yükselme meydana getirece ğ i fikrine ula şı ldığı  
için Jeans' ı n hükmüne katı lmak imkans ızlaşı r. 

V. Friedmann'in kozmolojisi statik olmayan bir çözüm yolu geti-
rir, yine Einstein'a dayan ır. Fakat onun dört buutlu mekanda zaman ı  
mekanı n bir buudu haline getirmesine kar şı lık, Friedmann'da zaman 
dört buutlu mekândan ba ğı msız olarak al ı nmış tır. Bu dinamik Mem 
tasavvuru zaman ın aç ık olarak al ınmasına bağ lıdır. 

VI. Reichenbach statistik evrim gösteren ve az mühtemel hal-
lerden çok mühtemel hallere do ğ ru aksedilmez surette geli ş en bir lem 
tasavvur ediyor. Filozofun ölümünden sonra ne ş redilen The direction 
of Time adlı  kitabı nda (1956) daha önceki eserlerinde de görülen bu 
fikir geliş tirilmektedir. 

VII. İ nfeld'e göre her matematikçi aç ı k kâinattan ziyade kapal ı  
kanatı  tercih eder. [Bu görü ş  her zaman do ğ ru değ ildir. Sonsuzu 
reddeden matematiklere kar şı  virtüel sonsuzdan başka actüel sonsuz 
olan transfini kavramı na dayanan matematikler vard ır]. Kapalı  kai-
natla kar şı laş tırı lı nca Einstein-de Sitter'in aç ık kainat ı  ilhamsız görünü-
yor. Friedmann kapal ı  kâinata kar şı  ilgi göstermiyor. Statik olmayan 
bir geometrinin mümkün oldu ğunu söylüyor. "Akış  halinde Mem" 
fikrini baş lı ca Milne geli ş tirmış tir. 

Minkowski'nin "mekan-zaman" ı  statiktir, fakat bo ş tur. De 
Sitter'in kainat ı  da boş t ıXr ve yar ı  statiktir. Friedmann'a göre menfi 
iğ rilik mekan olan bir kâinatta çözüm yolu yoktur. Biricik çözüm 
yolu Einstein' ın mekânca kapal ı  ,zamanca aç ık kainatıdır. ( Ş u noktayı  
iş aret edelim ki Einstein kendi izafiyet teorisinden bir kozmoloji ç ı -
karmağ a kalktığı  zaman tekrar dört buutlu mutlak mekân ve mutlak 
zaman fikrine dönme ğe mecbur olmu ş tu). Ona göre fizik ve 
geometri bir birine ba ğ lı  olarak dü şünülmelidir(33)• 1931 de Einstein 
ı  917  deki izafiyete dair dü şüncelerinin bir k ısmı nı  bıraktı . Bu noktada 

* James Jeans, Esrarlı  Kdinat türk çev. Salih Murat Uzdilek, M. E. Bakanl ığı . 

33 J. Merleau - Ponty, ayni eser 
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kainatı n geniş lemesini kabul eden de Sitter'in tenkitlerini kabul etti. 
Fakat bu yeni formül tatmin edici de ğ ildir. Hem faydalı  hem zararl ı  
tarafı  vard ır: mekân sonlu mu? sonsuz mudur? diye soruyor. Günün 
birinde gözlemler yeteri kadar kesifli ğ i meydana çıkarırsa mekan ın 
kapal ı  olduğu isbat edilebilecektir diyor. İ lk defa kainat ın bünyesini 
tasavvur etmek için bir çok modeller mümkün olduğunu açıkça söylüyor. 
Fakat mantıki ekonomi fikrine uyarak (ki E. Mach' ı n tan ı nmış  fikri-
dir) kozmolojik problemin çözülebilir oldu ğu sonucuna var ıyor. Ken-
disinden sonra türlü yönlerde geli ş tirilecek kozmoloji ve kozmogoni 
fikirlerine temel olan ilkeleri veriyor, fakat kendisi tam bir kozmoloji 
kurmuyordu. Bu yeni dü ş ünceler aras ında ilk göze çarpan abb 
Lemaitre'in görü şüdür. Ona göre âlem sonludur ve insan zihni onu 
bilebilir. Pascal' ın dü şüncesinin aksine olarak kâinat ne uzam ne süre 
bakı mı ndan sonsuz olmadığı  için insan zihni ile orant ı lı dır. Bu çö-
züm ş ekli mekanda sonlu ve zamanda sonsuz olan Einstein kainat ı  ile, 
geniş leyen âlem görü ş ü (*) ile, spiral bir evrim halinde tasavvur edilen 
de Sitter kainat ımn arası ndadır. Lemaitre'in dü ş üncesi fizik bilgi 
alanını  aşı yor, ba şı  boş  spekülasyonla kainat ın baş langıcı  ve sonu 
hakkında d&luctif bir dü şünce halini al ıyor, Aristo ve Ortaça ğ  meta-
fiziğ ine bağlanıyor. Bu bak ı mdan onu günümüzün dü şünürü saymak 
bile güçtür. Fakat Eddington buna benzer neticelere ula şı yorsa da dai-
ma yeni fiziğ in keşiflerine dayan ıyor. "L' Univers en Expansion" adlı  
kitab ı nı  yazmadan önce, daha The nature of Physical World da bu fikir-
lerini geliş tirmeğe baş lamış tı (34). Eddington ötekinden daha filozof-
tur: Kant idealizmine ba ğ lı dır. Dini temayülü de bu felsefi temellerden 
kuvvet al ı r. Onun sonluluğu, kozmolojik konstant' ı  Lemaitre'in teo-
lojik realisminden çok uzaktır. O Einstein fiziğ ini dikkatle incelemek 
üzere benimsedi ve kendine göre yorumlad ı . İ zafiyet teorisini mater-
yalism lehine yorumlayanlara kar şı  vaziyet ald ı . Bu noktada yeni fi-
zik üzerinde Weyl'in yorumlamalanndan faydaland ı . O ayrıca Eins-
tein'in izafiyet teorisi ile quanta kesinsizlik fikrini birle ş tirmeğ e çalış -
tı  ki buraya kadar hiç bir fizikçi veya filozof makrofizikle mikrofizik 
aras ındaki bu uçurumu doldurma te ş ebbüsüne girmemi ş ti. Ona 
göre "klasik fiziğ in sonsuz Mem fikri çoktan beri ölmü ş tür. Onu dirilt-
meğe kalkanlar bo ş una çal ışı yorlar." 

Yeni kozmoloji denemeleri aras ında en a şı rı sı  Milne'e aittir. 
Whiterow ve Walker tarafindan geli ş tirilen, sonradan Bondi, Gold 
ve Hoyle'in benimsedikleri bu görü ş  fizikçiler tarafı ndan iyi kar şı lan- 

* Pierre Javet, La Figure de l'Univers, Cosmogoni,s modernes pr«. de G. Tiercz, pp. 
75 - 150; edit. du Griffon, Neuchâtel, 1947 

34 Eddington, L'Univers en expasion, 1934, Hermann 
A. S. Eddington, La Nature du Monde physigue, trad. par G. Cros, Payot, 1929 

(pp. 234 - 249: la construction du monde) 
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madı  (35).Milne ve arkada ş ları nın görü şü gözlem alanını  aş mış , âlemin 
bünyesi hakkında tam spekülatif dü şünce ş eklini almış tır. O d&luctif 
kozmolojide çalış ma tarz ı nı  tersine çevririyor: önce s ırf zihni olarak 
âlemin bünyesi hakk ı nda umurni faraziyeyi kuruyor. Sonra izafiyet 
teorisini ve bütün fizik teorilerini oradan ç ıkarıyor. ı  g3o civar ında 
Meyerson, yeni fiziğ in cljductif bir kurulu ş  olduğunu iddia ederken (36) 
ona kar şı  Gaston Bachelard yeni teorilerin yakla ş an takripler ve in-
duction'la kurulmakta olduğunu söylüyordu(37). Ş imdi aynı  çat ış ma 
fizikçilerle yeni kozmolojistler aras ı nda meydana ç ı kmaktadır. Milne, 
Newton kozmolojisini diriltme ğ e kalkt ı . Önce Newton modeli ile iza-
fiyetçi modelin tam e ş değ erliğ i olduğunu göstermeğ e çalış tı : iki teorinin 
kozmik bir bünyeyi tarifte uyu ş tukları nı  iddia etti. Milne bu fikrini te-
mellendirmek için şöyle düş ünüyordu : mekân Euklides mekâmd ır. Bü-
tün gözlemciler ayn ı  zamanı  ölçüyorlar. Alemin geni ş leme hız ı  her hangi 
bir gözlemciye göre mesafe ile orant ı lı dı r. Einstein kâinat ındaki 
iğri'yi sıfır saymak üzere Euklides mekân ı na dönülebilir. İ zafiyetçi 
kozmolojide "mekân iğ risi" denen ş eye Newton kozmolojisinde "enerji" 
deniyor. Kapal ı  izafiyetçi modeller Newton teorisinde çok zay ıf hızı  
olan cisimcik sistemleridir. Fakat Milne'in iddias ı  ispat edilmi ş  değ il-
dir. Çünkü Newton teorisinin izafiyet fikrine uygun oldu ğunu söyle-
mek yeni hiç bir ş ey getirmemi ş tir ve iki teorinin e ş değ erliğ i Einstein 
teorilerinin yenilik de ğ erini sarsmıyor. Reichenbach' ın dediğ i gibi 
Newton sistemi ancak Einstein sisteminin özel bir hali olarak do ğ rudur. 
Newton kozmolojisini canland ırma isteğ i Milne'den ba şka hiç bir fi-
zikçinin akl ı na gelmedi ve bu imkâns ızdı r. 

Yeni kozmolojilerin getirdi ğ i esasl ı  fikir madde âleminde olu ş  
veya kâinat ın zaman ı  fikridir. Milne'e göre âlemin geçmi ş te süresi 
sonsuzdur. Gamow ve Lemaitre olu ş un baş langı cı  olduğu noktas ı  
üzerinde duruyorlar. Einstein mekân s ı nırladığı  halde âlemin zaman ı -
nın sını rsı zlığı nı  kabul ediyor. Fakat bütün yeni kozmolojistler âlemin 
olu ş  halinde olduğu noktas ı nda birle ş iyorlar. Whitehead filozof olarak 
"geçiş  halinde tabiat" tan bahsediyordu (38) (Whitehead, Process 
and Reality). Milne onun tesiri alt ı nda "geçi ş  halinde kozmos" diyor 
ve âlemde bütün vakalar ı  "gözlemci" kavram ına bağ lıyor. Bu gözlem-
ci "zamanda geçi ş " şuuruna sahip bir ego'dur. Bütün vakalar ona 

35 G. J. Whiterow, La Structure de l'Univers, trad. par Vaucouleurs. 1935. Gallimard, 
5 eme. edit. 

36 Emile Meyerson, D Muction relativiste, 1927 (ayn ı  yıl Einstein'in ona verdiğ i cevap 
Revue Philosophique de yay ınlanmış tır.) 

37 Gaston Bachelard, La Valeur inductive de la RelativiU, 1929. J. Vrin, Paris. 
38 Whitehead, Process and Reality, 1929 
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göre önce 	sonra s ı ras ı nda dizilir. Bu s ıra sayı lardaki daha büyük- 
daha küçük s ı ras ına kar şı lıktır. Fakat yak ın yı llara kadar dünyanın 
ve kâinat ı n yaşı  hakkı nda tahminler s ı rf spekülatif idi. Ilk defa Halley 
1715'te dünyan ın yaşı  sorusunu koydu ve bunu nehirlerin getirdiğ i 
su ile denizin tuzlulu ğunun artışı na göre ölçmeğe kalktı . Daha yak ı nda 
Joly dünyanı n yaşı nı  sodium miktarı nı n artışı  ile ölçmek istedi. Lord 
Kelvin her y ı l dünyan ı n yüzünden kaçan s ı caklı k miktarı nı  ölçerek 
dünyanın yaşı nı  hesaplad ı  ve bunu 5o milyon y ıl olarak buldu. 
Fakat bu hesab ı  jeolog'ların yer yüzündeki devirlerin tarihine dair 
hesaplariyle çat ış tı . Onlar tahmin edilen bu zaman ı  çok kı sa buldular. 
Daha esasl ı  tahmin radio-actif cisimlerin enerji kayb ına ait tahmin 
oldu. Lord Rayleigh yer yüzü kayalar ı ndaki bu cisimlerin kaybolu ş  
rıisbetini hesapl ıyarak uranium ve thorium'dan kur ş una veya helium'a 
kadar derece derece çözülen bu cisimlerin çözülme zaman ı na göre 
dünyan ı n 255 milyon yı llı k bir tarihi olmas ı  gerektiğ i sonucunu ç ı -
kardı . Fakat daha esasl ı sı  kâinatın ya şı  üzerindeki dü şüncelerdi. 
Burada ayn ı  metodu t6Uscope ve spectroscope kullanan astronomlar 
tatbik ettiler. Lemaitre kâinat ı n çok büyük bir radio - actif "super-
atom"dan ba ş ladığı nı  iddia etti. Çok uzak geçmi ş  ve geleceğ e ait bü-
tün bu faraziyeler s ı rf spekülasyona dayanmaktad ır. Dünya güne ş  
etrafinda, güne ş  galaktik merkez etrafinda, galaksi kendi simetri mer-
kezi etrafinda dönüyor. Fakat bu dönü ş  bir s ır olarak kal ıyor. Bu hare-
keti nebüloz'ların çizdiğ i helezonlu geni ş leme daralma olarak görünce 
kendi dünyamızdaki gerilme ve geni ş leme ile bunun aras ında müna-
sebet kurma dü ş ünülebilir ve bütün varl ı klardaki gerilme ve geni ş le-
me ritmi kozmik gerilme ve geni ş leme ritmine bağ lanabilir. Fakat 
bunun da s ı rf soyut spekülasyondan fazla de ğeri yoktur(*). 

Burada mühim olan kozmoloji teorileri aras ı ndaki farklar ne olur-
sa olsun, çoğunun dünya ve kâinat ın oluşu fikrinde birle ş miş  olmaları  
dır. Araları ndaki bu ortak fikri J. Merleau - Ponty ş öyle özetliyor : 

) Kâinat evrim halindedir. 2) Buna evet diye cevap verenler 
kozmik evrimin ne tarzda olabilece ğ inde anla şı yorlar.3) Buna göre 
de ileriye doğ ru duş  üzerinde kainat ı n "son hali" nin ne olabilece ğ i 
üzerinde dü ş ünüyorlar. Acaba bir son hal varm ı dı r? yoksa kiinatı n 
her noktas ında geçmiş  - gelecek ayr ı lığı nı n devam edeceğ i bir sonsuz 
gelecek mi vard ır? 4) O zaman geçmi ş e dönüyorlar ve bir "i 1 k ha 1"- 
in olup olmadığı m araş tırıyorlar. Kozmolojistlerin bu sorulara verdik-
leri cevaplar bir birinden çok farkl ı dır. Bu bakı mdan yeni ilim büyük 

* Andre Lamouche, Rythmologie universelle et mdtaphysique de l'Harmonie, t. II. Theclicee 
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bir karışı klık gösteriyor. Dünyan ı n ve kainat ı n "oluş "u ve "zaman" ını  
kabulde hemen hemen birle ş tikleri halde bu olu şun kozmos'un varl ığı  
ile münasebetine , ba ş  ve son sorular ı na, kozmos'un sonluluğu veya 
sonsuzluğu sorusuna verdikleri cevaplar hiç bir noktada birle ş rni-
yor(39). 

Fizik olaylarda esas olan aksedilemezlik midir? yoksa bu akse-
dilemezlik bir görünü ş tenmi ibarettir? Önceki bir bölümde gördü ğ ü-
müz gibi, her çözülme bir geni ş leme ile, her enerji kayb ı  bir enerji 
birikmesi ile (âlemin ba şka bir yerinde veya zaman ı nda bile olsa) 
tamir edilmiyor mu? bunlara verilen cevaplara göre alernin olu şu ve 
zamanı  fikri değ işir mi? Oluşu yalnız aksedilemezlikten ç ıkaranlar 
bu noktada termodinami ğ in ikinci prensipine s ıkıca sarılmaktad ırlar. 
Fakat buna lüzum yoktur. Çünkü da ğı lma veya çözülme gibi kesifle ş -
me veya birikme de bir olu ş tur. Her iki süreç te "zaman" içinde mey 
dana gelir. Öyle ise, hangi ş ekilde olursa olsun âlemin "olu ş "u fikrin-
den vazgeçilemez. I şı k madde, hidrojen helium aras ı nda her 
iki yöne doğ ru değ işme olduğu görülüyor. a) Termodinami ğ in ikinci 
prensipi ı sı nın kaybolması  bakı mından aksedilemez bir yönde kay-
boluş u gösteriyor. Fakat aç ık bir sistemde ba şka bir yer ve zamanda 
ı sı  birikmesi mümkündür (Arrhenius). Jeans' ın sonuçlamas ı  bunun için 
imkans ızdır. b) Nebüloz sistemlerinin tayf kesitleri do ğ rudan doğ ru-
ya kozmik evrimin yönünü gösterir. 

c) Radio - actif cisimlerin enerji kaybetmesi. Cisimden cisme 
geçerek alçaymaya da bir bak ı mdan evrim denebilir. Zaten çözülme, 
kaybolma yönüne involution; kurulma, kesifle ş me, birikme yönüne 
de ivolution demek gerekir. Her iki anlam "olu ş "un birer ş eklidir. Her 
ikisi de gelece ğ e doğ ru açı lmış tı r ve gerçekle ş mektedir. Bu güne kadar 
ileri sürülmü ş  olan faraziyeler kainat ın geleceğ i hakkında kesin bir 
hüküm vermeğ e elveri ş li değ ildir. 

Acaba âlem belirli bir zamandaki bir ba ş langıçtan mı  çıkmış tır? 
Bu nokta yukardakinden daha karanl ıktır. Burada Lemaitre, Gamow 
gibi tam bir ba ş langı ç faraziyesine dayananlara kar şı  Hoyle, Einstein, 
de Sitter, Ambarzoumian, Mirkulak gibi ba ş langı cı n bilinmemesi 
veya ba ş langı çsızlık faraziyesini ileri sürenler var. Bunlardan birinci-
lerin kanı tları  ikincilerden daha çok tecrübeye dayan ıyor denemez. 
Hemen hemen hepsi ayn ı  gözlemlerden hareket ederek soyut spekülas-
yonlar yapmaktad ırlar. Mesela Gamow âlemin baş langıcı ndan beri 
üç safhadan geçtiğ ini farzediyor: a) patlama safhas ı  (exp/osion): bura- 

39 Georges Matisse, Incoh‘rence Universelle, 3 vols. 1953 - 1956. P. U. F. 
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da çekirdek olaylar ı  (nucUaire) hakimdir ve atom nevileri ayr ı lmağ a 
baş lamış tı r. b) kesifle ş me safhas ı  (condensation) : burada maddeler y ı ldı z-
lar ve galaxie'ler halini alm ış tır. c) ş imdiki safha: burada büyük koz-
mik süreçler bitmi ş tir. Yı ldızlar ağı r ağı r sönmektedir ve galaxie 
sisteminin sonsuz da ğı lmas ı  baş lamış tır(*). 

Bu kozmoloji Einstein sistemine ve astronomi gözlemlerine bir 
çokları ndan daha sad ı ktır. Fakat yine de değ eri şüphelidir. Çünkü 
sonuçlamalar ı  bir yerden sonra tamamen bo ş lukta işlemektedir. Buna 
karşı  mesela Pachner' ı n "devreli kainat" görü ş ünde zaman veya olu ş  
yalnız devrelere ait oldu ğundan, her ba ş langı ç ve son bir devre için söz 
konusu olabilece ğ inden mutlak bir ba ş langıç gösterilemez. Hatta 
devreler cyclique olduğu için kâinat zaman dışı  (intemporel) dı r. 

Bu tarzda say ı sız çalış maları  burada birer birer aç ı klamağ a lüzum 
yok. Bütün bunlar maddi varl ığı n olu şu konusunda insan zihninin, 
Kant zaman ı nda olduğu gibi, bazı  antinomi'lere ula ş tığı nı  gösteriyor. 
Bunlara ayn ı  suretle kozmolojik antinomi'ler diyebiliriz. Felsefi dokt-
rinlerin doğurduğu dikotomi'lerle birlikte bunlar ı n çözülmesi için ileri 
sürülmüş  olan fikirleri sonradan görmek üzere burada kar şı laş tıralım. 

) Kaanatın zamanda ba ş langı cı  olduğunu ileri süren tez ba ş -
lı ca ş u ş ekillerde yorumlanm ış tı r : 

a) Sonsuz zamanda kainat ı n maddi muhtevas ı  belirli bir anda 
var olmağa ba ş lamış tı r (Whiterow, Walker) (**). 

b) Geçmiş te kozmik zaman aç ıktır, fakat s ı nı rlıdır. Bundan do-
layı  tam tabiri ile kozmik tarihin bir ba ş langı ç ani yoktur. Fakat geç-
miş e doğ ru vakalar serisini götürerek bir limite ula şı lır ("metafizik" 
denen bu yorumlama Milne'e ve Lemaitre'e aittir). 

c) Kozmik vakalar ı n serisi say ı lar serisine uygundur, fakat geç-
miş te bu seri bir yerde durur. "pozitif" denen bu görü ş te ne âlemin 
baş langı cı , ne zamanı n baş langıcı  söz konusudur. Burada yaln ız ayrı l-
mamış  bir kozmik madde - enerji istisnai hali vard ır. Bu yorumlamayı  
Gamow'da buluyoruz. Kozmik madde - enerjinin ba şlangı c hali göz-
lemle tesbit ettiklerimizden o kadar farkl ı dı r ki oradan içinde bulun-
duğumuz merhaleye kadar geçilen evrimi dü şünmek imkans ı zdır. 

d) Kainat ın tarihi devrelidir. Ba ş langıc ani bir devrenin ba ş lan-
gı cından ibarettir (Tolman, Robertson). Görülüyor ki âlemin ba ş lan- 

* George Gamow, Kıiinatın raradı lış t, Türk. çev.: O. Toygar Akman, 1962. Gim 
Yayınlar ı  

** Whiterow, La structure de l'univers, trad. de l'angl. par G. Vaucouleurs, 1955, 
Gallimard 
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gıcı  fikrini savunan kozmolojiler de kendi aralar ı nda uyu ş amamak-
tad ırlar. 

2) Kainat ın zamanda ba ş langıcı  olmadığı nı  söyleyen antitez 
de türlü ş ekillerde yorumlanmış t ı r. 

a) Zamanda baş langı ca özel bir anlam veren "devre" (p iriode) 
teorisi garip bir ş ekilde bu antitezler aras ı na da giriyor . Çünkü devre 
görü şünde cyclique zaman "ezeli dönü ş " fikrinde olduğu gibi yerinde 
sayan bir zamand ır. Eğ er kapal ı  devrelerden her birinin ayr ı  zamanı , 
ayrı  olu ş u varsa kainatı n üniversel zaman ı ndan söz edilemez. 

b) Kozmik vak'alar yoktur. yaln ız fizik olgulardan nev'e ait 
bölge (r gional) vakaları  vard ır. Kozmik zaman bo ş  bir geometrik 
ş ekilden ibarettir. Bu görü ş te konkre olarak kozmik tarih bir vehim-
dir. 

c) Sürekli kozmik bir süreç vard ır ki bunun ancak teorik olarak 
bir anlik kesitini yapmak mümkündür. Fakat bir ba ş langı ç ani yoktur. 
Çünkü kozmik süreç yeknesak ve belirsiz olarak devam eder. Yaln ı z 
yer yer ş ekil değ iş tirmeleri vard ır. 

d) Kozmik bir tarih, fiziki varl ıkları n toplamı nı n aksedilmez 
oluşundan ibarettir. Fakat bu tarihin geçmi ş te ba ş langıcı  sonsuzd ır. 
Antitez'in bu ş ekli Milne'in ileri sürdü ğü "metafizik" görü ş e yakı ndır. 

Kozmolojilerin baş langıç fikri bakımından karşı laş tırı lmas ı ndan 
doğ an tez ve antitez'ler tam bir antinomi karakteri gösteriyorlar. Ba ş -
langıç tezini savunanlardan bir k ı smı  "Kelam" ı n görü şüne, bir kısmı  
filozoflara yak ındır. Baş langı cı  red edenlerin de bir k ısmı  Yunan filo-
zofları na, bir kısmı  (mesela "devre" teorisi) "âlemlerden her birinin 
ayrı  baş langı cı  ve sonu" fikrini savundu ğu için İ bn Arabrnin görü-
şüne benziyor. Eskiden olduğu gibi bugün de kozmolojik antinomi 
çözülmemi ş  olarak durmaktad ır. 

367 



G. Canlı  Varlığı n Vasıflarına Ait Açıklamalar 

Canlı  varl ık imkâna doğru aç ı lmış  daha üstün bir mertebe-
dir. Maddenin imkânlar ına göre canl ı nın imkânlar ı  daha geni ş tir. 
Gerektirme daha azalm ış tı r. Fakat bu yüzden canl ı  varlığı n tetkiki 
daha güç ve hakk ı ndaki fikirler daha müphemdir. Eskiden beri canl ı  
varl ık için ileri sürülen temel görü ş ler onun hakim karakterlerini, yani 
imkâna açı lış  ve kriz durumunu görmemek yüzünden esasl ı  yanh ş -
lı klara dü ş müş lerdir. 

Hylozoism: Cans ı z varl ıkla canl ı  varlığı  karış tı ran ve cans ız 
varlıkta canl ıya veya ikincide birinciye ait vas ıfları  arayan görü ş -
tür ki, ilk Yunan filozoflar ında ortakt ır : Anaximenes, Thales gibi. 
Bu görü ş  çağdaş  felsefede, hatta bugün de kal ı ntı  halinde k ısmen devam 
etmektedir( t). (Bu fikrin yanl ış  düş ünceden ziyade bir aç ı klama 
zaruretinden do ğduğunu daha önce görmü ş tük). 

2) Animisme fikri canl ı  varlığı n cans ız varlı ktan öz'ce farkl ı  
olduğunu görmeden doğmuş tur. Bu fikri ilkel dinlerden biri olan ani-
mism'den, dinlerin do ğuşunu aç ı klamaya çal ış an aynı  addaki bir 
teoriden (Tylor) ve çocuk zihninin bir merhalesine verilen addan 
(Piaget) ay ı rmal ı dır. Burada söz konusu olan animism ba ş lı ca Aris-
to (k ısmen Eflâtun) tarafindan ileri sürülmü ş tür. Fakat anima madde-
den ayr ı  bir prensip, maddeden ayr ı lan bir cevher gibi al ı nmış  olup, 
canl ı  varlığı n kendine vergi karakterlerinin anla şı lmas ı nı  sağ lıya-
maz (2) . 

3) Wcanism, canlı  varlığı n makineye benzetilmesinden do ğ -
mu ş  yanlış  bir görü ş tür. Halbuki canl ıyı  makine ile değ il, makineyi 
canl ı  ile açı klamak lâz ı mdır. Çünkü makine insan organlar ını n görev-
lerini kolaylaş tı rmak için onun uzat ı lması ndan doğmu ş  aletin karma şı k 
ş eklidir. Canlı nı n, makineye benztilmesi yanl ış lığı  Descartes'da ba ş -
lamış  ve sonraki bütün m6caniste materyalism'de devam etmi ş tir: 
D'Holbach, Cabanis, Diderot gibi. La Mettrie "makine - insan" 
teorisinde buna en a şı rı  ş eklini verdi. Fakat bu yüzy ı l başı nda da J. 
Loeb "Hayat ı n mekanik anla şı lmas ı " (3) Kostyleff'in psikolojiye me-
kanismin tatbiki konusundaki eserlerinde devam etmi ş tir. (Cyb dr- 

1 John Burnet, L' Aurore de la Philosophie grecque. trad. par. Aug. Reymond, 1919. Payot, 
Jean Voilquin, Les Penseurs grecs avant Socrate (de Thales de Milet â Prodicos), Garnier 

2 Ross, Aristote, preface par Parodi , Payot, 1930; Gomperz, Les Penseurs de la Grke, 
3 eme yol. Aristote, trad. par Reymond, Payot, 1928 

3 Jacques Loeb, La Conception mecanique de la vie, trad. par H. Mouton, 1914. F. Alcan 
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netique deki "insan - makine" görü şü La Metrie görü şünün tersine al ı nı -
şı dır.) (4). 

4) Vitalism: canl ı  varlığı n özel bir faaliyet diye anla şı lması  il-
kin Montpellier t ı bbiyesinin çalış maları nda görülür. Stahl' ın i 7 nci 
yüzyı l sonundaki animism'ine göre bir ilerleme te şkil etse de tam ilmi 
ara ş tı rmayı  sağ layamad ı . Hayatı  "ölüme kar şı  direnen kuvvetlerin 
bütünü" diye tarif eden Bichat ile, canl ı  varlığı  iç çevredeki fiziko şi-
mik olguların dış  ile kar şı lı klı  etkisi diye aç ı klayan ve "hayat ölümdür" 
paradoksunu ileri sürmeden çekinmeyen Claude Bernard' ın araş tı r-

- maları  aslında hayatı n mahiyetini aramadan ziyade canl ı da meydana 
çıkan olgular ı  ilim metodu ile ayd ı nlatmak üzere t ıbbi ilerletmeden 
ibaret olduğu için, felsefi hiç bir iddiaları  yoktur(5). Hatta bu sonun-
cusu materyalism ve spiritüalism aras ı nda karşı laş tırma yaparken 
tı bb ı n her iki görü ş ten uzak, fakat felsefi bak ımdan spiritualismin 
mümkün olduğunu söylüyordu(6). 

5) Yeni vitalism: Canl ı  varlığı n öz'ce cans ı zdan farkl ı  olduğunu 
arayanlar yaln ız filozoflar de ğ il, hatta daha çok biyolojistler oldu. 
"Hayat" ı n soyut bir ilke gibi ele al ınması  metafiziklerin dü şdüğ ü 
baş lıca yanl ış lardan idi. Burada hayat ilkesini gerçekten ay ıran vita-
list metafiziklerle, hayat ı  daha üstün bir prensiple, "ruh"la aç ıklayan 
spiritüalist metafizikleri, en sonra hayat ı  özel bir gayelilikle aç ık-
lamak isteyen finalism'i ay ırmalı dır. 

a) Yeni vitalism ç ığı rı  baş lıca Hans Driesch ile olgun şeklini 
ald ı  (7). O, J. Loeb'ün deniz kestanesi üzerindeki ara ş tı rması nı  yeni-
den ele ald ı , deniz kestanesinin(Oursin)parçalar ından her birinde ayrıca 
bir bütün olma kabiliyetini görerek buradan canl ılarda bütünle şme 
gayesinin (entelechia) bulunduğunu iddia etti. Fakat Aristo felsefesi-
nin temel kavramlar ı ndan olan entelechia ile canl ıyı  anlamak çok 
güçtür. 

b) Psiko - biyolojism canl ılarda ruh görmek demektir. Bu fik-
rin kökü Leibniz'dedir. Fichte'de, Maine de Biran'da, Bergson'da ayr ı  
ayr ı  ş ekillerde devam eder. Fakat felsefe d ışı nda bu fikir biyolojist-
ler tarafından da tutulmu ş tur. Hering canl ıda biyolojik hafıza tezini 

4 La - Mettrie, L'Homme - machine; Pierre de Latil, Introduction it la cyblınkique: La Pensk 
artificielle, 1953, Gallimard 

5 Stahl'in vitalism'i ile Montpelier T ıp Fakültesindeki görü ş  ve Driesch le ba şlayan 

yeni - vitalism'i felsefede Bergson gibi filozoflardaki metafizik vitalism ile kar ış tırmama-

lıd ır. 
6 Claude Bernard, Mat kialisme et spiritualisme, F. Alcan. 
7 Hans Driesch, La Philosophie de l'Organisme, trad. par, M. Kolmann,1921 Marcel Rivire 
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savunurken bu görü ş e dayan ıyordu. Yakın zamanda Ruyer'nin can- 
lı  varl ı k anlayışı  aynı  zümreye girer. İ lk canl ı lara, hatta tek hücrelilere 
kadar uzanan bu aç ıklama ş ekli, biyolojik sebeplerle ruhi hayat ı  an-
lamaya çal ış anlara kar şı  bir nevi tepki gibi, ruhi sebeplerle biyolojik 
hayatı  anlama tezi halini al ıyor(8). Fakat tek hücrelinin veya daha 
karma şı k uzviyetlerin "ruhi" bir hayat ı  olduğundan bahsetmeye ne 
derecede hakk ı mı z olabilir? 

c) Canl ı  Varlı k ne kendisinde olmayan vas ıflarla aç ı klanabilir, 
ne de soyut metafizik sebeplerle anla şı labilir. Onu anlamak için ener-
ji ve madde gibi imkâna aç ı lan bir varl ık olduğunu, oluş unu, krizli 
durumunu ve bu krizden kurtulmas ı n ı  sağ layan ritmleri kazan ışı nı  
gözönüne almal ı dı r. 

Canl ı  için vard ı r diyemeyiz, var olacakt ır diyebiliriz. Var olacak 
olan varl ı k her an kendisi ve kendisinin ilerisindeki bir ş eydir. Öyle ise 
onun z ı t ve tamamlay ı cı  vasıfları  vard ır. Bu vas ıflar canlı  varlığı  can-
sı z varlığ a bağ lar ve ondan ay ırı r. Yani onlar hem z ı t hem tamamlay ı -
cıdırlar. Bu z ı tlı k eskiden beri bir çoklar ınca iş aret edilmi ş tir: Berg-
son'a göre madde parçalanmaya, bölünmeye elveri ş li (nicelik neyin-
den) .  olduğu halde, hayat meydana gelmekte ve devam etmektedir. 
Ed. Leroy da yeryüzünde lithospUre' den sonra gelen biosph&e vası f-
lannı  buna benzer bir ş ekilde belirtiyor(9). Fakat onlar ı n umumilik 
ve soyutluk halinde ele ald ı kları  "hayat" de ğ il, konkre varl ık olan 
canlı  karşı sı ndayı z. Canl ı  ise daima yarat ış , spontanelik değ ildir. Varl ı -
ğı nı , kendi varlık ş artı  olan maddeye dayanmaya borçludur. Onsuz 
kendi başı na var olamaz. Onu a ş ması  yeni vas ıfları ndandır. Zı tlık, 
tamamlayı cı lığı  da buradan gelir. Maddeye ba ğ lı lı ktan dolayı  yaş -
lanma, alçalma, çözülme ve da ğı lma vasıfları  vard ır. Canlının bir 
yandan büyüme ve ço ğ alma, öte yandan y ı pranma, ihtiyarlama ve 
ölümle sona erme vas ıflarını  ta şı ması  bunu gösterir. Bu vas ıflardan bi-
rincileri ilerleyici, evrimci ötekiler gerileyici, da ğı lı cı , involutif dirler. 

Canl ı  varl ık bu vas ıfları ndan ikincilerle maddeye, maddi zaru-
rete bağ lanır. Birincilerle yarad ış a, icada, finalisme ba ğ lanır. Bu çift 
perspektifden bakt ığı mız zaman canl ı  hakkı nda uygun bir fikir edi-
nebiliriz. Maddeci (veya fiziko - şimik) manzara bir çok biyolojist- 

8 Ruyer, Esquisse d'une philosophie de la structure, 1930, F. Alcan; Ruyer, Neofinalisme, 

Ruyer, Elements de psycho - biologie, 1964. P. U. F. 

9 Edouard Leroy, Les Origines hu ınaines et l'Ecolution de l'intelligence, Boivin, 1928 (Ed. 

Leroy bu eserinde athmosphere, lithosphere, biosphere, noosphere gibi insan ruhuna 

kadar tabakal ı  çevreler görüyor.) 

370 



lerin gözüne çarpm ış tır. Tıbbın gelişmesini sağ layan hastalıkların te-
davisinde gereken madde ş artlar ı nı  bilmektir. Fakat canl ıyı  bu ş art-
ları n toplamı ndan ibaret sanmak onun yaln ız maddeye katt ığı  vasıf-
ları  görmemekle kalmaz; ayn ı  zamanda bu z ı t ve tamamlayı cı  vası f-
lar çatış ması ndan doğ an canl ı ya vergi krizi görmemek ve onu a ş mak 
için canlı nın yaş adığı  ritmleri anlamarnaya var ı r. Önceki bir bölümde 
gördüğümüz gibi krizi a ş an (canl ıyı  maddeden ayıran) bu ritmler 
özümseme, büyüme, fertle ş me, uyma (veya intibak), organla ş ma ve 
çoğalma, kısaca canl ı  varlığ a vergi evrim vas ıflandır( ı  o). 

Canlı  varlığı n bu neve vergi (spe'cifique) karakterlerini birer birer 
inceleyelim: Canl ı  aynı  zamanda hem sebat hem de ğ iş me olarak 
görünür. Birinci vasfi onun değ işmelerine ra ğmen nevini devam ettir-
mesini, bünyesine ba ğ lı  kalması nı  saklar. İ kinci vasfı  onun evrimini 
temin eder, neve ve ferde ait bünye vas ıflarının devamı  "veraset" 
dir. Bu vas ıfların çe ş itli ş ekillerde (yani melezle ş meler ve nesli atla-
malarla) fertle şmek üzere devam ı nı  inceleyen ilim Genetik'tir. Weis-
mann, Naegeli kazan ı lan vas ıfların nesle geçmediğ ini göstererek vera-
setin çizdiğ i k a d e r'i i ş aret ettiler(' ). Mendelism canl ının melezle ş -
melerle nas ıl değ iş tiğ ini anlatmaktad ır. Mutation'lar nesli atlama 
suretiyle birden de ğ iş meleri doğursa bile bunlardan pek çoğu "marazi" 
olarak kal ır ve bünye vas ıflan bu yenile şmelere kar şı  direnerek onlar ı  
silmeye çal ışı r; yahut soysuzla ş ma ile nevi tükenir. Has ı lı  bu faktör 
hayatı n geliş mesini daima aç ıklamaz. Evrim bak ı mı ndan soydangelen 
vasıfların geçi ş i sertle şmeye, uzvi organla ş manın katı laşmasına doğ ru 
gider, spontaneliğ i azaltır. Genetik'in rolü evrimi aç ıklamak değ il 
gbıe'in tabiatta geli ş mesine imkân vermektir( ı  2). 

Ası l değ iş me ve gelişme vasıfları  uzviyetin kurulu şuna ait vas ıf-
lard ır ki, bunlar da özümseme, fertle ş me, geli ş me 
(farkla ş ma, organla ş ma) vas ıfları dır. Bu vas ıflar ise mekanism (fiziko-
ş imism) ile aç ıklanamaz. Bir Chlorure de sodium billuru ayn ı  cismin 
eritilmiş  sıvı sı  içine konursa s ıvı  billura kat ı lır ve billur artar. ( "büyür" 
diyebilirmiyiz?) Fakat aynı  billur bir chlorure de potasium s ıvı sına 
konacak olursa artmaz. Bu, artma (croissance) olgusudur, "özümseme" 
olgusu değ ildir. Canlı lar ise özümserler, yani kendi cevherlerinden 

10 Dr. Rene Martial, Les Mcçtis (melange des races) 1942, Flammarion 

11 Champy, La Vie cellulaire, Flammarion, 1947 

* Dr. Apert, L'I-Urddit6 morbide, 1920, Flammarion 

12 Maurice Vernet, L'I-Ur Mit6 1949, Plon; Caullery, Les Conceptions modernes de 1'116- 
rklit6 1941, Flammarion; Guy6lot, La Variation, 2 bine edit. G. Doin. 1950. Paris. Th. Mor-

gan, Embryologie et Gdndtique, trad. par. J. Rostand. 1936. Gallimard 
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farkl ı  olan yabanc ı  maddeleri kendi bünyeleri içinde eritir ve onlar ı  
madde olmaktan ç ı kararak canl ı  madde haline koyarlar. Bu bünye 
değ iş tirmeye "özümseme" denir. Bu olgu ço ğ alma ve üremenin (rep-
roduction) esas ı dı r. Her nerede özümseme varsa orada organla ş ma ve 
canl ı lık vard ır. Nerede yaln ı z eritme ve unsur eklenmesi varsa orada 
cans ı z varl ı k (madde) vard ır. Bu kriter virus - prot6ne'lere tatbik edil-
di. Stanley tütün mozaikinin virus'lü tütünden çok farkl ı  phlox'da ge-
liş tiğ ini gösterdi (1935). Virusler özümseme bak ı mı ndan canl ı  varlı k 
sayı labilirler, yani hayat ın baş lı ca vas ıfları  molekül mikyas ı nda mey-
dana ç ıkmaya ba ş lıyor (i 3). 

Fakat canl ı  varlığı  anlamak için Albert Vandel' ı n ifadesiyle 
"kirnyager görü şünü b ırakarak mimar gibi dü ş ünmek" lâz ı mdır( ı  4). 
Canl ı  varlığı n bu vas ıfları  unsurları nı n kimyevi tabiat ı ndan gelmez; 
aynı  unsurlardan ba şka bir terkip yapabilirler. Canl ı  varlığı  cans ız 
varl ı ktan ayıran kimyevi terkibi de ğ il, belirli bir organla ş maya göre 
ayr ı cinsten (hdt6rogne) unsurlardan kurulmu ş  olmas ı dı r. Vandel'in 
bu iş aretine ş unu da katal ı m: canl ı  varl ı kta maddeye ait olanla kendine 
ait olan (fakat ayr ı lmaz bir halde ayn ı  bünyede birleş en) vas ıflar çat ış -
tığı  için, canl ıyı  yeni bir dünya olarak meydana ç ıkaran kriz buradan 
doğmaktad ır. 

Fertle ş me canl ı  varl ıkta ba ş lar. Vakı a cans ı z varl ı kta da atom, 
elektron, molekül, kristal fertlerdir. Fakat bu fertler birbirinin t ıpatıp 
aynı dır. Ası l özelliğ i ile fertlik (latince kelime ile individuum = bölüne-
meyiş ) canlı  da görülür. Fertle şme organla şma ş ekillerinden biridir( ı  5). 
Bir ferdin doğ u şu organla şman ın ba ş lamas ı  demektir. Canl ı nı n fert-
leş mesi ayn ı  zamanda onun ruhi varl ık olmaya do ğ ru yönelmesidir. 
Fertle ş me özümsemedir, yay ı lmadı r; fakat ayn ı  zamanda s ı nırlanma 
ve kuralla ş ma igulation) dı r. Eğ er özümseme frensiz olsayd ı  bütün 
âleme yayı lırdı . O zaman canlı  varl ı k ş ekilsiz kalı rd ı . Fertle ş me ta ş kı n 
bir özümsemeye yüklenmi ş  bir sı nırlamad ı r. O, enerji merkezle ş -
mesini sağ lar. Orada canl ı , bir nevi enerji biriktiricisi görevini görür. 
İ lk ketvurma görüntüleri oradad ır. Rivers burada yüksek bir organ-
laş ma fonksiyonlar ı  altında a ş ağı  organla ş manı n müphem olarak 
devamını  iki terimle protopathique, 4icritique kelimeleri ile ifade ediyor 
( 6). Bunun için yüksek uzviyetlerin belirli bir ş ekli ve bir bünyesi 
olduğunu gösteriyor.(*) 

13 Albert Vandel, L'Homme et l' ‘volution, 1949, Gallimard, 
14 A. Vandel, ayn ı  eser, sh. 93 - 108 
15 Emile Boutroux, Contingence des bis de la nature (türk. çev. H. Z. Ülken. 1947) 
16 Rivers - Instinct et Inconscient, F. Alcan, trad. par Rene Lacroze, 1926, F. Alcan 
* La Nation de Structure [aeuvre coll. de Synthese] A. Vandel, Structure biologique 

(discussion dirigee par caullery) 1953. 
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Fertlik daima bütünlük ile tamamlan ır : onlar z ı t ve tamamlay ı -
cı dı rlar. Louis de Broglie'nin fizikte bahsetti ğ i bütün-fert münasebeti 
canlı  varlıkta daha bariz kendini gösterir. Geli şme fertlik ile bütünlük 
içinde meydana ç ı kar ve geliş menin ba ş lı ca görünü ş ü farkla ş ma ve 
gerektirmedir. Ilkel hücrelerde farkla ş ma yoktur. Bütün fonksiyonlar 
aynı  zamanda müphem olarak yap ı lır. Gelişmiş  uzviyetlerede (se-
lentere'lerden ba ş layarak) sinir hücreleri, iç gudde hücreleri, kas hüc-
releri v, b. ayr ı lır. Farkla ş ma ne kadar çoksa hücrelerin fonksiyon-
lar ı  o kadar basit, ayd ın ve gerekli (belirli) dir. Tecrübi embryo-
logie bu geli ş meyi tamamen ayd ı nlatmaktad ır. Geliş me hayvan 
nevilerine göre de ğ işir: baz ı sında gerektirmeler erken ba ş lar, bir k ı s-
mı nda gecikir Geli ş me embryon'un bölgelerine ait potansiyeli gittikçe 
daha ziyade s ı nırlar. Geli ş me de fertle ş me gibi bir s ı n ı rlama 
sürecidir ( 7). 

Bu iki olgunun sonunda canl ı  varl ık organlaş ma (organisation) 
halini al ır ve bu onun bir organla ş t ı rıcı  (organisateur) olması  ile ger-
çekle şir. Geliş me nisbetinde organla ş tı rı cı lı k gücü artar (i 8). Rivers'- 
in bahsettiğ imiz iki fonksiyonu burada çok aç ı k görülüyor. Emb-
ryologie'nin en büyük faydas ı  bu "organisateur" mefhumunu getir-
mek olmu ş tur: yaln ız potansiyelde olan ş eyler meydana ç ı kmaz; 
daima yeni kazançlar görülür. Bunun için embryologie biri gr ef- 
fage öteki explantation diye iki metod kullanmış tır. L. Gallien gös-
teriyor ki( ı  9) (embryologie exp drimentale) sinir sisteminin belirlenmesi 
geliş menin ba ş lang ı c ı n d a n beri tesbit edilmi ş  değ ildir. Hüc-
renin kar ın kısmı nı n kurulu ş u (gastrulation) sıras ında sonradan 
meydana gelmi ş tir. Gallien, Spemann'dan naklen sinir tasla ğı nın 
belirlenme (gerektirme) ş artlar ını  keşfederek bu sonradan mey-
dana geliş i açıkladı . Spemann genç gastrula'dan kopar ı lan s ırt par-
ças ı nı  baş ka bir gastrula üzerine yamad ı . Bu i ş lemin sonucu, yan yana 
konmuş  iki embryon'Iu bir tabiat galat ı nı n doğması dır. Fakat mühim 
olan cihet buradan bir kas, gudde, sinir dokusu kompleksinin farkla ş -
mas ı dır ki, bu farkla şma uzviyete dengesini verir. Sinir sisteminin be-
lirlenmesi buradan s ırt parças ı nın oynadığı  organla ş tırı cı  rolün de tes-
bit edilmesine sebep olur (20). Spemann'a göre böylece geli ş mede ar-
darda bir tesirler veya sebepler zinciri vard ır. Sinir sisteminin merkezi 

17 Chauchard, Des animaux â Phomme, 1961, P. U. F. 

18 Bounoure, Autonomie de l' dtre uivant, 1948 
19 L. Gallien, ProbUmes et concepts de l'embryologie expârimentale, coll. L'Avenir de la scien-

ce, nouv. serie No. 4, 1958, Gallimard, pp. 294 - 317: centre organisateur 

20 Gallien, aynı  eser, sh. 295 - 300 
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rolü, uzviyetin bünyece ilerlemesinin ve hakim bir güce sahip olma-
sı nın en bariz alâmetidir. Organla ş tı rı cı lar fertlerin anatomik ve fonk-
siyonel bütünlüğünü temin eder. Uzviyet bir bünye bütünlü ğü, düzen-
zenleyici ve durdurucu bir organla ş ma haline gelir. 

H. Canlı  Varlığı n Evrimi 

Canlı  varlığı n gelişme imkan ı  onun evrim buudunu te şkil 
eder. Bu imkan türlü ş ekillerde gerçekle şir. Baş lı calar ı  ) Uzviyetin 
çevreye uymas ı  (intibakı ) ; 2) H ızlı  değ iş me (mutation); 3) Epigenese; 
4) Seçkinle şme v. b. d ır. Bunlardan hiç biri tek ba şı na evrimi haz ır-
lamaz ; evrim bir olgudur, fakat onu aç ıklamaya kalktığı mız zaman gö-
zümüz önündeki teorilerden çoğu iş e yaramamaktad ır. Bunun sebebi 
bu olgunun son derece karma şı k ve çok ş ekilli olmas ıd ır. Jalian Hux-
ley'in dediğ i gibi evrim bu karma şı klığı  içinde tek hatl ı  ve düz bir 
gelişme, orthogenese değ il, fakat türlü ş artlar önünde zaman faktörüne 
göre çok geni ş  bir açı lma (d6ploiement) manzaras ı  gösterir (2 ı  ). Bu aç ıl-
ma Cuenot'nun tabiri ile adeta bir "canl ılar evrimi ağ ac ı" dır ki ev-
rimin her dal ı  ve dal ın ikinci dalı  birbirinden farkl ı  yönlere doğru 
yayı lır (22). Burada Spencer'in mekanik evrimcili ğ ine karşı  ş iddetli 
tepki olarak do ğ an Bergson felsefesinin canl ı ları  bitkide uyu şukluk 
(torpeur) halinde ba ş lamış ken hayvanlarda mafsall ı ların içgüdüsü ve fık-
ralı ların zekas ı  olarak iki dala ve yeniden üstün fıkral ıları n hayvan ve 
insan diye çok farkl ı  iki dala ay ırmas ını  bu görü ş e esasl ı  haz ırlık saya-
biliriz (23). Yaln ı z Bergson bir Çağ layan gibi açı lan ve dökülen bu 
evrimin kökünü bütün varl ığı n tek dinamik kaynağı  olan "hayat ham-
lesi" nde gördü ğü için onun fikrine kat ı lamayız. "Hayat" soyut, 
metafizik bir kavramd ır ve bu soyutluğu ile hiçbir şey ifade etmez.(*) 
Gerçekte canl ı  varl ıklar, hatta bitkide, hayvan ve insanda ayr ı  ayrı  
karakterleri olan konkre varl ıklar vard ır. Canl ı  varlıkları n evriminde 
vakı a, tek hatl ı  evrim fikrine Bergson'un hakl ı  olarak hücum etti ğ i gibi 
geniş leme, ağ aç dalları  halinde açı lma vard ır. Fakat bu aç ı lma her 
seferinde daima yeni bir gerilrne ile tamamland ıkça evrim yeni bir 
dal halini al ır (24). 

21 Julian Huxley, L'Evolution en action, trad. par. D. Luccioni (Evolution in Action) 

1956. P. U. F. (Progr es biologique, pp. 52 - 72) 

22 Cu6ı ot La Genese des especes animales, 3 eme eclit 1932 (469. transformisme) F.Alcan 

23 H. Bergson, Evolution crdatrice (türk. çev. M. Ş ekip Tunç, M. E. yay ı nı ) 

24 Cuenot, La Genese des espece animales. 3 eme edit. F. Alcan. 1932 (histoire du trans-

formisme) 

* Lecomte de Noüy (L'Homme devant la Science, 1939) ve Teilhard de Chardin 

(Le Phenomene homain, I, 1955), hatta Aug. Comte (La Synthese Subjective, 1856) da 

Bergson gibi canlı  varl ığı n cans ızdan önce geldiğ ini iddia ediyorlarsa da bu fikri ne 

ilim ne ontolojik felsefe ile uzla ş tırmak mümkündür. Fakat ilerde yeni kan ı tlarla 

doğ rula nabilir, 
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Bu hükme ulaş abilmek için tekrar canl ını n vas ıfları na dönelim. 
Önce intibak kavram ı nı  ele alal ı m. Lamarck bu kavram ı  aşı rı  de-
recede savunmu ş  fakat bu yüzden evrimi fazla basitle ş tirmi şdi. Ona 
göre fonksiyon uzvu yarat ır, fonksiyonu haz ırlayan da çevreye inti-
baktır (25). Ancak onda "intibak" kavram ı  pasif olarak al ı nmış tı r. 
Halbuki her intibakta çevrenin uzviyete oldu ğu kadar uzviyetin de çev-
reye etkisi vard ı r. İ kisi kar şı lıklı  gözönüne al ınmal ıdır. Bu kar şı lıklı  
etki dinamik bir intibak sürecini aç ıklar. Yeni bir görü ş e göre fonksi-
yon ve organ tek bir realitenin çift yüzüdür. Lamarck görü şü bu tek 
realiteyi sun'i olarak ikiye ay ı rıyor, ve problemi güçle ş tiriyordu. 
Bu her ş eyden önce bir embryologie problemidir. Cuenot uzviyette 
iki bağı msız kısmın birbirine uymas ı na coaptation diyor (26). Fakat bu 
coaptation'lar A. Vandele göre correlation'lar ı n özel bir halinden 
ibarettir(27). Intibak hakk ındaki yeni ara ş tı rmalar, intibak ı  hayat 
savaşı  ile seçkinle ş en bir tesadüfler serisinin neticesi gibi gören Dar-
win'ci görü ş ten esasl ı  surette ayr ı lıyor. S ırf mekanik olan t e s a d ü f 
kavram ı  yerine biz de Vandel gibi organik olan c o r r e 1 a t i o n 
kavram ını  koyuyoruz. "Tesadüf" dedi ğ imiz ş ey çok defa tabiat hak-
kındaki bilgisizliğ imizden doğan bir aldan ış tır(28). Darwin'cilere göre 
intibak organism d ışı nda meydana gelir; hayat için sava ş  ve tabii 
seçkinle ş menin eseridir. Bu görü ş te organism intibaklar ın doğu şunda 
yaln ız pasif bir rol oynuyor; Darwin bunu söyledi ğ i zaman henüz 
geliş me olgular ı  bilinmiyordu, embryologie ve hücre ilmi (cytologie) 
doğmamış tı . Ondan sonraki bir devrede Genetik'in ilerlemeleri (Hugo 
de Vries, Mendel v. b.) "mutation" yolu ile bütün yeni ş ekillerin 
doğ uş unu izah ümidi vermi ş ti. Fakat bir yandan Weismann' ın hücre 
üzerindeki mikroskopik gözlemleri(*) kazan ı lmış  vas ıfların geçmesine 
ait olumsuz hüküm verdiğ i gibi, bir yandan da mutation'un çok kerre 
marazi, gerileyici veya iğ reti tesirler yapt ığı  görüldü(29). J. Huxley 
Genetik tecrübele ı inden doğ an, bir çok neticeleri kar şı laş trıyor (3o) : 

25 Lamarck, Philosophie zoologique, 1907 (Preface de Ernest Haeckel) libr. Schleicher 

26 Lucien Cuenot, ayn ı  eser, (pp. 490 - 499:. le probl&ne des coaptations) 

27 A. Vandel, zikredilen eser. 

28 L. Cuenot, invention et finalitd en biologie, 1941, Flammarion (conclusion, p. 242- 247) 
* Bu konuyu Veraset ve Cemiyet adl ı  kitapta ele alm ış tık [Yaz ı lışı  1924, ne şri 1953, Ed. 

Fak.) 

29 Bu konuda müsbet ve menfi hükümler çat ış ma halindedir. Genetik 'in tam müsbet 
neticeler doğ urduğu iddiasına kar şı  (Th. H. Morgan, Embryologie et G ‘n‘tique, 1936; J. 

Rostand, L'Homme, 1946. v. b.) menfi neticelerin küçümsenemiyecek bir derecede oldu ğ u 

nu söyliyenler de vard ır (Maurice Vernet, Heredite , Plon, 1946; yine Rostand, Biologie et 
m6decine, 1939, Gallimard: apparition des Ones morbides par mutation, p. 48 - 56). 

30 J. Huxley, L'Evolution en action, pp. 15 - 27. 

375 



Lyssenko ve Mitchourine'in iyimser hükümlerine (3 ) kat ı lma imkân ı -
nı  kald ıracak yerde, farkl ı  olan bu neticeler aras ı nda bir k ısmı  başarı -
sız hatta nevi vas ıflarına göre gerileyici, soysuzla ş tırıcı , bir k ısmı  pa-
tolojik tipler doğurucu; bir k ısmı  ilerleyici ancak iğ reti (yani sonra-
dan dağı lı cı )dır. Bununla beraber yine de say ı sız mutation'lar içinde 
baş arı lı  olanlar çok geniş  zaman faktöründe bir evrim amili olabilir (32). 
Huxley'e göre mükemmelle şme ve ıslah (am dlioralion) cereyanlar ı nın da 
da bir limiti vardır. Onlar ın hareketi ya istikrar ile ya tükenme ile 
sona erer. Istikrar özelle şmenin (spicialisation) limite ulaş tığı nı  ve tabii' 
seçkinle ş menin koyulduğu tabii' yönde devam edemedi ğ ini göste-
rir (33). 

İ ntibakları n nası l doğduğunu bilmiyoruz. Paleontoloji vesikalar ı  
bu b -akımdan çok fakirdir. En yayg ı n fonksiyon intibaklar ı na götüren 
ş ekil değ işmeleri hakk ı nda da hemen hemen hiç bir şey bilmiyoruz. 
Paleontolojinin buradaki biricik kesin hükmü intibak de ğ işikliklerinin 
(variation) geliş mesine ait uçsuz bucaks ı z sürçlere aittir. Neve ait inti-
baklar nadir ve çok azd ır: bir neyin topra ğ a, iklime intibak ı  gibi. 
Canl ı  varlığı n morfolojisi üzerinde derin etkisi olan intibaklar cins-
lere, ailelere ve ordre'lara aittir. 

İ ntibak dış  çevreye kar şı  uzviyetin aktif bir tepkisidir. Suda ya ş a-
madan karada ya ş amaya, karadan havaya geçi ş  tamamen pasif dav-
ranış ların zı ttı  durumdad ır. İ ntibak canl ı  varlığı n bariz organla ş ma 
gücünün devam ı nı  temsil eder. Aş ağı  canl ı larda az, üstünlerde daha 
çoktur. Bu özellik, bir hedefe cevap veren organla şmamn 
gerçekle şmesidir(34). Öyle ise intibak gayeli bir faaliyettir. Yani bu 
kavram canl ı  varlığ a morfolojik ve fizyolojik görüntüleri ile birlikte 
psikolojik görüntüleri de sokar. Ruyer'nin bu konudaki çal ış maları na 
bu bakı mdan - sınırlı  olarak - hak vermelidir(35). Bu sebeple böyle 
anlaşı lan canl ı  aynı  zamanda hem mekanism hem spontaneliktir. Bu 
ikinci vasfı  ile o şuuru haz ırlar. Bunun içindir ki "intibak" a ait te-
rimlerden bir çoğu psikolojiden al ınmış tır. Bu fikir ilk defa kuvvetle 
CUnot tarafından açıklandı : O intibakla icad ın münasebetini gösterdi. 
(Cuenot, invention et finalit6 en biologie)(36)" Icat kelimesi vak ı a antro- 

31 T. D. Lyssenko, Heredity and its variability, King's Crown Press. 1946. New York 

32 J. Rostand, Biologie et mhlecine, 1939 (correction des tares genetiques, p. 67 - 78) 

33 J. Huxley, zikredilen eser (progres biologique, pp. 55 - 66) 

34 Zikredilen eser, 

35 Ruyer, Elements de psycho - biologie, pp. 21-51: Psychisme primaire et psychisme secondaire 
36 Cuenot, Invention et finalitd en biologie, Flammarion; Cuenot, La Loi en biologie, 5 eme 

semaine int. de Synthese, discussion et conclusions) pp. 123 - 242. Alcan, 1934 
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pomorfismi hat ı rlat ı r; bu bak ımdan tehlikelidir, fakat burada organis-
manı n kendi bünyesine ait icad ı , değerler âlemine ait "icat"tan ay ı r-
malıdı r. Burada söz konusu olan insana benzetmek de ğ il, ruhi olguların 
canl ı  varlıkta organla şma ve hedef ile sinir sistemi ile do ğmaya ba ş la-
dığı nı  göstermektir (37). 

Canl ı nı n evriminde ağ aç dallar ı  gibi aç ı lman ı n ileriye ve yana 
doğ ru iki manzaras ı  vard ır. Alman biyolojisti Bernhardt Rensch 
bunlardan dal budak salan evrime cladogenese, ileri doğ ru evrime ana-
genese diyor (38). Bu çift manzara evrimin bir yadan ilerleyici, bir yan-
dan dağı lı c ı  olduğunu gösteriyor. Bundan dolay ı  evrimde bir hedef, 
istikamet gören, yahut onun bir tek hat yönünde ilerleyici oldu ğunu 
söyleyen Eimer'in orthogenese görü şü ile dağı licı , hatta çevre ş artlar ı na 
göre çok ş ekilli olduğunu söyleyen Daniel Rosa'n ı n ologense görü ş ünün 
birer bakı mdan doğ ru olduklar ı nı  insanı n kabul edeceğ i geliyor (39). 
Fakat bu kadar acele etmemeli. Zira bu iki z ı t görü ş  o kadar kolay 
birleş tirilemez. Hatta Vialleton gibi canl ı  nevilerinde organizasyon 
ile form'u ay ıranların (4o) ve birinciye ait olan "neviler" aras ında 
hiç bir değ iş me ve geçme olmad ığı nı , yaln ı z ayn ı  "nevi" içindeki 
ş ekiller aras ında geliş meler ve evrimler oldu ğunu söyleyenlerin hemen 
hemen anti - transformiste diyebilece ğ imiz görü ş lerini bile bu kar şı -
laş tırmada hesaba katmak üzere bütün evrim teorilerini gözden geçir-
meliyiz. Ondan sonra bu ağaç dalları  halinde afı lış 'ı n mahiyeti ve aç ı lma 
ile gerilmenin ayn ı  evrim içindeki tamamlay ıc ı  rolleri üzerinde dü şü-
nebiliriz. 

İ . Evrim Teorileri 

Canl ı  varlığı n evrimine ait ileri sürülen eski. teoriler - bütün şöh-
retlerine rağmen - tek tarafl ı , ircac ı  ve sathidirler, ve hiç birisi bugün 
karşı laş tığı mız biyolojik nevilerin evrimine ait olgular ı n karma şı klığı nı  
aç ıklama gücünde de ğ ildir. Teorilerle olgular aras ı ndaki bu uyars ız-
lığı  aydınlatmak için onlar ı  kısaca gözden geçirelim. 

ı  ) Lamarkism: 19435 de "Jeoloji felsefesi" (4 ) ile Cuvier'nin 
"sabitçilik" (fixisme) görü şüne ş iddetle hücum eden Lamarck, canl ı  

37 Boirel, Invention, P. U. F. 

38 J. Huxley'den naklen 

39 Daniel Rosa, L'Ologenhe, nouvelle th6rie de l' ivolution et la distribution g6graphique des 
tres vivants, trad. de l'italien par l'auteur, F. Alcan. 1931 

40 Louis Vialleton, L'Origine des stres vivants, l'illusion transformiste, 1929, Plon, 8 
eme, edit. (organisation et forme, pp. 33 - 73) 

41 Lamarck, Philosophie zoologique (1905) imp. 1907 
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varlığı n imkâna doğ ru açı lışı nı , evrim olgusunu ilk defa ilim ışığı na 
getirme ş erefini kazand ı . Ona gelinceye kadar evrim olgusu metafizikle 
karışı k müphem bir farziyeden ibaretti. Ne ilk ça ğ  filozoflar ının ne 
İ hvan-üs-safa'n ın görü ş lerine tam anlam ı  ile evrimcilik denebilir (*). 
Lamarck'a göre fonksiyon organ ı  yarat ır; fonksiyonlar ı  meydana 
getiren de ihtiyaçlard ır. Böylece ilk hareket çevreden gelmekte ve kaza-
nı lan vas ıflar soydan geçme (veraset) suretile yeni nesillere geçerek 
evrimi doğurmaktad ır. Caullery, "Evrim Problemi" adl ı  kitab ında (42) 
Lamarck'ç ı lığı n sonradan nas ı l geliş tiğ ini anlatırken onun Spencer, 
E. Haeckel, Amerikada A. S. Packard, E. D. Cope taraf ından benim-
sendiğ ini, bu asrı n ilk yı llarında Fdix le Dantec'in onu yeni delillerle 
canland ırmaya çal ış tığı nı , Almanya'da "kazan ı lmış  vasıfların nesle 
geçmesi "ne kar şı  şiddetli fikir tepkilerine ra ğmen yeni Lamarkc ılığı n 
yine değ erini kaybetmeden taraftarlar buldu ğunu anlatıyor. Fakat bir 
yandan bu tenkitler, bir yandan Darwin'cili ğ in doğ u ş u bu teoriyi gün-
den güne husufa u ğ rattı . Bunlar aras ı nda ba ş lıca Cudıot'nun "intibak" 
kavram ı nı  sarsan şiddetli tenkitlerini ve canl ı  varl ıkta gayeliliğe ait 
ara ş t ırmalar ı  zikretmelidir (43). 

2) ı 853 de Ch. Darwin "Nevilerin Kökü" adl ı  büyük eseri ile 
evrimciliğ e daha geni ş  bir ş ekil verdi(44) : evrim canl ı  varl ıklar ara-
sı ndaki sava şı n ve tabii seçkinle ş menin eseridir. Bunun yan ında çev-
reye intibak ı n ikinci derecede rolü vard ır. Bu suretle seçkinle ş en nevi-
ler kazand ıkları  vasıfları  yeni nesillere verirler. Darwincilik müca-
deleci ve aktif karakteri ile Lamarkç ı lığı n pasif intibak fikrinden tama-
men ayrı ldı , ve yaln ız biyolojide mühim değ iş iklik yapmakla kalmad ı , 
Schopenhauer, Nietzsche, Marx felsefelerine tesir etti. Sosyolojiler de 
ondan faydaland ılar. Bunu "Irklar ı n mücadelesi" ş eklinde yorum-
ladılar (45). Darwin'in fikirleri onunla hemen ayni y ıllarda Wallace 
tarafı ndan savunuldu, fakat onun akisleri birinci kadar derin olmad ı . 
"Nevilerin Kökü"nden daha derin tesir bu zat ın " İ nsanın Aslı" (Descen-
dance de l'homme) kitab ından ileri geliyordu (46). Bu kitap insan ın ilahi 
veya metafizik kökü olduğu, başka varl ıklardan üstün ve ayr ı  bir var- 

42 Caullery, Le Probl'eme de l'Evolution, 1931, Payot. 

43 Cuenot, La Gense des esp kes animales, 1932. F. Alcan 

44 Ch. Darwin, L'Origine des espkes, 2 vols. trad. par Mme. Clemence Royer, 1919, 

nouv. edit. Flammarion 

45 Gumplowicz, La Lutte des races, 1912 

46 Ch. Darwin, La Descendance de l'homme et la saection sexuelle, trad. par. Edmond Bar-

bier (preface par Carl Vogt) nouv. edit. Libr. Reinwald, edit. Schleicher, Paris 
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lığı  bulunduğu hakkındaki yerle şmiş  kanaatler ı  sarsıyordu. Bu yüzden 
tarafl ıları  kadar ona kar şı  bulunanlar da çok oldu(47). 

3) Ernst Haeckel "kainat ın Bilmeceleri'" adl ı  eserinde (48) bu 
fikirlerden faydaland ı  ve onlar ı  Embryologie tetkikleri ile tamamlad ı . 
Böylece ilk dafa ferdin kendi hayat ındaki evrim (ontogense) ile neyin 
veya tarihin evrimi (phylognese) arası nda yaklaş tırma yapt ı . Ferdin 
ana karn ında geçirdiğ i küçük evrim ile ırkları n tarihten önceki evri-
minin ayn ı  safhalardan geçti ğ ini iddia etti. Fakat Haeckelde yukarda-
kiler gibi şiddetli tenkitlere u ğ rad ı . Vakı a büyük ve küçük iki evrim 
arası nda yaklaş tırma yapma fikri büsbütün esass ız değ ildi. Hatta 
ilk zamanlarda bunun cazibesine kap ı lan psikologlar ve etnologlar 
(Wundt, Bastian, Schaeffle) bunu genel olarak insan ilimlerine tatbike 
kalktı lar, fakat yakla ş tırmalar ın daima ba ş arı lı  olmadığı nı  birçok 
gözlemler meydana ç ı kard ı . Bugün de Piaget gibi onu ihtiyatla, s ınırlı  
olarak kullanmada devam edenler vard ır(49). 

4) Weismann ve Naegeli nin cytologie ara ş tırmalar ı  (Hücre 
üzerindeki mikroskopik çal ış malar) kazan ı lmış  vas ıfların nesle geçme-
ğ ini gösterdi. Eğer bu doğ ru ise ne Lamarck' ın ne Darwin'in evrimi 
aç ı klamak için ileri sürdükleri deliller yetecektir. Bu fikirler ba ş lıca 
ırkın sabitliğ i ve ı rka ait temel vas ıfların asla değ işmediğ i tezini savu-
nan "ı rkçı lar" ın iş ine yarad ı  ve bu cereyan ın siyasi alanda Na-
zism gibi ş ekilleri tarafindan, delil diye kullan ı ldı . Tecrübeler 
hücrede kazan ı lmış  vasıfların idioplasmaya nüfuz edemedi ğ ini ve 
soydangelen vas ıfları n yalnız bu kısma ait olduğunu göstermekte 
ise de ani ş art değ işmeleri ve mutation'larla bir k ı sı m kazan ı lmış  
vasıfları n geçtiğ ini gösterdiğ i için bu teori de ilk zamanki itibarini 
kaybetti (5o) . 

47 Ona kar şı  olanlardan felsefede de ğ il biyoloji alan ında Vialleton, Cu&lot, Pierre 

Teilhard de Chardin, Weismann, Naegeli, v. b. zikredilebilir. Yak ı n yı llara ait insan konu-

sundaki ara ş tırmalardan "gecikme" (retardement) olay ı  etrafındakilerden burada bahset-
miyoruz. 

48 Ernst Haeckel, Die Weltriitzel, 3 e Bündes, Gemeinverstündliche Werke, Alfred Krö-
ner, Leipzig, 1924 (trad. franç. L'Enigme de l'univers; türkç. özet çev. A. H. Taner, Kffinat ın 

muammaları , M. E. Bak, yay.) 

49 Piaget, Logique gb ı dtique et sociologie (Revue Philosophique, 1928, 1. p. 1967) Bu - 

makaleyi ayr ıca Arnold Reymond, "Lojik prensipleri ve muas ır tenkit" adı  ile türkçeye çevirdi-

ğ imiz kitabında (1942) zikrediyor. 

50 B. Serret, La Superstition transformiste, 1950 i ; Delage, Goldsmith, Les Th6ories 
de l' kolution, 1924. Flarnmarion (hücreleri te şkil eden fizyolojik birimlerin türlü sentez tarz-
ları  hayvanlardaki farkl ı lığı  doğurmuş tur diyor.) 
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5) Hugo de Vries ve Mendel'in önce bitkileri üzerinde ba ş layan, 
sonra hayvanlara tatbik edilen mutation tecrübeleri, evrim proble-
mine büsbütün yeni bir yön verdi. Evrim bu görü ş e göre ağı r ağı r ve 
sürekli değ il, sert değ işmeler halinde olacakt ı r (51). H. de Vries' ı n 
Amerika'dan Hollanda'ya getirdi ğ i CEnoteria Lamarkiana çiçe ğ i 
orada yeni ş artlar alt ında ve melezle şmelerle 16 yeni çe ş it meydana 
getirdi. Fakat as ıl Mendel'in bezelye taneleri üzerindeki tecrübeleri, 
sonradan drosophile sineklerine ait mutation tecrübeleri bu de ğ iş me 
tarz ı nın çok h ızlı  ve barız olduğunu gösterdi. Bütün bu olgulara sta-
tistik tatbik edilmekte ve de ğ işmeler biomarie usulleri ile ve grafikle 
gösterilmekte idi.(*) Erkek ve , diş ilerdeki gamette'lerin vas ıflarından 
biri baskı n, öteki çekingen oldu ğuna göre birle şmelerde bask ın vasıf 
homozygote, biri bask ı n öteki çekingen ise h&erozygote denen tipleri 
meydana getiriyor (52). Bu tecrübeler renkli farelere tatbik edildi ve bir-
kaç göbekte kaybolan vas ıflarm atlayarak meydana ç ıktığı  veya büs-
bütün yeni melez tiplerin do ğduğu görüldü. Tecrübeler yaln ız iç faktör 
lerin statistik determismini meydana ç ıkarmıyordu. Fakat dış  faktör-
lerin de mutation'da rolü oldu ğu X işin, radium ışı nı  veya kozmik 
ışı nlar karşı sında meydana gelen mutation tecrübeleri ile aç ıklandı . 
Tecrübeler Avusturya'da Tchermak, Amerikada Bateson taraf ından 
baş arı  ile tekrar edildi. Fakat de ğ işmelerin çoğu kere menfi, iğ reti 
olduğu, baş arı ların sonradan kayboldu ğu, birçok elveri şsiz mutation 
arası ndan ancak s ınırlı  bir kısmı nın elveri ş li neticeler verdi ğ i anla-
şı ldıkça bu teoriye verilen mutlak de ğ er zayıflad ı . Bu yüzden zaman ı -
mızda Mitchourine, J. Rostand ve Liyssenko'nun bu tecrübeleri geni ş -
leterek insana kadar yaymalar ı  (53) ve Rostand' ın " İ nsan değ iş tiri-
lebilir mi?" (54) sorusunu ortaya atacak kadar cür'etli görünmesine 
rağmen taraftarlar ı  kadar cephe alanlar da vard ı r. 

6) Önce Haacke tarafı ndan ileri sürülen, sonra Eimer'in benim-
sediğ i orthogenese fikri evrime yeni bir yorumlama getirdi. Buna göre 
evrim dosdoğ ru tekhat yönünde ilerlemektedir. Bu fikir ötekiler gibi 
basit ircac ı  ve tek yönlüdür. Vak ı a bu fikri destekleyen baz ı  gözlemler 
vard ır. Meselâ at neslinin en eski cetleri olan ohyppus'lerden beri 
bu hayvan ayni bünye içinde yaln ız büyümek ve hacim de ğ iş tirmek 

51 Etienne Rabaud, La Fin du weismanisme (Revue Philosophique, 1923); Th. H. Mor-

gan, Embryologie et ginffigue; Hugo de Vrie, Varietes et especes. 

(*) Eugene Schreider, La BionWrie, P.U.F. 1960 

52 Guyenot, Variation, G. Doin, 1950, 2 eme edit. 

53 J. Rostand, L'Homme, Gallimard, 1962, 24 eme edit. 

54 J. Rostand, Peut - t - on modifier l'homme? Gallimard, 1956, 13 erne edit. 
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üzere geli ş miş tir(55). Fakat bu tarzda misalier çok de ğ ildir. Ayrı ca 
bir neslin devle ş mesi onun tükenrneye ba ş ladığı nın alâmetlerindendir. 
Dinosaurien'ler dev ş ekillerini ald ı ktan sonra kaybolmu ş lardır. Ya-
bani kedilerin evriminden do ğmuş  olmalar ı  muhtemel olan aslan 
nesli tükenmektedir. Bir çok misaller orthogenese'in tam aksini ispat 
edecek tarzda türlü yönlere do ğ ru ayr ı lmalar ı , dağı lmaları  gösteriyor. 
Tek hatlı  evrim görü şü bu yüzyı l başı nda evrimcilerin ço ğunu, baş lıca 
Spencer'i cezbetti (56). Bunu "her ş ey evrime bağ lıdır, zamanla her ş ey 
değ işir" gibi hiç bir gözlem veya ak ı l kan ı tma dayanmayan genel bir 
kanun ş eklinde ifade edenler oldu. Böyle dü ş ünenler sanki evrim, ener-
jinin sakhlığı  kanunu gibi genel bir kanunmu ş  sandılar. Ona nerede 
ise kadercilerin eskiden Destin'e verdikleri mutlak anlam ı  vermeye 
kalktı lar. Bu, evrimde tesadüf, gayelilik, çaba gibi bütün faktörleri 
lüzumsuz b ı rakan mutlak bir kudret görme hatas ı na kap ı  açt ı . 

7) Yeni Darwin'cilik bu şüpheli fikrin canlanmas ından ba ş ka 
bir ş ey değ ildi. Julian Huxley, Haldane bunlardand ır (57). Birincisi 
Bergson için "iyi bir ş air olduğu kadar kötü bir bilgin" diyor. Halbuki 
Bergson ne ş air ne bilgindir ; o mekanist ve sathi görü ş lü evrim fik-
rine en ş iddetli tenkitleri ileri sürmü ş  filozoftur ve bu tenkitler yaln ız 
felsefede değ il, ilim alanı nda da faydal ı  olmu ş tur.(*) Bundan sonra seç-
kinleşmenin ilerleyici evrimde tek faktör oldu ğunu söylemeye imkân 
yoktur. Ayr ıca evrimin coğ rafi bölge ş artlar ına göre ayr ı  ayrı  intibak-
lardan ve parçal ı  faktörlerden meydana geldiğ ini ileri süren Daniel 
Rosa'nın Ologenese fikri de tek hatl ı  evrim fikrini durduran sebep-
lerdendir. Buna bir de "evrim gençlemeleri" diyebilece ğ imiz yeni 
baz ı  araş tırmalar ı  katmak gerekir. Bu ara ş tırmalar phylum'da baz ı  
gençleme alâmetleri meydana ç ı kard ı . Embryologie'de buna n6otenie 
denir. Garstang özel bir adla buna pMomorphose (çocuk ş ekilleş mesi) 
diyor. Van Bolk paleontologie ve embryologie çal ış maları nı  birleş ti-
rerek insan ı n ilk cetlerinin anthropoide kökden bir e e n i n l e ş  m e 
(foetalisation) süreci sonunda ç ıkmış  oldukları nı  gösterdi(58). Buna 
göre ba şka hayvanlar ın ana karn ında geçirdikleri evrimi geçirmeden 
doğan insan yavrusu, biyolojik bak ı mdan onlardan eksik dünyaya 

55 J. Huxley, zikredilen eser 

56 H. Spencer, Premiers Principes, trad. par E. Cazelles, 1870, F. Alcan. 
57 Haldane, Bio - chimie et gbdtique, (yazar canl ı  varl ığı n atlama suretiyle farkla şma-

larının kökünü biyo,- ş imik, faktörlere irca etmek suretiyle positivism'in materialist yorumla-
mas ı n ı  yap ı yor. 

* A. Vandel'den naklen, sh. 85 

58 Van Bolk'un yeni gözlemleri gittikçe yerle şmektedir. Remy Colin Mesure de l'hom-
me adl ı  eserinde (Albin - Michel, 1948) "ceninle ş me" (foetalisation) teorisinini benimsiyor 
ve bunun insanla ba şka hayvanlar aras ında tam bir kesinti gösterdi ğ ini söylüyor (pp. 86 93). 
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çıkmaktad ır. Hayvanlar di şli, tırnaklı , tüylü, kafa kemikleri sertle ş -
miş , içgüdüleri neve vergi özelliklerini kazanm ış  olarak doğuyorlar. 
Bu üstünlükler onlar ın kısa zamanda çevreye intibaklar ı nı  sağ lıyor. 
İ nsan yavrusu buna kar şı  müphem bir algı  ile geliyor ve içgüdünün 
eksiğ ini dünyada geçirdi ğ i uzun çırakl ık ve yeti ş me devresinin kazan-
dırd ığı  zekâsı  ile tamamhyor (59). 

J. Evrim Olgusu ve Manzaraları  

Evrim teorilerinin çokluğu , bir çoğunun bir birini y ıkacak du-
rumda olu şu onlara kar şı  güveni sarst ı . Fakat teorilerin ç ı kmaz ı  önün-
de evrim olgusu bütün çok ş eklililiğ i ile ayakta durmaktad ır. Daha ı  9 ı  o 
da yeni Darwin'ci Mix Le Dantec "transformizmin buhran ı "ndan 
bahsediyordu (60). Caullery evrim teorilerinin cetvelini yapt ıktan son-
ra bugün ula şı lmış  olan kesinsizlikler, çat ış malar üzerinde duruyor. 
Fakat biz bu kötümser görü ş lere kat ı lmadan ve ig ncu yüzy ı lın mutlak 
iyimser evrimcili ğ ini diriltme mümkün olmadığı nı  da görerek, teorileri 
bir yana bırakarak evrim olgular ı nı n çok ş ekilliliğ i üzerinde duraca ğı z. 

Evrim olgular ı  parçal ıdır, aralar ı ndaki boş luklar doldurulmam ış -
tır. Bu bo ş luklar yaln ı z paleontolojik ara ş tırmalar ın yetmezliğ inden ve-
ya eski fixiste görü ş ün sandığı  gibi bu boş lukları n tabiat çüküntülerin-
den (catastrophe) ileri gelmemektedir. Bunlar faktörlerin çoklu ğundan 
ve evrimin tek hatl ı  olmayışı ndan doğmaktad ır. Bir yerde varl ı k 
sava şı  üstün nevileri meydana ç ı kar ırken ba ş ka bir yerde onlar ı  yok 
etmekte ve kuvvetlilerin bir birini tahribi s ı ras ı nda zayıf neviler devam 
etmektedir. Ba şka bir yerde seçkinle ş me devle şmeye, o da neslin tüken-
mesine ula şmaktad ır. Evrimi bütün bu manzaralar ı  ile çok karma şı k 
bir varl ık aç ı lışı  olarak anlamal ıdır. Bergson'un i ş aret etti ğ i çatalla ş -
malar bunun baş lı ca vasıfları ndand ır. Hayvanlar serisinde ardarda 
bir çok dikotomiler görüyoruz (6 ı  ) : F ıkral ı lar - mafsall ı lar iki ayrı  dal 

59 Mihai RaWa, Explication de l'homme, 1949, P. U. F. Insan problemini yeniden ele 

alan bu ara ş t ırmalar ı  baş lıca iki zümreye ay ırabiliriz: 1) beden antropolojisine ait olanlar; 

2) "felsefi" de denen ruh - benden antropolojisine ait olanlar. Birinciler insanla hayvanlar 

aras ındaki "ruhi" farklar üzerinde durmuyorlar. Fakat iki ara ş t ırma temelde birle ş iyor. 

(Verner Sombart, Vom Menschen, München, 1938; Arnold Gehlen, Der Mensch, seine Natur 
und seine Stellung in der Welt, 1940; Max Scheler, Die sonderstellung des Menschen; Portmann, 

Mensch und Tier, 1958; H. Doppelbaum, Mensch und Tier, 1928; L. van. Bolk, Das Problem der 

Menschenwerdung, Iena, 1926; Buytendijk, L'Homme et l'animal, trad. par. L. Laureillard, 

1965) 

60 Faix Le Dantec, La crise de transformisme, 1910, F. Alcan 

61 Bu dikotomiler Simpson, Huxley, Vandel, Alimen, J. M. Smith gibi evrim tteorisini 

inceleyenlerin eserlerinde görülmektedir. 
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halinde geli ş miş lerdir. F ıkral ı larda Batracien'ler-sürüngenler diye iki 
zı t dala ayr ı lmış tır. Sürüngenlerin evrimi memeliler - dinosaurien-
lere ayrı ldığı  gibi, ikincisinden ku ş lar ç ıkmış  gibi görünüyor. Deu-
terostornia - Protostomia aras ı nda da böyle bir dikotomi vard ır (Grob-
ben'in s ınıflamas ına göre). İ kincilerin evirmi bu biyolojist'e göre 
fikrahlar ı  - Primate'lar ı  meydana getirmi ş , yeni bir dikotomi orada 
bütün memeliler - insan ikili ğ ini doğurmu ş tur. Protostomia'lar ın 
evriminden Arthropode'lar, Annelide'ler (dev böcekler), böcekler, 
v.b.. meydana gelmi ş tir. Evrim burada devle şme yerine küçülme 
manzaras ı  gösteriyor. Yüksek fıkralı lar ve insanda zekân ı n gelişme-
sine kar şı lık bu hayvanlarda içgüdü en yüksek ş ekline ulaşı yor(62) 

Evrim olgularının çok ş ekilliliğ i içinde baz ı  ortak vas ıflar olduğ u 
nu da iş aret etmeliyiz. 

ı  ) Evrim tekrar edilemez ve aksedilemez, ayn ı  olguya yeniden 
baş lanarak ters yöne do ğ ru gidilemez. Canl ı  varl ık bir defa böyle bir 
değ işmeyi geçirdimi, art ık yeni bir bünyeye göre organla ş masını  yeni-
den ayarlama veya yok olma durumundad ır. Kaybolan organlar geri 
gelemez. Hayvan, cetlerinin ya ş ayış  tarz ına benzer bir varl ı k ş artı  
bulursa, ayn ı  organlar ı  geliş tirir. Fakat bu yeni organlar yeni bünyeleri 
temsil eden tamamen farkl ı  taslaklara göre do ğmuş lardır. Crustaceler 
deniz arthropode'lar ı  galsemeleri ile suda bulunan oksijeni al ırlar. 
Kara arthropode'lar ı  olan böceklerin galsemeleri yoktur, kasa be 
(tracM leri ile nefes al ırlar. Tarih tekerrür etmez. Bir safhadan yanl ız 
bir defa geçilir. İ nsan için verilen hükümler hayvanlar için de doğ ru-
dur. 

2) Canl ı  varil& vergi evrimle madde ve enerjiye ait evrimi ka-
rış tırmamalı dı r. İ ki oluş  tamamen ayr ı  iki varlığ a aittir. Madde ve 
enerjinin olu ş unda evrim ayn ı  aksedilemezlik karakteri gösterirse de 
madde ->- enerji evrimi, enerji -› madde evrimi ile tamamlan ır. Her 
iki ş ekilde de evrim unsur dağı lması  veya unsur birikmesinden ibaret-
tir. Canl ı  varl ıkta ise evrim canl ı nın çok karmaşı k bünyesinden dolay ı  
iç ve dış  faktörlerin i ş e karış ması  ile pek çe ş itli ş ekiller alabilir. Fakat 
bu ş ekillerden her birinde bütün fonksiyonlar yeni bünyeye göre ba ş - 

62 Mafsall ılar kasal sistemden, hatta tamamen sinir sisteminden mahrumdurlar. 
Fakat bu onlar ı  çok sık hareketleri s ıras ında yorulmaktan kurtard ığı  gibi nev'e mahsus 
içgüdülerini kuvvetlendirir. Ayr ıca G. Bohn, Rabaud, Buytendijk'in gösterdikleri gibi zeka 
fiillerinin de belirli bir derecede doğ masına engel olmaz. Kass ız ve bu yüzden dayan ıksız 
olmaları  ömürlerini kısaltır. İ çgüdünün mekanik iş leyiş i insan toplumlar ına benzemeyen bir 
zümre hayat ını  doğurur. Bunu insan toplumlar ından kat'i olarak ay ırmand ır. 
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tan ayarlan ır. Bu hal canl ıda evrimin gayeli ve yarat ıcı  gibi görülmesi-
ne sebep olmu ş tur. Bununla birlikte evrimin ne h ı zı , ne yönü ayn ı  ol-
madığı  için canl ı larda asla evrim geçirmeyenlere de rastlanabilir. 
Pleurotomaria denen grupta yumu ş akçalar (salyangozlar, midyeler 
v. b.). Akrep, Nautile v. b. lar ı  yarı m milyar y ı ldan beri (Cambrien 
devrinden bu güne kadar) değ işmeden kalm ış tır. Bu da canl ı nın ev-
rimine ait çok ş ekilliliğ in bir manzaras ı dır. Tek hücreliler (protozoaire), 
amibe'ler hiç de ğ iş memiş lerdir. 

3) Evrim ilerleyici veya gerileyici olabilir Huxley, Haldane gibi 
iyimser biyolojistlerin evrimin mutlaka ilerleyici oldu ğu ş eklindeki 
yorumlamalarına katı lmak güçtür. Canl ı  varl ıkların tablosu bunun 
aksini gösterecek pek çok misalle doludur. Yaln ız varlık savaşı nda 
kuvvetlinin zay ıfı  yenmesinden doğduğu kabul edilen "seçkinleşme" 
de, e ş it kuvvetliler aras ındaki savaş ta, hiç bir sava ş a girmeyen, kenarda 
kalanlarda (adeta canl ı ların "üçüncü dünya" s ında) (*), hatta seç 
kinleş mede başarı  kazananlarda bile bu ilerleyici ve gerileyici manza-
ralara rastlan ıyor. Cycle halindeki ş ekil değ iş tirme veya ihtiyarlam 
prensipi evrimin bü çift manzaras ını  meydana ç ıkarıyor: bir yandan 
ilerleyici evrim, öteden gerileyici evrim. Büyük organik tipleri yaratan 
evrimin kar şı sında, kurumu ş  veya tükenmi ş  tipler içinde hiç bir yenilik 
meydana getirmeyen evrim. E. D. Cope- evrimin bu iki z ı t manzara-
sı na anagenhe ve catagense diyor. Bütün hayvan nesilleri kriz ve 
gelişme safhalar ı ndan geçmiş lerdir. Krizden kurtulanlar yeni bir ritm 
içinde daha üstün bir organla ş maya giriyorlar. Krizden kurtulamayan-
lar çöküntü içinde kal ıyor, hatta tükeniyorlar. A. Lwoff "fizyolojik 
evrim" de beslenme evriminin fonksiyon kayb ı  ile orant ı lı  olduğunu 
gösterdi. Uzviyetlerin fiziko - şimik bünyesi nevileri fonksiyon daral-
masına ve tükenmeye do ğru götürüyor. 

4) • Gerileyici evrimin türlü şekilleri görülüyor : a) Evrim hareketi 
neviler, alt - neviler ve çe ş itlerin sayı sını  artt ıran türlü farklar meydana 
çıkarmış tır. Bütün bu farkla ş malara (ki insan soylar ı  aras ı ndaki melez-
leş melerde de görülür) küçük evrim (micro- dvolution) denir. Bitkiler, 
yumu ş akçalar, kelebekler ve böceklerde mutation olgular ı  ile hergün 
bunlardan yüzlercesinin doğup kaybolduğuna, baz ıları nın tutundu-
ğuna ş ahit oluyoruz. 

b) Evrim çoğu kere basitle ş tirmelerle ifade edilir. Bugünkü tür-
lerden bir ço ğu organlaş malar ında basitliğe doğ ru gitmi ş lerdir. Fakat 

* Bugün dünyadaki gergin iki kuvvete kat ı lmayan milletlere "Tiers - Monde" 
deniyor. 
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bu evrim şeklini canl ı larda gerileyici bir ş ekil gibi göstermekle beraber 
özel ş artlarda ilerleyici ş ekil aras ı nda da sayabiliriz. Çünkü karma şı k 
bir uzviyetin basitle ş mesi fonksiyonlar ının aydınlık ve seçiklik kazan-
ması  bir nevi içinde belirli yönde ba ş arı  nisbetinin artmas ı  demektir: 
insanda müphem alg ıların ekzersizle ve ç ırakl ık safhasından sonra 
aydı n ve seçik alg ılar Olması  gibi. Fakat umumiyetle hayvanlar seri-
sinde örümcek, deniz kestanesi, İ sopode v. b. larında basitle ş me bir 
güçsüzleşme ve gerileme alâmeti olarak görünüyor. (mesela örümcek 
çok - ayakl ımn basitle ş miş  bir ş eklidir) (63). 

c) Özelle şmeler (spicialisation) de bir çok yerde bariz nevi ihti-
yarlamas ını  ifade ederler. En olgun intibak ş ekilleri buraya girer. 
Tam intibaklı  evrim, özelle şmeleri doğurur: ar ını n bal yapmas ı , 
köstebeğ in yuva kurması  gibi. Fakat içgüdü bakımından bu üstün 
özelleş me, bir bak ımdan neyin donup kalmas ı na ve onun d ışı nda ba şka 
gücleri yapamamas ına sebep olur. Bu da hayvan ın bu katı  intibak 
süreci yüzünden de ğ işik çevre ş artlar ı  karşı sında gerilemesini doğurur. 
Tam özelleşmemiş  evrim bununla karşı laş tırı lırsa daha yumu ş ak, 
hareketli, yeni ş ekiller almaya daha elveri ş li, bu yüzden ilerleyicidir. 

d) Eimer'in savunduğu orthogenese bütün evrimi aç ıklayamazsa 
da türlü ş ekiller aras ından birini gösterir. Bu gerileyici evrimin bariz 
özelliklerinden biri devle ş meye götüren boy uzamas ıdır. Baş langıçta 
küçük baz ı  hayvanlar ın evrimli şekillerinde irile ş miş , uzamış  olanları  
görülüyor. Dinosaurien'ler, Pt&odactyle'ler, Rhinoceros'ler, atlar, 
Caac6'ler böyledir. J.Huxley 5o milyon y ı l önce at neslinin cetlerine 
ait bir iskeletin pek küçük olduğunu gösterdi. Zaman ımızda macar ka-
tanaları  son derecede büyümü ş tür. Devle şmeler bir neslin çöktü ğü ve 
mahvolacağı nın alametlerindendir.(*) 

5) Buna kar şı  ilerleyici evrimin de türlü ş ekilleri görülüyor. Bura-
da da tabiat ç ıkmazlara girebilir. İ lerleyici evrim hiç bir rolü olmayan 
düş ük derecelileri artt ırabilir. Evrimin dalgal ı  ve ağaçdalları  gibi 
açı lışı  da asla geri dönmez. İ lerleyici evrim esas ı nda bir evrim kademe-
sinden daha yüksek bir kademeyi do ğurur. Burada "yüksek" kelime-
sine verilen anlam mutlaka Spencer'de oldu ğu gibi karmaşı klığı n 
artmas ı  (ki bunu biyolojiden sonra psikoloji ve sosyoloji de benimse-
miş tir) veya Bergson'da oldu ğu gibi yaratıcı  gücün baş arı  kazanmas ı  
demek değ ildir. Bunlar neticeler aras ında yer alabilir, fakat karma şı k- 

63 Burada dört ba ş l ık içindeki esas misalleri A. Vandel'e borçluyuz. Fakat sonuçla-
malar bize aittir. Çünkü onlan Cu6 ıot'nun görüş leri ile tamaml ıyor ve konumuza göre olu ş  
ontolojisi bak ımından yorumluyoruz. 

* İnsan toplumlar ında İ mparatorluklar için de ayn ı  şey söylenebilir. 
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laşmanı n (comp/exit6) artmas ına karşı  basitleşmenin artması  hallerine 
de rastlan ır. Bu basitle ş me yukarda söylediğ imiz gibi, mutlaka bir 
gerileme alâmeti değ ildir. Bir neyin tükenmesine sebep olsa bile, 
onun kendi içinde belirli fonksiyonları  ötekiler aleyhine geli ş tirmesi, 
onları  en mükemmel yapmas ı  demektir. Böyle evrimlerin bir sonu var-
dır ve ondan sonra ya dururlar yahut âlçalmaya ba ş larlar. İ lerleyici 
evrimde böyle anla şı lan yüksek bir organla şmanı n meydana ç ıktığı  
görülür. Meselâ Rivers protopathique müphem bir sinir devresinden 
sonra ayd ı nlaş mış  bir sinir safhas ı nı n geldiğ ini söylerken bunu kaste-
diyor (59). Buna Cuffiot "cladique evrim" diyor (64). Hayvanlar 
sı nıflamasımn bugünkü durumunda bu evrim bitmi ş tir. Hayvan 
nevilerinden bir çoğu olgunluk safhas ına ula ş mış lard ır. Hatta bir 
kısmı  gerileme safhas ı na girmi ş tir. Basit evrimciler bu ilerlemeden 
sonra gerileme safhas ını  (ki oldukça yaygındır) iyi kar şı lamamış lar, 
yahut küçümsemi ş lerdir. 

6) Devreli evrim veya her nesle ait ihtiyarlama, evrimin canl ı lara 
vergi bir özelliğ idir. Bu özellik canl ıları n evrimini cans ız varlığı n ev-
riminden tam olarak ay ırır. Orada maddenin tükenmesi az çok özel 
bir hal olduğu halde burada canl ını n ölümle sona ermesi mutlak bir 
kurald ır. Her canl ı  bir büyüme, bir olgunla şma, bir çözülme ve bir 
sona erme safhas ından geçer, ve bu (bitki, hayvan ve insan) bütün 
canl ı larda hakimdir. Yalnız doğum - ölüm hadleri ile s ınırlı  olan bu 
cyclique evrimin devre uzunlu ğu çok değ iş iktir : Önce bütün canl ı  nevi-
lerinde ayr ı  süreler vard ır, sonra baz ı ları nda ihtiyarlama devresi erken 
gelir ve uzun sürer. Canl ı ların evriminde mühim bir olgu da bu kapal ı  
devrenin uzamas ıdır. İ nsan nevinde kapal ı  devrenin yeni ş artlara 
göre gittikçe uzad ığı  görülüyor. 

Canlı larda evrime ait görü ş lerin tahlili bizi ş u neticeye götürü-
yor: evrim yaln ı z dış  faktörlerin eseri de ğ ildir. İ ç faktörlerle onlar ın 
karşı lıklı  etkisinden doğmaktadır (65). Canl ı  varl ık bütün ş artlarda 
imkânlara aç ıktır: açl ı k ve ölüm durumunda dahi. Bu aç ıklık onu de-
vamlı  bir olu ş  haline koyar. Ya ş amak gelece ğ e çevrilmi ş  olmak, zaman-
da gerçekle ş mektir. Bitki, kökleri ile topra ğ a dalarak g ıdası nı  arar, dal-
ları  ile göğ e yükselerek oksijen al ır. Hayvan hareketli olarak en elveri ş li 
ş artlar ı  arar. Hepsinde aktif bir imkân ve gerçekle şme arayışı  vardır. 
Ferdin değ işmeleri mutation'la, çevre tesiri ile, ba şka canlılara karşı  
sava ş la tesbit edildikçe neyin de ğ işmeleri halini al ır. Gerçekle ş en im- 

64 Lucien Cu&lot, La Genese des especes animales, 1932. Mix Alcan 

65 Remy Colin, Mesure de l'Homme 1948, Albin Michel, Lecomte de Noüy, Le Temps 
el la vie, 1935, Gallimard 
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kanlar çok yönlü ve çe şitli olduğu için evrim de çok çe ş itlidir. Fakat 

en bariz faktörü evrim safhaslar ı nda karşı laş tığı  krizlerden kurtulmak 

için yeni ritmler kzanmas ı ndad ır. Her kriz z ı t ve tamamlay ıcı  yeni 

bir dönüm noktas ıdır, bir Dyade dır. Protozoaire, gördü ğümüz gibi, 

bu krizlerin ilkidir. Oradan ço ğ alma ve özümseme ile ç ıkar. Bu iki 
ritm onu bir yandan büyümeye, bir yandan çok hücrelili ğ e (mdso-
zoaire) götürür. Sonraki safhalarda da krizler yine böyle ritmlerle 
aşı lır. Krizin a şı lamamas ı  dağı lma ş eklini alaca ğı  gibi, ritmlerin yaln ız 

tekrardan ibaret kalmas ı  da tükenme ş eklini alır. Her kriz çözülmesi 
canlıda gerginliğ in şiddetini artt ırır. Bunun ard ından iki yönde diko-
tomik gelişmeler baş lar: evrimin her safhas ı nda canl ı  varlığı n iki dala 
ayrılması , her dikotomiden sonra yeni bir dikotominin gelmesi bun-
dandır. Baş ta bitki - hayvan olmak üzere türlü yönlere do ğ ru aç ı lmış  
dikotomi serileri evrime a ğ aç dallar ı  manzaras ı nı  verir. Canl ı da eğ er 
bir "hayat hamlesi" varsa bu ancak onun krizi a şmak için yaptığı  
çabadan ibarettir. Bu ba ş arı  evrimin dal budak salmas ına sebep olur. 
Eğer "hayat hamlesi" bütün canl ı ları n ortak metafizik ilkesi olsayd ı , 
neden bunca ba ş arı sızlık arasında bazen ba ş arı  kazandığı , baş arıla-
rın neden daima dikotomi ile geli ş tiğ i anla şı lamazd ı . İyi intibak etmiş  
dengeli bir canl ı  neden gerilme ve çaba haline gelsin? Bu ancak 
denge bozulduğu ve ona göre patolojik say ılan bir kriz ba ş ladığı  
zaman meydana ç ıkmaz m ı ? Böyle olunca, patolojik halin ya çözülme 
ya aşı lma ile yeni bir hali doğurması  laz ı m gelmez mi? Her kriz 
aşı lması  dikotomik ritmlerin doğuşu değ il midir? Bütün evrimlerin 
anahtar ını  burada aramal ı  ve hayatın metafizik "hamle"sinden 
canlının krizi a ş ma çabas ından bahsetmelidir(66) 

K. İnsanın Doğuşu 

Canlının evriminde son iki büyük ilerleme bir yandan mafsal-
lılarda uzviyetin kapal ı  devresinden n e v e vergi biyolojik 
maharetlerin son derece geli ş mesi (Fabre'in içgüdü harikalar ı  dediğ i 
ş ey) öteden fikral ı larda sinir sisteminin geli şmesi, öğ renme, ç ıraklık 
sürecinin uzamas ıdır. Bu ikincisi birincinin ş aşmaz maharetine hiç 
bir zaman eri ş emez. Müphem duyular içinde dünyaya gözünü açar. 
Fakat çıkaraklığı n uzunluğu nisbetinde derin bir ö ğ renme gücü kaza-
nır, bu da şuurlaş ma ve zekan ın doğuşudur. Dinosaurien'ler, filler, 

66 G. Canguilhem, Problbnes concernant le normal et le pathologique, 1943, Strasbourg 
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maymunlar aras ında bu fonksiyonlar ı  bak ımı ndan yaln ız derece fark ı  
görülüyor. Onlar ı  mafsall ı lardan ve daha önceki dikotomi halkalar ın-
den ayıran esaslı  vas ıf sinir sisteminin merkezi fonksiyonunun do ğ uş u-
dur. Vakı a selentere'ler ve yumu ş akçalarda do ğmaya ba ş layan sinir 
sistemi insana doğ ru yükselen gerçek bir evrimin ana hatt ını  meydana 
getiriyor. Fakat bu evrimin en üstün h ı zı  kafa tas ının vücuda nisbetle 
büyümesinde, beyin hacminin artmas ı nda, beyin kabu ğunun girinti 
çıkıntı larını n gittikçe geni şlemesindedir. Bu h ız anthropoide'ler, yüksek 
maymunlar ve hominidelerde en yüksek derecesine varm ış tır (*). 
Fakat zeka fiillerini doğuracak olan bu evrimin yan ı  başı nda fikral ı -
larda da içgüdüler kaybolmu ş  değ ildir. Biyolojik bir yeti olan içgüdü 
neve vergi bir maharet olarak at'da görme keskinli ğ i, köpekte koku 
alma, kuş larda yuva yapma, bir k ı sım vahş i hayvanlarda fırtı na veya 
depremi önceden duyma yetileri halinde maharetler gösterir. Tehlike 
önünde sığı nma bir çok fikral ı larda vard ı r. 

Yine bu hayvanlarda zekâ fiillerinin de içgüdü yan ı nda yeri ol-
duğunu Georges Bohn'un, W. Köhler'in, Buytendijk'in tecrübeleri 
aç ıkladı  (67). Köhler maymunlarda ö ğ renme gücüne ait T&I&if'deki 
jeoloji laboratuvar ında pek çok tecrübe yapt ı . Onlarda duygu hayat ı  
dışı nda belirli bir derecede zeka= yeri oldu ğu, hatta soyut kavram-
ları  teşkil edebildiklerini iddia etti. Fakat Kellog'lar insan ve maymun 
yavrusunu doğar doğmaz ayn ı  ş artlar alt ı nda yeti ş tirdikleri zaman 
altı  aylıktan sonra insan yavrusunun ötekini ölçüsüzce a ş tığı  neticesine 
vardı lar(68). Burada insan ı n büyümesi sı rası nda maymundan farkl ı  
hiç bir toplum ve kültür tesiri i ş e karış mış  değ ildir. Bu da insana vergi 
geliş menin yalnı z toplumdan gelmi ş  olmadığı nı , insana vergi özel 
vasıfların kendi geli şmesini haz ırladığı nı  göstermeye yeter. 

Freeman, Holzinger ayn ı  yumurtadan gelen hakiki ikizlere ait 
tecrübelerinde ayr ı  ayr ı  yeti ş tirilen bu çocuklar ın ayrı  ş artlar alt ında 
büsbütün ba şka tarzda geli ş tikleri, ba şka vasıflar kazand ıklarını  mey-
dana çıkard ı  (69). İ kizlere ait tecrübeler insana vergi do ğuş tan kabili-
yetler d ışı nda kültürün, toplumun onda sonradan geli ş ecek yetiler 
bakımından ne derecede tesirli oldu ğunu gösterdi. Bu suretle yeti ş en 
ikizler ayn ı  ş artlar içinde yeti ş en iki ayr ı  çocuktan daha çok bir birin-
den ayr ı lmaktadırlar(**). Bu farklar karakter, ki ş ilik, zeka. özellik- 

* Chauchard, De l'Animal d l'Homme ,1961, P.U.F. 

67 Bu noktay ı  62 No. 11 dipnotda i şaret ettik. 

68 Rene Zazzo, Le Devenir de l'intelligence, 1946. P. U. F. (de l'animal â l'homme) 

69 Rene Zazzo, Les Jumeaux, Le couple et la personne, P. U. F. 2 vols: 1) L'individuation 
somatique, 2) l'individuation psychologique. 

** Zazzo, Les Jumcaux, le couple et la personne 
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lerinde görülüyor. Öyle ise ferdi ş uur veya zekâ içgüdüden esasl ı  suret-
te ayr ı lmaktad ır. Insanlığı n iki kutbu, beden ve ruh bu suretle meydana 
çıkmaktadır (70). Canl ı  varl ık insanda içgüdü ve ona ba ğ lı  yetiler 
olarak b e d e n, canl ı  varlığı n organlaş tırı cı  fonksiyonunun geli ş -
mesinden doğ an zekâ, dü şünce, dil, alet yapma, e ğ itim olarak r u h'- 
tur. Beden ve ruh canl ı  varl ık ağ acını n dikotomik iki büyük dalı  ola-
rak doğ ar, ve ilerledikce birbirinden uzakla şı r (7 ). Hatta kar şı t vas ı f-
lar al ır. Dü şünce insan ın en önemli vasfid ır : bunun için Aristo ve aris-
tocular insan ı  "hayvam-nâtık" diye tarif ediyorlard ı . Bugün de in-
san ı  homo faber sayan görü ş e kar şı  homo sapiens sayan görüş  devam et-
mektedir (*). Dü şünce insana objektif ş uur - sübjektif şuur güclerini 
verir. Alet ve eğ itim insana değerleri, transjektif şuuru kazand ırır. Bil-
gi ve değ erler âlemini meydana getiren insan, bedenden ibaret olan 
insandan ayrı lır. Tabiat içinde imtiyazl ı  bir yer al ır (72). "Manevi" 
alemi ile ba şka varl ıklara üstün olduğunu iddia eder (73). Vak ı a insan 
sonsuzluğu düşünen, varlığı  düş ünen varolu ş  olarak bu üstünlüğ e 
layıktır (74). Fakat onun say ı s ı z varolanlar aras ı nda sonuncu halka 
olduğu nas ı l söylenebilir? Sonsuz varl ıktan ba şka âlemler ve onlardan 
her birinde insandan ba şka türlü varolanlar meydana gelebilir. Bunun 
için insan ın varlıklar mertebesinde son had oldu ğunu söylemek, evrimin 
onunla bittiğ ini söylemek doğ ru değ ildir (75). İ nsanın kendini a ş mak 

70 Kurt Goldstein, La Structure de P organisme, Gallimard, trad. par. E. Burkhardt et 
J. Kunzt, 1951 

71 R. Ruyer, La Conscience et le corps, 1937, Felix Alcan 
* Brunschwicg. De la Connaissance de soi, P. U. F. 
72 Brunschvicg, De la Connaissance de soi, 1931. Felix Alcan; Przyluski, L'Evolution hu-

main, 1942, P. U. F., Pryzluski, Creer, 1943, P. U. F. (vers un ordre spirituel). 
73 Semavi dinler ve en bariz olarak Islâml ık manevrnin (spirituel) bedeni ve ruhrye 

(psychique) göre üstünlü ğünü gösterdiler ki, bu İ lkçağ  filozoflar ında yoktur. Kur'an bu üs-
tünlüğü nefs-i emmare - nefs-i levvame - nefs-i mutmainne - nefs-i mülhime- nefs - râdiye 

- nefs - murdi'a - nefs-i kâmile dereceleri halindeki ruhrden manevi'ye do ğ ru yükseliş te 
gösterir. "Hadid" suresinde Allah' ın "Hüve'l -Evvel ve'l Ahir, Hüve'z -Zahir vel-Bât ın" 

diye tavsifi hem Vandeti Vücud'a, hem "mânevi"li ğ e iş arettir. "Sana Ruh nedir diye sorar-

lar. De ki: Ruh Allah ın Emr âlemindendir" (Ve yes'elüneke an -ir Ruh i, qul'ir Ruh i 

man - Emri Rabbi) ayeti de ruhun mahiyetinin bilinemez olan "mânâ" âlemine ait 
olduğuna iş arettir. 

74 Halecinal insane fi ahsen it -taqvim, sümme redednahu esfeli sâfilin (insan ı  en güzel 
şekilde yaratt ık, sonra onu a şağı ların en aşağı s ına att ık) diyen ayet de bunu gösteriyor. 

75 Insanın hedefi "insan ı  kâmil" olduğu gibi, onun da hedefi "âlemi meluldıt" dur. 
İ nsan ı  kâmil Muhyiddin ibn al Arabi felsefesinin merkezi noktas ı nı  teşkil etmektedir. Muh-

yiddin'e göre o Zahir ile Bat ın' ı  (iç Varlık'la dış  Varlığı ) birleş tiren nokta (Hazreti camia) 
dır. 13k. yazar ın Islam Felsefesi kitab ı , 1967; L. Massignon, L'Homme - Parfait en Islam et son 
originalit6 eschatologique, 1948 
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için çabas ı  bunun bir alâmetidir. İ nsan kendini canl ı  varl ık ve bilen 
varlık (homo sapiens) olarak aş amıyor, değ erler yaratan olarak a şı yor.* 

Sonsuz varlığı  ve âlerni dü ş ünmesi yeter mi? Ömrü s ınırlıdır. 
Doğmadan öncesini bilmiyor, ba şka insanları  bilmiyor, art ık yaş am ı -
yanları  bilmiyor. Düşüncesi ve bilgisi çok s ınırlı dır. Her iki yönde 
kurduğu geçmi ş  ve gelecek kendisine ba ğ lı dır. Ona göre s ınırları  daha 
geniş , sağ lığı  daha kuvvetli, hafızası  daha sağ lam bir varl ık olabilir-
di ve olabilir. Bunun için onu âlemin son halkas ı  saymak yerinde değ il-
dir (76). 

Canl ı ları n evrim halkalar ı ndan her biri bir krizi a şmak için uzvi-
yette doğ an çabadan ve yine ritmlerden ç ıktığı  gibi, insanda da yeni bir 
kriz ba ş langıcı  olarak doğ ar ve bu kriz önceki varl ıklardakinden çok 
büyüktür. Doğuş  tarz ı ndaki özelliği ile fıkralı lar serisinden ayr ı lan 
dal, maymunun geliş mesinden doğmuş  olmayan ba şka bir dal olur. 
Biyolojik olarak bu doğuş  tarz ı na g e c i k m e (retardement) deniyor 
(77). Halbuki bu, cenin (foetus) halinde doğ u ş  olarak, bir erken doğ -
madır. İ nsan yavrusu biyolojik vas ıflarını  tam kazanmadan dünyaya 
geliyor. İ çgüdüleri çok zay ıf, buna karşı  beyin kabuğunun alıcı  gücü 
yüksektir. Farkla şmamış  müphem algı ları  yüzünden çevreye intibak ı  
çok gecikmektedir. Hiç bir fikral ının intibak süresi insanla k ıyas edile-
mez. Mafsall ılarda bu erken intibak daha barizdir. Sinekler yumur-
tadan ç ıkar çıkmaz uçarlar. Civcivler ayn ı  baş arıyı  gösterirler. Ördek 
yavrular ı  hemen yüzmeye ba ş larlar. Baz ı  hayvanlarda anan ın yardımı  
ile bir ç ırakl ık safhasından geçiliyorsa da, bu çok k ısa sürer. Insanda 
bu safha uzun yı llarda a şı lır. Kültür çevrelerine göre de ğ işmek üzere 
ı  o - zo ya şı nda tamamlan ır(78). 

Biyolojik bak ımdan gerileme gibi görülen bu vas ıf yeni bir var-
lığı n, Ruh - beden bütünlü ğü ile insanı n meydana gelmesinde bir iler-
leme sebebi olur. Insan ı n doğuşundan yeti şmesine kadar geçilen saf-
haya bir kriz safhas ı  dememek çok güçtür, ve burada kriz önceki 
lerden fazla olarak durdurma (re'pression) ve çevreye dalma (ekstase) 
mekanizmalarının çatış ması  halinde çok farkl ı  bir ş ekilde meydana 
çıkar. Bir yandan önceki fıkral ılar gibi insan yakın çevresine dalar : 

* Gustave L. S. Mercier, Le Dynamisme Ascensionnel, 1949, P.U.F. (ch. XVI, la 
genke de l'homme) 

76 "El hamdü lillahi Rabb- ı l Alemin" (Alemlerin Efendisi olan Allaha hamdolsun) diye 
baş layan Fatiha suresi "Tanr ı  yalnı z bu âlemin, ülemdeki insanlar ın değ il, "âlemler"in 
Tanrı sıdır" diyor. " İ sra " suresinde Peygamberin seyretti ğ i âlemler sonsuzdur ve her derece 
bir öncekinden üstündür: "qab ı  qavseyn" ve "Ev ednâ" makamlar ı  gibi. 

77 Mikai Ralea, Explication de l'homme, 1948, P. U. F. 
78 H. Z. ülken, Eğ itim Felsefesi, 1967, Milli Eğ itim Bas ımevi 
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bu, ana kucağı , meme, be ş ik veya yuvad ır. Bir yandan eksik do ğmu ş  
olmasından gelen çabalar ı  (önce yurdamlar ve deneme - yan ılmalar 
halinde) direnmeleri ba ş lar. Denemeler artt ıkca bulan ık şuur fark-
lılaşmış  ve aydı n ş uur halini alır. Fakat çevreye intibak ı  öteki canl ı -
lardan farkl ı dır. Bu pasif bir intibak değ il kendi "dünyas ı"nı  yarat-
ması  ş eklinde aktif ve değ iş tirici bir intibakt ır. Bu yüzden çok uzun 
sürer ve bulan ık ş uurdan sosyalle şmeye kadar geçirdiğ i süre ardar-
da bir kaç kriz safhas ına ayrı lır. Ba ş lı calar ı na çocukluk krizi, ergenlik 
krizi, erginlik veya delikanl ı lık krizi (crise juve<nile) denebilir (79). 
Bu safhalarda insan yavrusu ile marazi şuurun türlü manzaralar ı  
aras ı nda büyük benzerlikler vard ır (8o). Çocu ğ a ruh hastas ı  denemez. 
Çünkü o a ş acağı  bir merhalenin krizinde, hasta ise içine sapland ığı  
halin krizindedir. Fakat çocu ğun bunu aş amamış  olduğu veya eri şginin 
sonradan bu halin içine dü ş tüğü durumlarda iki tip içiçe girer. Alfred 
Adler bu yaklaşmaları  büyülterek bütün ruh hastal ıkları nın kökünü 
buradan ç ıkarıyor ve soydan geçme ön - istidatlarda a ş ağı olma komp-
leksini (somplexe d'infirioriti) arıyordu (78). Halbuki, ruhca hasta ço-
cuk'da aranan bu kompleks, asl ı nda, dikkati yaln ı z aşı rı  tiplere çevir-
memek ş artiyle bütün insanl ığ a yaygındır. Adler, Nietzsche'den mül-
hem olarak sava şı  "kudret içgüdüsü" yetmezli ğ i ile benlik duygusu 
arası nda görüyordu. Nitekim, Freud sava şı  cinsi içgüdü ile benlik 
duygusu aras ında görüyordu (82) Jung çocuk cinsiyeti fikrine kat ı l-
mayarak, krizin köklerini kollektif d ışş uur'da buluyordu (83). Bütün 
çeş itleri ile Psikanaliz insan yavrusunda ba ş layan varl ık krizini görme 
şerefini ta şı yacakt ır. Ancak, insan ın doğuş tan yetmezliğ i (foetal doğuşu) 
hesaba kat ı lmad ıkça bu aç ıklamalar havada kalmaya, hayvanla insan 
aras ındaki derin farka göz yuman bir içgüdü çat ış mas ı  fikrine saplan-
maya mahkûmdur (84). 

İ nsan durdurma - çevreyedalma mekanizmalar ının çatış mas ını , 
yetmez olan doğuşundan çıkarır ve bu yüzden ayn ı  zamanda hem ger- 

79 Debesse, La Crise 	 juzi&dle, 1948 P. U. F. 

80 H. Z. ülken, Cemiyet ve marazi şuur, 1931 (Felsefe Y ı llığı , I) 
81 A. Adler, Le Temp6rament nerveux, trad. par Dr. Roussel, (elements d'une psychologie 

individuelle et applications ı  la psychotherapie) 1926, Payot. 

82 Freud, Introduction â la Psychanalyse, trad. par Dr. S. Jankelevitch, 1925. Payot 

83 C. G. Jung. L'Inconscient dans la vie psychique normale et anormale, trad. par Dr. Grand 

jean-Bayard, 1928, Payot, İki bilgin aras ındaki esasl ı  ayrı lık şu eserde belirtilmi ş tir: Edward 

Glover, Freud ou Jung? trad. par Lucy Jones, 1949, P. U. F. 
84 Bu fark ı  yalnız biyoloji yönünden değ il, M. Scheler gibi felsefe yönünden, hatta tasav-

vuf yönünden de belirtmek kabildir. Remy Colin gibi "noologique" antropoloji yönünden, 

mantıkç ı  veya ontolojik felsefe yönünden ayr ı  ayr ı  bakı labilir. 
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gin hem gevş emiş  bulunman ın bulan ıklığı  içindedir : Bu onun ba şka 
tabirle isyan - itaat çat ış ması  halinde olması  demektir. Buna bir bak ım-
dan fert - toplum çat ış ması  da diyebiliriz. Ayn ı  yavru bir manzarasiy-
le isyan veya fert, ba şka bir manzarasiyle itaat veya toplumdur(*). 
Hayvan yavrusu içgüdüsünün neve vergi mahareti sayesinde ana ku-
cağı ndan pek çabuk kendini kurtar ır. Çocuk bunu yapamaz, yeti şme 
devresi uzun sürer ve süre boyunca isyan - itaat çat ış ması  da hayat 
grafiğ inde bir kaç iğ ri çizerek ilerler. Toplum manzarasiyle çocuk 
bir emirler ve yasaklar sistemine boyun i ğer. Fert manzarasiyle bu 
sisteme güçlükle uyar. İ ki manzara çocu ğun büyümesindeki ardarda 
kriz safhalar ım meydana getirir. Çocuk ilkel toplumlarda itaate al ış -
tınlmak için ş iddetli ekzersislerden geçirilir. Bunlar topluma giri ş  
ayinleridir ki her birinin sadique ve çok vah ş i görünüş leri vard ır (85). 
Fakat ayn ı  çocuk bir yandan da şı marık büyür, babayla ş akalaşı r, 
ana tarafından okş anır (86). Sadique ayinlerin doğurduğu vah ş et 
duygusu ile bu ikinci ş efkat duygusu birbiriyle kar şı t fakat tamam-
layı cıdır. Çocuk ambigü bir halde hem ba şkalarına karşı  vahş idir, 
hem ş efkat ve duyguda ş lıkla (sympathie) bağ lıdır. Bu kriz hali iki tav-
rın nöbetle ş e veya ayr ı  kimselere kar şı  alınmas ı nda değ il, aynı  zamanda 
ayn ı  kimseye karşı  duyulması nda görünür. Freud'un çocuk ruhunda 
bulduğu ambivalence budur. Onun dışş uura itilmiş  (refoul6) iki ayrı  iç-
güdü aras ında çatış madan çıkardığı  sonucu, biz insan ı n eksik doğuşun-
dan çıkarıyoruz. Öyle bir eksik do ğuş  ki biyolojik bakı mdan insan ı  öteki 
fikralı lardan a ş ağı  seviyede b ıraktığı  halde, beyin kabuğunun alıcı  
gücünün üstünlüğü yüzünden onlardan yukar ı  seviyeye çıkarmaktad ır 
(87). "Durdurma - dalma " halindeki do ğu ş tan sonra ba ş layan çatış -
ma buradan gelmektedir**. Merkezi sinir sisteminin ketvurucu (inhi-
bitrice) gücü çocuğun toplum manzaras ında (insan ırkı  boyunca) 
kırbaçlama, deri soyma, ate ş ten geçirme ş eklindeki vah ş i ayinlerde 
onu mücadeleci, at ı lgan yaptığı  ve ona hayvanlar serisinde hiç bir ne-
vile ölçülemiyecek kadar tehlikeye at ılma (risque) zevkini verdiğ i gibi, 
yine uzviyetin bütün olarak çevreye uyma hali onu çekingen, korunul-
maya muhtaç, hatta korkak yapar***. O ayn ı  zamanda hem cesur hem 
korkaktır ; hem merhametli hem vah ş idir. Bebeğ ini okşar, fakat par-
çalar. Ana ve babas ı na karşı  Freud'un tasvir etti ğ i müphem çatış kan 

* Edward Westermarck, L'Origine et le dkeloppement des iddes morales, trad. par. Robert 
Godet, 2 vols. 1928. Payot. 

85 Van Gennep, Les Rites du Passage, etudes faites Madagascar, 1917 

86 E. Durkheim, Education morale, 1916. F. Alcan (Hüseyin Cahit Yalç ın tarafından 
çevrilmiş tir. 1928. Devlet Matb) 

87 Chauchard, Des animaux â l'homme, 1961, P. U. F. 

** Değerlere ait tahlilde gördü ğümüz "başkası " fikrinden bunu ayırmal ıdır. 
*** G.L.S. Mercier, Le Dynamisme Ascensionnel. ch. XV. le risque, P. 101 (P.U.F., 

1949) 

392 



davranışı  (çocukta gördü ğünü ilkel dinlere yayma suretiyle dü ş tüğü 
fantezi (88) bir yana b ırakı lacak olursa) budur: babay ı  sever ve nefret 
eder ve bu oğ lan çocukta anaya, k ız çocukta babaya çevrilmi ş  olmadan 
ziyade yak ı n çevredeki insanlara çevrilmi ş tir. Malinowski anabuyruk-
lu (matriarc al) kültür çevrelerinde cEdipus kompleksinin ald ığı  değ i-
ş ik manzaralar ı  anlat ırken Freud'un d ışş uur mekanizmas ına karşı  
ilk ciddi tenkidi yapm ış tı  (89). Fakat Jung'un çocuk cinsiyeti hakk ı n-
daki tenkitlerini de hesaba katarak konuyu geni ş letmeli ve iki içgüdü 
aras ındaki çat ış manın çocuk dışş uuruna itilmesinden krizin do ğma-
dığı nı , insani varl ığı n baş lıca özelliğ i olduğunu görmelidir. Hem vah-
ş i hem merhametli olmak insani varl ığı n büyük ç ıkmaz ı  olarak ba ş lar. 
İ nsanlık tarihi kültürle, insan kendi ömründeki e ğ itimi ile bu ç ık-
mazdan kurtulmak için çabalar yapmaktad ır. Krizin (veya kriz safha-
ları nın ) a şı lması , parçalanm ış  kişinin her seferinde daha geni ş  olarak 
kiş iliğ i kazanmas ı  insanda nöbetle şe ritmlerin doğu şu demektir. 

Vahş ilik duygusu çaba, meleke ve zekâ gücleri halini al ı r. Sempa-
ti duygusu çevreye uyma, hafiza ve hayalgücü olur. Fakat bu ritmlere 
rağmen insan ın alt - bünyesindeki kriz tekrar daha ş iddetli meydana 
çıkabilir. Gerilme ve geni şlemenin ritmli iş leyişine rağmen insan bu 
iki nöbetle ş e hareketten birinin üstün oldu ğu tipler halinde kal ıplaş a-
bilir. İ çedönüklük ve d ış adönüklüğün doğu şu gibi, vahş ilik ve mer-
hametliliğ in doğu şu da bu kal ıplaşmalara aittir. Art ık nöbetleşe ritm-
ler ağı rlaşı r, insanda varl ığı n imkânları  bir yana çevrilir ve karakter 
halini al ır. Karakterin do ğuşu her nekadar ş ekilleşme olarak bir evrim 
gibi görünürse de, donup kalma olarak evrimin durmas ı  ve tükenme-
dir. Karakter kat ı laşmış  yüz çizgilerinde, donmu ş  mimiklerde görünür. 
İ nsanların karakter farklariyle birbirinden ayr ılmas ı  ferdi hayat 
sürelerinde evrimlerinin tükenmesi demektir. Ac ı ların veya vah ş etlerin 
kazdığı  çizgiler art ık gülümseme ile düzelemez. Portre, statikle şmiş  
'bir hayat prespektivinin ifadesidir. Karakter bedenle ruhun birle ş ik 
olarak ş ekilleşmesi olduğu için, o insan ın içyüzünü ele verir. Pyhsio g-
nomonie (eski tabirle "ilmi simâ") ile u ğ raş anları n insanı n iç yüzünü 
yakalama iddialar ı  bunun için doğ rudur (9o). Ve bu aç ıdan evrimin 
durduğu statik karakterleri inceleyecek yeni bir karakteroloji yapmak 
lâzımdır (9 ı  ). Bu art ık hayvan tipleri gibi basit beden yap ı sı  tetkik- 

88 Freud, Totem et Tabou, interpretation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples 
primitifs, trad. par Dr. S. Janklevitch, 1925. Payot 

89) Malinowski, La Sexualit6 et sa r6pression dans les socilas primitives, trad. par Dr. S. 
JankelMvitch, 1932, Felix Alcan 

90 Lavater et Gall, Physiognomonie et Phrhologie, nouv. edit. Garnier, Paris 

91 Böyle bir karakteroloji henüz mevcut de ğ ildir. 
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lerine dayanm ıyacaktır. Ruh-beden z ı t ve tamamlayıcı  bütününün ev-
riminde hayat boyunca geçilen merhaleleri ve onlar ı n artık değ iş mez 
hale gelen ş ekillerini inceleyecektir. Böyle bir karakter ilmi insani 
varlığı n temel krizinden ba ş layarak ritmlerin aç ı lışı na, denge bozul-
masından sonra meydana gelen kat ı laşmalara (denge devam ediyorsa 
ritmlerin nöbetle ş e iş lemesinden doğan ifade ş ekillerine) varacakt ır. 
Karakter ilmi insan evriminde dinamikten stati ğ e doğru alçal ıcı  bir 
değ işmeyi ve evrim tükenmesinden doğ an ş ekilleşmeleri tetkik edecek-
tir. La Rochefoucauld, La Bruyere gibi edip - dü şünürlerin karak-
terlere dair yazd ıkları , insan ın iç yüzü ile d ış  yüzünü kar şı laş tırırken 
böyle bir karakteroloji'nin öngörü ş ü vazifesini görmü ş lerdir(92). 

L. İnsanda İçyüzü ve Dış yüzü 

İ ç yüzü ve d ış  yüzü insani varl ık krizinin esasl ı  görüntülerinden 
(*) biridir. Bu kriz hali hayvanlarda yoktur veya o kadar azd ır ki 
yok denebilir : baz ı  hayvanlar ı n ş ikârını  yakalamak için ölmü ş  
talidi yapmalar ı  veya gizlenmeleri gibi. İ nsanda ise daha çocuklukta 
bu iki yüz ayr ılmaya baş lar. istediğ ini elde etmek için kurallara 
uymuş  görünmeyi kabul eder, halbuki isyan halindedir, ilk yalan do ğ ar 
(93). Bu, masal uydurma veya mitomani halinde hayalgücünün i ş le-
mesine yarar. Oyunla birle ş erek aksiyona geçer. Marazi safhadan kur-
tuluş  nisbetine göre çe şitli tarzda yeni bir devrenin ki ş iliğ i içinde erir. 
Fakat kat ı laş mış  karakterlerde mürailik ve hilâkarl ık ş eklini al ır (94). 
Normal ki şilikte iç hayat - d ış  hayat ikiliğ i, mahrem benlik (for int6- 

rieur) olur. Toplum münasebetleri, arkada ş lık, dostluk ve s ırdaş lık 
derecelerine kadar daralan münasebetler ş ebekesinde yaln ız sonuncu-
su iç hayatla d ış  hayatın birleşmelerini sağ layabilir(95). Bu hayat 
ikiliğ i, bütün kriz çözülmelerine ra ğmen o kadar uzun sürer ki, bazen 
çözülemeden nöbetle ş e ritmlerini pek güç yaparak ömür boyu gider. 

92 La Bruy&e, Les CaracUres; La Rochefoucauld, Les Maximes. Buna Balzac' ın bütün 

romanlar serisini ve ondan özet olarak yazd ığı  la Comedie Humaine adl ı  dramı , Wald Dis-

ney'in karikatürlerini ve James Ensor'un ayn ı  tipteki resimlerini katmally ız (A. de Ridder, 

James Ensor, edit. Ridder, 1930, Paris) 

* Bu kelimelerin içedönük ve dış adönük diye kullanılan şekille iliş iğ i yoktur. Burada 

bir ahlak problemi ön planda gelmektedir. 

93 Le Senne, Le Mensonge et le caract&e, 1931, Felix Alcan, (ethique de la veracite) 

94 Jean -M. Sutter, Le Mensonge chez l'enfant, 1956. Paideia. P. U. F.-Andre P.- L. Beley, 

L'Enfant instable, 1959, Paideia, P. U. F. - M. Prudhommeau, L'Enfance anormale, 1949. 

Nouv. Enc. Pedag. P. U. F. 

95 Raoul Allier, Psyclwlogie de la Conversion, zikredilen eser 
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Evrimi tükenrni ş  ritmler toplum halinde örf ve âdetler ş eklinde katı -
laşı r. Fakat toplum hiç bir zaman ondan ibaret olmad ığı  için, sosyal 
değ işme ile kat ı laş mış  ş ekiller aras ı nda gizli veya aç ık savaş lar olur. 
Bu savaş  gencin dinamizmi ile ya ş lını n statik karakteri aras ında nesil 
çatış mas ı  manzaras ını  alır. Delikanl ı lık isyanlarının mühim bir k ısmı  
bu zümreye sokulabilir (96). Anlay ış lı  bir eğ itim ve idare (yeni bir-
karakteroloji kurulmadan önce de) bu çat ış mayı  gevş etebilir. İ ç 
hayat - d ış  hayat ikiliğ inin buhram sosyal hayat ın katılaşmış  ş eklini 
dinamik kimseler için katlan ı lmaz bir sahte merasimler haline koydu ğu 
için bu buhran ı  " İ tiraflar"la çözmeye kalkarlar. Katolik kilisesinin gü-
nah ç ıkarmalar ı  (confessionnel), ortodokslar ın nefsi körletmeleri, "me-
lâmet" leri (humiliation), protestanlar ın "vicdan muhasebeleri", 
tasavvufta ş eyhe teslimiyet, duada "magfiret" istenmesi, Haris Mu-
hasibi'nin "muhasebe"si (Vesaya, Muhasebe, Riaye, v. b. eserlerinde) 
ikilik krizini çözen kurtulu ş  ritmleridir ki, bunlar ın devrim tesiri 
yapanları  Augustin, Gazali, J. J. Rousseau tarafindan parlak bir ş ekil-
de ifade edilmi ş  olan " İ tiraflar"d ı r (97). 

Ikilik krizi, kurtulu ş  ritmini vicdan 'da kazan ır (98). İ nsani 
varlığı n yapabildiğ i evrimlerden en üstünü budur. Buna art ık ruh-
beden ikiliğ ine ait krizlerde oldu ğu gibi sadece bir şuur kurtulu şu 
değ il, insanda vah şet - merhamet krizinden ba ş layarak türlü tarzlarda 
meydana gelen de ğer krizlerinin çözülü şü demek gerekir. Vicdan 
yalnız şuur değ il , şuurun şuurudur. Buraya kadar insandaki bütün 
krizler yal ın ş  u u r'da doğuyor ve çözülüyordu. Burada kriz de ğ erler-
le ş uur arasında, yahut ş uurun içkin ve a şkın iki derecesi aras ı ndadır. 
Dram dışş uurda değ il , şuurun iki derecesi aras ı nda olduğu için vic-
dan her ş eyden önce bir ü s t b e n ve b e n çat ış ması  ve onu çöz-
me savaşı dır. Psikanaliz'in aksine olarak süreç d ışş uur'da değ il şuurdan 
dışş uura doğ rudur ( İ lk yaş lardaki krizler ise bulan ık şuurdan şuur ve 
dışş uur'un ayr ılmasına doğ rudur.) (*) 

Vicdan bir kendiyle sava ş , en yüksek dereceden bir kendini ten-
kittir. Kant' ın vicdanda "kategorik Emir"i görmesi ve onu bilginin veya 
değerlerin " ş artl ı  emir"lerinden ay ırmas ı  böyle anla şı lmalıdır(99). 

96 Oeuvre collective, dirigöe par J. Cartot: Les Conflits des gdn6rations. Bibl. prospective, 
1953. P. U. F. 

97 Augustin, Les Confessions, nouv trad. par Joseph Trabucco, ödit. Garnier. 2. vols 
Gazali, El-Munkiz man ed Dardl, türk. çev. Hilmi Güngör; Pascal, Les Pens&s; J. J. Rousseau, 
Confessions, Garnier 

98 Renö Le Senne, Le Devoir, 1930, Fölix Alcan. (La ddcouverte de la contradiction pp.1-68) 

99 Kant, Critique de la Raison Pratique, trad. par François Picavet avec introduction. 
1921, 5 Cme ödition 

* Yaln ı z J. Bodin Psikanalizi bu tarzda yorumlam ış tı  (1921). 
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Kant, vicdan ı  her türlü görelik ve ş artlı lığı  aş tığı  için Noumene alan ı  
sayıyordu. Bu, orada ba şka varl ık derecelerine ait gerektirmelerin si-
nırlamadığı  bir bağı msızlığı n, dış tan yüklenmi ş  bir k a i d e y e 
ba ğ l ı l ığı n bulunmadığı nı ; vicdan ı n emrine her türlü tesir d ışı n-
da h ü r olarak uyuldu ğunu göstermek içindi. Bundan dolay ı  
Kant' ın vicdan alan ına, bütün varl ık derecelerine göre üstün-
lük imtiyaz' vermesi hakl ı dır. Fakat bu imtiyaz bize göre insani 
varlığı n evriminde onun kat ı laş mış , tükenmi ş  veya gerilemi ş  ş ekilleri 
aş an ve insanl ık ş erefini ömür boyunca devam ettiren biricik evrim 
olması ndand ır. O insani evrimin zirvesidir. İ nsan onunla insanlık 
ve üniversellik halini al ı r. Ş u kadar var ki, vicdan ın insani evrime ait 
üstün bir olgu olduğunu unutmamal ı  ve onu mutlakla ş tırmamalı dır. 
Böyle yap ı lmazsa neden baz ı  insanlar ın "vicdansız" olduğu veya 
baz ı ları nda vicdan seviyesine ula şı ldıktan sonra dü ş üldüğü anlaşı la-
maz : din bu seviyeye eri ş en ve onu kaybetmeyenlere "hidayete eri ş -
miş " der. Bu sözle insani evrimin zirvesine ula ş arak onu ömür boyunca 
kaybetmemek ayn ı  ş eydir. M. Scheler vicdana ayk ırı  hareket edenleri 
renk körleri gibi "değ er körleri" say ıyor ( oo). Böyle dü şünmek vic-
dan ın mutlakla ş tınlması  fikrinin etkisi alt ında kalmadan ileri geliyor. 
İ nsanlar aras ı nda ne kadar ı  vah ş ilik , sadism, yalanc ı lık ve mürailik-
ten kurtulabilmi ş tir? Ne kadar ı  çıkan için bir çok değ eri feda gitmeye-
cek bir seviyeye eri şmiş tir? Öyle ise vicdan seviyesini mutlakla ş tıracak 
yerde ona evrimin zirvesi göziyle bakmak, insanl ığı n zaaflar ı nı  kuv-
vetleri ile birlikte görmek daha do ğ ru olur(' o ı  ). 

Ihtilal ve sava ş  zamanlar ı nda toplum kollektif bir kriz içine gir-
diğ i için vicdanlar "körle ş ir". Yani evrim zirvedeki yerini kaybeder. 
En merhametli insanlar vah ş ileşir. Doğ ruluktan ayr ı lmayanlar, sa-
vaşı n icab ı , hile ve yalanlara dü ş erler (Araplar "el - harbü hud'atün" 
derler). Bir yandan konkunç k ı taller, ötede K ızı lay (veya K ız ı l haç) 
teşkilatı  aynı  meydanda insanlık krizinin z ı t ve tamamlay ı cı  iki kutbu 
halinde s ırı tı r. İ nsanlık bundan ancak kriz geçince, yeni bir bar ış  ritmi 
baş layınca ç ı kabilir. Sava şı n mdeniyette yap ı cı  rolü olduğunu söyle-
yenler yalnız her krizin üstün ritmlerle a şı ldığı nı  ifade etmek istedik-
leri zaman hakl ıdırlar ( ı  o2). Nitekim bütün canl ılarda "Varl ık sa-
vaşı " Ch. Darwin'in dedi ğ i gibi meydan ı  en kuvvetliye b ırakan 
seçkinle ş me ile değ il, yalnız bir kriz hali olan sava şı n aşı l-
masında yeni ritmlerle nevilerin çoğ almas ı nı , farkla ş maları  ve 

100 M. Scheler'in bu görü şünü Alfred Stern Philosophie des valeurs de belirtiyor. 

101 Hilmi Ziya, A şk Ahlâk ı , 1 nci baskı , 1931, 2 nci bask ı , 1958 

102 Steinmetz, Sociologie des Krieges; Bouthoul, Sociologie de la guerre, Payot 
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evrimi açıklayabilir. Darwin'in dedi ğ i doğ ru olsaydı  nevilerin çoğ al-
masına ve farkla şması na değ il, azalmasına doğru gidilmeliydi. Vakı a 
savaş , krizi a ş an üstün ritmler do ğurduğu gibi, iki tarafı  yı p-
ratabilir, hiç bir netice do ğurmayabilir, evrimin tükenmesi demek olan 
bir devrin kapanmas ı  ile sona erebilir. İ lkçağ  sava ş ları  Antik medeni-
yetin sona ermesine ve bin y ıllık karanl ık devrin aç ılmas ına sebep 
olmuş tu ( o3) . 

Ruh hastal ıkları nda vicdanın gerçekle ş mesini engelleyen haller 
görüyoruz. Bunlar krizin a şı lmamış , yeni ritmler içinde ki ş iliğ in doğ -
mamış  olduğunun alâmetlericlir. Bazen de a şı r ı  bir enerjinin doğur-
duğu tükenme ( e'puisement) halinde kiş iliğ in çözülmesi ve seviye dü şmesi 
ayn ı  halleri doğurabilir. Bu tiplerden biri primitif veya proj ektif şuurla 
benzerliklerini i ş aret ettiğ imiz ş izofrenidir. Sechehaye böyle bir hasta-
nın "hatıra defteri"ni yay ınladıktan sonra onun iyile şmesini anlatan 
"Sembolik gerçekle ş me" yi yazd ı  (i o4). Burada ş izofrenin "yabanc ı " 
saydığı  insanlarla aras ı nda duygu bağı nı n nas ı l kurulduğunu, müp-
hem bir bo ş luk yerine mekân ve zaman röperlerinin nas ı l canland ı -
ğı nı , hastanın kendini nas ıl yava ş  yava ş  bir değ er dünyas ı  içinde gör-
meye baş ladığı nı  anlıyoruz. Fakat daha bariz iki tip hyst&ie ile psyc-
hasth&ı ie'de görülen vicdan çözülmesidir. Ş uur alanının aşı rı  daralmas ı  
olduğunu daha önce gördü ğümüz birincide hasta vicdan muhasebe-
sine vakit b ırakmayan rezaletler ç ıkarmaktad ır(' o5). Ş uur alan ının 
aşı rı  geniş lemesi demek olan ikincide ise hasta vicdan ın kararlar ına 
imkan bırakmayan bir kuruntu içinde k ıvranmaktad ır. O bir nevi 
vicdan hesapla şması  hastas ıdır, her vesile ile kendini itham eder, hiç 
ilgisi olmayan vakalardan kendini sorumlu görür (i o6). Her iki hal, 
ya vicdan ın i şlemeye vakit bulamamas ı , ya kuruntu derecesinde lü-
zumsuz iş lemesi yüzünden, vicdan hastal ığı dır. Bu da gösterir ki 
"vicdan" dediğ imiz üstün evrim derecesi daha önce fert - toplum 
krizinin a şı lmış  olmasına, kiş iliğ in normal i ş lemesine bağ lıdır. 

M. Evrimin Türlü Yornmlam şı  

Canl ıda evrimin çokş ekilliliğ ini gördük. Bundan dolay ı  onu tek 
bir ş ekle, ilerlemeye bağ layanların fikrine kat ı lamayız. Fakat evrimler 

103 Georges Sore!, La Ruine du monde antique, conception materialiste de l'histoire, 2 

eme edit. avec la preface de Ed. Berth. 1925. Marcel Riviere, Paris 

104 Sechehaye, La Rklisation symbolique, 1948, supplement â la revue de Psych. Berne. 

105 Pierre Janet, Nevroses et Wes - fixes, 1914, Felix Alcan 

106 Pierre Janet, Les Obsessions et la Psychastlı kie, 3 em edit. 1919. Felix Alcan 
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aras ından bir k ısmının baş arı lı , olgunlaş tırı cı  olduğunu, üstün güclere 
doğ ru götürdüğünü söylemek yanl ış  olmaz. Öyle ise evrimle ili ş iğ i olan 
bu görü ş leri gözden geçirelim: 

a) Terakkicilik (progressivisme) 18 nci yüzyı lda Lumi6-e Felsefe-
sinde ve baş lıca Condorcet'de en hareketli tarafl ı sını  buldu ( ı  07). 

nc ı  yüzyılda da bir k ı sı m evrimciler Darwin ve ş imdi yeni darwin-
ciler, bu arada H. Spencer terakkicidirler. 

b) Terakkiye kar şı  olanlar (anti - progressiste) canl ı larda ritmin 
mukadder devrelerini kapad ıktan sonra tükendi ğ i fikrindedirler. 
İ bn Haldun, Vico, Roberto Ardigo, Georges Sorel, Oswald Spengler 
böyle dü şünüyorlar(' o8). 

c) İ htimalcilik (probabilisme) veya megiorisme' de terakki bir gaye 
değ ildir, neticedir. Darwin'e göre evrim bir "mutlu tesadüf"dür. 
Onun tesirindeki bir k ı sım Marx'cı lar da böyle dü ş ünüyorlar ( ı  439). 
Hayat zaman kadrosuna ba ğ lıdır; statik bir hal, bir denge de ğ ildir 
derler. Bu görü ş  yukarıki iki görü şü, bir bakı ma birle ş tirir. 

Biyolojide ilerleme fikri çok eskidir. Fakat bunu antropomorfik 
"ilerleme" den ay ırmalı  ve kurtarmal ıdır. Eski "terakkicilik" bu ba 
kımdan hatal ıdır. Insan için terakki kriteri ilmi görü ş e 
uygun değ ildir. Bergson'un "yarat ıcı  evrim" i bu antropomorfik 
görü ş ten (mesela Spencer görü ş ünden) kurtulu şun mühim bir ad ımı -
dı r. İ çgüdü, zekâ, uyu şukluk (torpeur) dalları nın ayr ı lması  ve çokdall ı  
evrim görü ş ü tekhatl ı  Spencer evrimciliğ inden kurtulu ş un başlangıcı -
dır denebilir. Varolu ş  zaman ını  abstre (soyut) terakki ile birlikte 
düşünmemelidir: "zaman her ş eyi halleder.", "i şi zamana b ırak ın", 
"zaman yarat ıcı  gücdür" gibi sözler zamana varl ıktan bağı msız me-
tafizik bir anlam veren yanl ış  görüş ten doğmuş tur. Varlığı n imkanı  
ve oluş u halinde anla şı lan zaman mutlak bir kesinlik, önceden plan ı  
çizilmiş  bir gerektirme de ğ il, olas ı lık (ihtimaliyet), seçme ve hürriyet 
alanı dı r. İ nsanı n hürlüğü varlığı n zamaniliğ inden, yani imkanlara 
aç ı lmış  olmas ından gelir. 

Bu bak ımdan vitalist ve finalist teorilerle tam uzla şmak kabil 
değ ildir. Birinciler abstre "hayat" kavram ını  bir ayn (entit) haline 
getirdikleri ve mutlakla ş tırdıkları  için onlara kat ı lamayız. Bergson'-
un "hayat hamlesi" metafizik bir potentiel fikrine dayan ıyor. Pierre- 

107 Condorcet, Tableau historique du Progres de l'esprit humain, nouv. edit. Garnier 

108 Georges Sorel, Les Illusions du Progres, 4 *•rıle edit. 1927. Marcel Rivi&e 

109 Julian Huxley'in Maiorisme'i bu münasebetle zikredilebilir. 
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jean' ın, Ruyer'nin "hücre şuuru" da ayn ı  suretle Aristo'daki "kuv-
veden fiile çıkış " görü şünün devamı dır. H. Driesch' ın entellechia fikri 
gayenin önceden varoldu ğunu savunduğu için yine bir kuvveden fiile 
çıkış  sayı labilir (I o9). Gayecili ğ e karşı  Descartes ve Spinoza'n ın ş iddet-
li hücumlarına ve Leibniz'un bu fikri savunmas ına bakı lırsa çağdaş  
felsefe bu soruyu çözmü ş  değ ildir. Kant antropomorfik bir gayecili ğ e 
karşı  organik bünyelerin iç gayelili ğ ini kabul ediyor. Lachelier tüme-
yarış  prensipini, Kant'dan ilham alarak, gaye sebeple aç ıklamak istiyor 
du. Bugün de Lecomte de Noüy'nin tele - finalisme'i ( ı  ı  o), Ruyer'nin 

- finalisme'i ( ıı  I ), organik bünye içinde parça - bütün münasebeti 
halinde ele al ınmış  iç gayelilik fikrinin türlü ş ekillerde canlanmas ıdır. 
Biyolojide bu iddiaları  haklı  gösterecek misaller az de ğ ildir. Bunların 
bir çoğunu derin ara ş tırmalar ı  ile Cuenot vermektedir( ı  ı  2). Böyle 
anlaşı lan bir gayelilik bir yandan deterrninismle, öteden statistik 
determinism ile uzla şı r : çünkü bütün delilleri uzviyetin organla şma 
olmasından, her organla şma veya bünyede parçalarla bütün aras ında 
içten bir vas ı ta - gaye münasebetinin bulunmas ı ndan çıkarı lmış tı r. 
Bu dü ş ünce tarz ını  Driesch tarafından canland ırı lan eski gayeciliğ e 
bağ lamaya sebep olmadığı  için, ilim zihniyeti ile uzla şmaz denemez. 
Bize göre böyle anla şı lan gayelilik, tabiat ın insan veya zeka hedefine 
doğ ru ş uurlu bir evrim geçirdi ğ i ş eklinde yorumlanan gayeciliğ e asla 
irca edilemez ve edilmemelidir. Varl ığı n imkanlara aç ık ve olu ş  ha-
linde olduğunu söylerken, canl ı  varl ıklardan her birinin kendi bünye-
lerinde, iki kriz ve evrim devresi aras ı nda bir denge meydana getirdi ğ i-
ni, o bünyede bütünle parçalar aras ı nda gaye - vas ı ta münasebetinin 
olduğunu söylemek te asla Aristocu görü ş e dönmek sayı lamaz. 

Berg'in monogense fikri canl ı larda mutlak determinismi savun-
ması  bakımından Eimer'in orthogenhe fikrinden farks ı zd ır. Daniel 
Rosa'nın hologenhe'i ise evrimi co ğ rafi bölge da ğı lışı na göre aç ıklayan 

dar bir determinismdir. Smuts'un holisme'i ondan pek farkl ı  değ ildir. 
Materyalist teorilerin causalisme'i (sebeplikle aç ıklamas ı ) ayn ı  suretle ev-
rimi dış  ş artlara ircadan ibaret inhisarc ı  ve dar determinismlerdir. Bun-
dan dolay ı  yeni - darwinciler, yeni - lamarkc ılar, mekanistler, Gustave 
Le Bon, Felix Le Dantec'in görü ş leri aras ı nda causalisme'in ifade tarz ı  
bakıdan fark varsa da, hepsi a ş ağı  yukar ı  aynı  noktada birli ş iyorlar : 

110 Lecomte de Noüy, L'Homme et sa destink (Human Destiny), edit. La Colombe, 

1948, (Signification de l' kolution, pp. 76 - 89) 

111 Ruyer, Le Mo - finalisme, P. U. F. 

112 Cuenot, La Genke des espkes animales, 1932 F. Alcan 
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bütün bu teoriler evrimde imkan, aç ı lış , yeninin meydana ç ıkışı  fik-
rini görmemekte veya gölgelemektedirler. Halbuki Mendel'le ba ş layan 
mutation ara ş tırmalar ı  (daima baş arı lı  olmasa da), Darwin'de yaln ı z 
"seçkinleşme" fikri , yeni Lamarkc ı lığı n çok fonksiyon ile çevre ara-
sında kar şı lıklı  etki ş eklinde yorumlanmas ı  ötekilerden daha çok haki-
kat payı  taşı maktad ı r. 
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IX 

ZAMAN VE HÜRRIYET 

A. Zamansız Varlık 

(Soyut olarak Varlık) 

Kitabın başı ndanberi ilk defa iki soyut kavram ı  karşı  karşı ya 
koyuyoruz. Halbuki hedefimiz felsefeyi metafizi ğ in, hatta filmin soyut 
kavramlar ından kurtarmak ve ona konkre temeller bulmakt ır. Hus-
serl'ci bir gözle gerçek olmayan özlere bakt ığı mız vakit bile onları  
bir varl ık alanı  olarak al ıyoruz : matematik veya mant ık özlerinin alan ı , 
ideal değ erler alan ı  gibi. Burada soyut kavram ını , Husserl'in verdiğ i 
özel anlama kat ı larak, onlar ı  eskiden beri al ışı lmış  zihnin muhtevadan 
sıyırdığı  ve fakirleş tirdiğ i ş ekiller gibi görmüyoruz. Böyle anla şı lınca 
burada neden zaman ve hürriyet kavramlar ını  ele aldığı mı z açıklana-
biiir. Zaman burada muhtevas ından sıyrı lmış  bir kalıp olan ilimlerin 
"ölçü - zaman" ı  değ ildir; hürriyet de varl ıklardan ayr ılmış  ve zihin& 
belirsiz muhtevalar alm ış  olan son yüzyı lların ideolojik "hürriyet"1 
değ ildir. Zamanı  ayrı lmaz bir halde varl ığ a, insan ın varlığı na bağ layan 
yeni baz ı  filozoflar gibi dü şünüyoruz. Hürriyeti de politikan ın veya 
metafiziğ in "hürriyet"lerinden ay ırarak varl ıklarda derece derec geli-
ş en varlık mertebelerinin bir olu ş  tarz ı  olarak anlıyoruz. 

Var olmak daha -çok varolmayla, var olan (6tant) var olacak-
la mümkün olduğu için, varolmak statik de ğ il dinamik, sabit değ il 
hareketlidir. Daima imUnlara aç ı lmış tır. Bundan dolay ı  da var-
lık gerçekle şmelerle meydana ç ıkar ve bir yönü vard ır. Bu yön 
geleceğ e doğ ru aç ıktır. Fakat mutlak olarak Varl ık bütün varolanlar ı  
içine alır; hiç bir yönü yoktur. Ba şı  ve sonu yoktur. Bu anlamda 
mutlak Varlık sonsuzd ır. Öncesi ve sonras ı  olmadığı  için geçmişi 
ve geleceğ i de olamaz. Öyle ise zaman ı  yoktur. Mutlak varl ık zamans ız 
varl ı kt ır. Bütün izafi varl ı klar zamana ba ğ lıdırlar. Fakat zaman da 
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bu zamans ız varlığ a bağ lı d ır. Öyleyse zaman sonsuzlu ğun içinde bir 
kesit, sonsuzluğa göre sonlunun de ğ iş me ölçüsüdür. 

Zamansı z ve değ işmesiz varl ı k fikrini Parmenide ileri sürmü ş  ise 
de ona göre bu varl ık sı nı rl ı d ır ve küre biçimindedir. Bundan dolay ı  
da bu fikrin savunulmas ı  imkâns ı zd ı r( ı ). Eflâtun "ezeli dönü ş " 
halinde kapal ı  bir zaman kabul ediyordu(2). Aristo zaman ı  harekete 
irca etti: zaman onca hareketle, hareket de zamanla ölçülür(3). Bu,  
bir nevi kı sır döngü ise de zaman kavram ına bir dereceye kadar geni ş -
lik verdi. Ancak hareketi de, zaman ı  da kuvveden fiile geçmeyle aç ık-
ladı . O, Eflâtun'un Fisagor'dan mülhem devreli (cyclique) zaman 
fikrine göre bir ilerleme idi. Eflâtun'un görü ş ünde her ş ey mahvol-
duktan sonra yine eski yerine dönecektir. Zaman onda ruhlar ı n beden 
değ iş tirmesi (m6tempsychose) fikrine bağ lı  idi. Halbuki böyle bir fikir 
ne ilim zihniyetine, ne metafizik dü ş ünceye uygundur. Kimse ş imdiye 
kadar ciddi ve kontrollü olarak böyle bir ş eyi tesbit etmemi ş tir. Hint'-
de, Iran'da ve Yunan da yer yer görünüp kaybolan "tenasuh" fikri 
(4) animist ilkel dinlerde toplum etrafında dolaş an ölü ruhlar ı nı n 
tekrar civardaki tabiata, canl ılara ve ya ş ayanlara geri dönece ğ i ş ek-
lindeki inanc ı n kalınt ı s ı  idi. Böyle bir dü ş üncenin ilimde ve felsefede 
yeri olmamalı  idi. Eflâtun, felsefi dü ş üncesinin devrimciliğ ine rağmen 
bu kal ı ntı lardan tam kurtulamam ış tır. Bundan dolay ı  Aristo'daki 
zaman fikri yetmez olsa bile hocas ının Mitos'la kar ışı k düşüncesine 
bak ı lırsa büyük bir ilerlemedir. Plotin'de zamans ız ve sonsuz varl ık 
fikri Parmenide deki eksi ğ i düzeltti: Zamans ız ve hareketsiz olan bü-
tün varl ık nası l sonlu olabilir? Anaximandros düzeltilmi ş  olarak tek-
rar meydana ç ıkıyor. 

Renaissance filozoflar ı  (Bruno, de Cusa) sonsuz fikrini canlan-
dırd ı lar(5), fakat zaman fikrine cephe ald ı lar. Buna kar şı  Orta - çağ - 

1 A. Voilquin, Les Penseurs grecs avant Socrate (les textes traduits) Parmenide, pp. 69 - 83 

2 Jean Wahl, Traite de 1 t Maphysique, 1948, P ayot 

3 Aristote, Maphysique, trad. par. Tricot. 1953 vol. 1. p. 378. Devenir, yol 2-p- 629 
Mouvement ; Aristote, Physique, trad. par H. Carteron, 1926, edit. des Belles Lettres. p. 147: 
Etude critique du probleme du temps 

4 Metempsychose veya transmigration denen bu fikir Orpheus misterlerinde ba ş lar; 

oradan Fisagor'culara ve Eflâtun'a geçmi ş tir. Hinduismin esasl ı  inançları ndan iken Boudd-
hism'e, oradan iyi ruhlar ın (Para -Atma) k ıı rtulacaklar ı nı  kabul ederek bu ilk as ıldan 
ayrı ldı . İ slâmiyet "Tenasuh" fikrini tamamen reddetti. İ ptidai dinlerin kal ıntı s ı  olan bu 
inanç üstün bir Ahiret ve Ebedilik dini ile uzla ş amazdi. Bu konu daha önce Semsettin Gü-
naltay tarafından Sebil ür-Re ş ad dergisinde bir makale serisi halinde tetkik ve ne şr edilmiş -
tir. 

5 Nicolas de Cusa, De Docte Ignorantia, trad. par Moulinier, introd. par Abel Rey 
(De la docte Ignorance), 1930, Felix Alcan; Giordano Bruno, Cause, Principe, Unite, trad. par 
E. Namer, 1930, Felix Alcan 
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da Augustin ya ş anmış  zamanı n üç buudunun (geçmi ş  - hal - gelecek) 
sübjektif olarak kurulu şundan hareketle zamans ız ve mutlak varl ığ a 
geçtiğ i için modern dü ş ünceye daha yak ındır. Modern felsefede Des-
cartes ve cart6ien'ler zaman fikrine de ğer vermediler(6). Yaln ız 
Leibniz'de müphem olarak mekamn yan ında yer ald ı . Mekanism 
alemi hareket ve uzamla aç ıklamayı  yeter gördü ğü için her ş ey yine 
değ iş mez varl ığı n yaratt ığı  hareket düzeni olarak anla şı ldı . Eski fel-
sefe böylece positivisme'e kadar zamansız varlık fikrini devam ettirdi. 

B. Varhksız Zaman 

Buna kar şı , kökleri yine İ lkçağda olan ba ş ka bir fikir, varlık-
sız zaman fikridir. Bu fikir Aristo'da, Farabirde, yarad ış  doktrinini 
geliş tiren Orta - ça ğ  felsefelerinde bo ş luk ve Dehr olarak görülüyor(7). 
Eflâtun'daki izafi yokluk ile Demokrit'in atomlar aras ı nda gördüğü 
"bo ş luk" Mem yarat ı lmadan önceki boş luk ve yokluk halinde devam 
etti. Bu yüzden bir k ı sı m Kelâmc ı lar yarad ış  fikrini buna dayand ırdı -
d ılar. "Yokluktan hiç bir şey çıkmaz.", "Yokluk dü ş ünülemez" 
yerine "yoktan varolma" (Creatio ex nihilo) dediler. Yunanl ı lar felsefe-
den önce Chronos'un (zaman) Cosmos'u (Alem) meydana getirdi ğ ini 
söyliyorlardı . Chronos alemi ş ekilsiz ilk maddeden meydana getirmi ş  
olduğu için yaratı c ı  değ il yap ı cı  (Demiurgos) sayı lıyordu. Fakat 
Gök dinleri (H ıristiyanlık ve islaml ık) âlemin yarat ı lmış  olduğunu 
kabul ettikleri için ba ş langı cı  olmıyan şekilsiz madde yi kald ırdı lar. 
Baş langıcı  olmayan yaln ız bütün varl ıkların kendisinden ç ıktığı  sonsuz 
varl ık, Allaht ır. Bu fikir varl ıksız zaman fikrinin reddi demektir. 
Halbuki Batı l-iller, Dehriler, atomcular varl ığı n bulunmadığı  bir sonsuz 
boş luğu, varl ıkların kendisinden ç ıktığı  "Dehr"i, zaman ı  savunmada 
devam ediyorlar ve bu soyut kavrama sonsuzluk veriyorlard ı . Fakat 
zamansı z varl ığı n duyu sezgisi ve dü şünce ile kavranmas ı  mümkün 
olmadığı  gibi, varlıksı z zaman ı n da bu araçlarla kavranmas ı  müm-
kün değ ildir. 

Leibniz 1716 da Clarke'a yazd ığı  bir mektupta kendi relationnel 
zaman görü şünü açıklıyor ve bunu sebeplik fikrine dayand ırıyordu. 

6 Rene Descartes, maddi cevherin s ıfatlar ı  olarak uzam (mekân) ve hareket'i göster-

diğ i için zaman fikri onun felsefesinde ayr ı  bir yer almıyor. Descartes' ın müsbet ilimlere 
büyük güveni ve tabiat ın Allah tarafından yarat ı lmış  sars ı lmaz düzeni hakkındaki kesin 
kanaati zaman ın karars ızlığı ndan kaçmasına imkan vermiş tir denebilir. 

7 Farabi, Allah ı  küll - ül ucüb (merveilleux) ve dâhir (‘ternel) diye tarif ediyor. Bu suretle 

"Dehr", Aristo'nun anlad ığı  hareketle ölçülen zaman ı  aşı yor. 
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Aristo'nun hareketten ç ıkardığı  zaman fikriniden beri ilmi bak ımdan 
bu en mühim ilerleme idi. Yaln ız arada Ebu'l - Berekk' ın daha 13. 
yüzyı lda Aristocu zaman fikrini tenkit ederek bir tak ım kar şı  kanı tlar-
la hareketin bulunmad ığı  bir 'alemde zaman ı n süre (dur6e) olarak 
anlaşı lması  gerektiğ ini söylemesi (Bat ı  dünyasınca bilinmeyen) mühim 
bir yenilikdir(8). Bu yenilik yaln ız hareket yerine sürenin konmas ında 
değ il, zaman ın Aristo'da ve Kant'da oldu ğu gibi duyu sezgisinden ç ı -
karı lacak yerde bir kavram olarak isbat edilmesinde idi. Zaman göz-
lem ve tecrübe ile elde edilmez, dü şünülür. Duyarl ı& değ il, zihne 
aittir. Nitekim Leibniz de zaman ı  sebeplik fikrinden ç ıkarırken bir 
kavram olarak dü şünüyordu: zaman vakalar ı n sıralanması nı  sağ la-
yan ve onlardan önce gelen bir şuurdur. Fakat bu Newton'un farzetti-
ğ i gibi mutlak bir cevher de ğ il, bir münasebet şuurudur. Vakalar ara-
sı nda ardardal ık münasebeti vard ır. Zaman vakaları n sıralanmas ından 
doğ ar. Bu münasebet her türlü referans sisteminden ba ğı msı zdır. Bu-
nun için Leibniz'in zaman görü ş ü relativiste değ il, relationnel dir(9). 
Leibniz, Bourguet'ye bir mektubunda "inekân ı n noktalar ı  arasında 
hiç bir mantıkl öncelik yoktur. Halbuki bir lahza ba şka bir lahza-
dan yaln ız zaman bak ı mından değ il, mantıkça da öncedir" diyor. 

Böyle olduğu halde Kant transandantal olan, fakat tecrübenin 
ş artını  te şkil eden bir zaman sezgisi üzerine felsefesini kuruyor. Biz 
fenomenleri ancak bu soyut zaman sezgisine göre s ıraya koyuyoruz. 
Fenomenler bu, ayn ıcinsten ve basit zaman sezgisine göre tertip edili-
yor. Bu başka türlü de olabilirdi. Onlar ın kendi özlerinde bir zaman 
sırası  yoktur. Zaman onlara bizim tarafim ızdan verilmiş tir. Temelinde 
Leibniz'le ayn ı  olmasına rağmen bu görü ş  zaman ı  a priori bir sezgi 
şekli gibi görmesi bak ı mı ndan felsefede büyük bir yeniliktir ( ı  o). On-
dan sonra gelenler bu görü şün tesiri altında dü şündüler : zaman bir 
sezgidir, fakat şeylerin özüne de ğ il, şuura ait ideal bir ş ekildir. Kant' ın 
varlıktan bağı msız zaman fikri bütün idealist felsefede, hatta positi-
visme'de devam etti. Schopenhauer varl ık felsefesine kap ı  açtığı  halde 
onun tesirinden kurtulamad ı . Vakı a bu fikre ait baz ı  tenkitler ileri sür-
dü. Fakat temelinde ona ba ğ lı  kald ı . Schopenhauer' ı n itirazları  yalnız 
ardardalığı n sebepliğ e bağ lanmasına çevrilmi ş tir: 

8 Ebu'l- Berekât Bagdadi, Kitab ıl - Mu'teber (Haydar - abâd bask ıs ı ). Kelâma ait kısmı  
Prof. Ş erafettin Ykltkaya taraf ından türkçeye çevrilmi ş tir. La Pense de l'Islam adl ı  kitapta 

bu filozofa bir bölüm ayırdık. (1953, Istanbul) 

9 Mehlberg, Essai sur la thdorie causale du temps, Studio Philosophica, Leopoli, 1935. 

p. 124 - 128 

10 Mehlberg, ayn ı  kitap, sh. 135 - 143 
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Kant' ı n ev ve önünden geçen gemi misalini ele al ıyor. Bunlar 
objektif ardardal ıga aittir. Evin etrafı nı  dolaşı rken alg ı ladığı mız za-
mani s ı ra, hareketli gemide gördü ğümüz ardardal ık kadar objektif-
tir. Birincisi eve göre gözün hareketinden, ikincisi gözlemciye göre 
geminin hareketinden doğar. Fakat bu itiraz yersizdir. Çünkü Kant 
bu misallerde sübjektif alg ı ların ardardal ı gı nı  inkâr etmiyor. Ancak 
eve ait alg ı larımızda onlar ardarda görülse bile yanyana mevcuttur. 
Gemide ise alg ılar ardarda geliyor. Schopenhauer sebepli ğe bağ lı  
olmayan ardardal ı ga itiraz ediyor. Mesela bir melodinin parçalar ı , 
aralar ı nda sebeplik olmaks ı zın, ardardad ırlar. Bir de ayr ı ca vakalar 
arası nda zorunluluğu bilmedigimiz halde ardardal ığı n kurulabileceğ i 
ş eklinde itiraz ediyor. Ardardal ığı n sebepliğ e ait esasl ı  kriter olduğunu 
kabul eden Leibniz ve Kant görü ş lerine kar şı  bu itirazlar yersiz değ il-
dir( ı  ı ). Bu itirazlar Kant' ın derin incelenmesinden ileri geliyor. 
Vakaa Kant'da üç ş eyi ayı rmal ı dı r : 

a) Saf zaman, ki iç duyunun (sens intime) ş eklidir; 

b) Sübjektif zaman, ki hayallerin s ı ralanmas ıdır; 
c) Objektif zaman, fenomenlerin s ı ralanması dır. 

Duyulara ait a priori bir ş ekil olan zaman zihnin ş ekli olan sebep-
likten ç ıkarılamaz. O halde sebeplik teorisi saf zamanla ruhi ak ış  
zaman ından ayr ı  olarak objektif zamana tatbik edilebilir. Kant 
bu ayırışı  tam olarak yapmam ış sa da, bütün sisteminden bu neticeyi 
çıkarmak lâz ı mgelir. 

Aristo, Leibniz, Kant büsbütün ayr ı  aç ı lardan, fakat ayn ı  ş eyi 
savunuyorlar. Bu da ilmi tecrübenin aleti olan ölçü - zaman dır. Biri 
hareketten, öteki sebeplikten ç ıkarıyorlar. Fakat bir k ı s ır döngü 
ile biri hareketi zamanla zaman ı  hareketle ölçtü ğü halde, Kant 
sebepliğ i zamanla ölçüyor. Bugün Einstein teorisinin tesiri alt ı nda 
bu soyut ölçü - zaman fikri tersine çevrilmi ş  bulunuyor. Reichenbach, 
yeni fizige dayanarak Kant' ı n zaman fikrini tenkit ederken zaman ı  
sebeplikle ölçüyor(' 2) Fakat ihtimaliyet teorisine ait sonraki çal ış -
maları nda sebeplik fikri yerine ihtimaliyet fikrini koyuyor. Onca ih-
timaliyet tabiattaki aksedilemezli ğ i ifade eder ve daima az muhtemel 
hallerden çok muhtemel hallere do ğ rudur( ı  3). Öyleyse ihtimaliyet 
tabiat olgular ı nın aksedilemez tek yönlerini gösterdi ğ i gibi zaman 
yönlerini de gösterir. "Zaman ın İ stikameti" adl ı  son eserinde bu fik- 

11 Mehlberg, ayn ı  kitap, sh. 144, 145 - 154 
12 Hans Reichenbach, Relativitötstheorie und Erkenntnis a priori, Berlin 1920, Springer 
13 H. Reichenbach, The direction of Time, 1957. New York 
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ri geliş tirmektedir. Fakat bu anlay ış , esasında, fizik olgularına ait 
kapal ı  bir sistemde entropie nin artmas ı  ilkesine dayanmakta ve bunu 
mikrofizik alan ına yaymaktad ır. Burada iki görü ş  karşı laşı yor; biri 
aksedilemez olgular ı  gösteren termodinamik görü ş ü; öteki fiziğ in bü-
tün alanlar ı nı  kaplamakta olan statistik mekanik (ki aksedilirlik esa-
sı na dayan ıyor). Her ne kadar Reichenbach ikinci görü şü (daha 
az muhtemelden daha çok muhtemele geçi ş  olmak üzere) birinciye 
bağ lıyorsa da, o vak'alar ı n geçmiş le gelecek aras ında hiç bir ayr ı lık 
yapmadığı  bir zaman düzeni göstermektedir. E ğ er bütün fizik kanun-
ları  (son tahlilde) aksedilir iseler simetrik olmayan bir sebeplik müna-
sebeti zaman ölçüsü olmayacakt ır. Simetrik bir sebeplik ünasebe-
tinin değ işmezliğ i aksedilirlik problemine bağ lanacaktır. O zaman 
âlernin zamane bünyesi Heraklit anlay ışı  ile bir nehrin ak ışı na veya bir 
filirnin cereyan ı na değ il , filimdeki ayr ı  ayr ı  sahnelerin ardarda konmas ı -
na benzetilebilecektir. Has ı lı  Schelling'in ve bu yüzy ı l başı nda Bergson 
un dedikleri gibi fizikteki zaman (hatta Einstein'in mekân - zaman 
süreklisi görü şü de dahil) mekânlar ı n ardarda gelmesine, "mekâni 
zaman"a irca edilmi ş  olacaktır( ı  4). 

C. Varoluş  Zamanı  ve Existence Filozoflar ı  

Varolu ş a ait (existentiel) zaman fikri tamamen yeni felsefeye 
vergidir. O çağdaş  felsefenin esasl ı  vasıfları ndandır. Vakı a onun kökleri 
yine İ lkçağdad ır. Heraklit varlığı  oluş  sayar. Fakat bu olu ş ta her ş ey 
değ i ş tiğ i için değ işenleri birbirine bağ layacak süreklilik kalmaz, 
sürekliliğ e bağ lı  olan zaman da aç ıkta kalır. Zaman ın varlığ a ait ol-
ması  için varlıkla oluşun ayrı lmaz bir bütün olmas ı , değ iş menin değ iş -
mezlik içine yerle ş tirilmesi gerekir. Böyle bir görü şün tohumunu Augus-
tin attı . Augustin'e göre bu zaman ı  ş uurda ya şı yoruz. Hat ırlamak ve ü-
mit etmek zaman ın geçmi ş  ve gelecek denen iki buududur. Fakat şuurun 
devaml ı  olan hali ile zaman üstüne yükseliyor ve ezellli ğ i, sonsuzluğu 
yaşı yoruz. Böylece zaman ı  sonsuzluk ve ezelilik içine yerle ş tiriyoruz. 
Psikolojik bir sezgiden ba şlayarak zaman ve sonsuzluk fikrine, oradan 
din felsefesine yükselen Augustin ça ğı mı z felsefesinde geli ş ecek bir fikrin 
ilk habercisidir : "âlemin varl ığı ndan önceki bir zaman dü şünülemez 
diyor. Siz hiç bir zaman bir ş ey yapmadan kalmad ınız, -çünkü zaman ı  
siz yaptını z. Eğer zaman ezdi olsayd ı  zaman olm ıyacakt ı . Vak ı a za-
man nedir? Onu kolayca kim aç ıklayabilir? Onu kelimelerle kim ifade 

14 Berthelot, Un romantisme utilitaire, I. le pragmatisme psychologique. Durand, Chartres, 

1917 
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edebilir? Ama yine de bize ondan daha mahrem ne vard ır? Zaman 
nedir? diye kimse bana sormaz, onu biliyorum; e ğer bana sormu ş  
olsalar ve ben aç ıklamaya kalksam onu art ık bilmyorum. Fakat kuvvetle 
söyliyebilirim ki eğ er bir ş ey geçmiş  olmasayd ı  geçmiş  zaman olamazd ı . 
Olacak bir ş ey olmasayd ı  gelecek zaman olm ıyacakt ı . Ş imdi bir ş ey 
olmasa haldeki zaman olmazd ı . Geçmi ş  ve gelecek, bu iki zaman nas ı l 
vard ırlar? Çünkü geçmi ş  artık yoktur ve gelecek daha olmam ış tı r. 
Hale gelince, eğer o hep hal olarak kalsa ve geçmi ş e karış masaydı  
zaman olmaz, ezelilik olurdu. Hal daima geçmi ş e karışı yorsa onun va-
rolduğunu nas ı l söyliyebiliriz. Öyle ise zaman vard ır ve art ık varol-
mamaya meyleden ş eydir. " (Augustin, Les Confessions. yol. II. p. 
195.) ( ı  5). Augustin geçmi ş i art ık varolmayan, gelece ğ i de henüz ol-
mamış  olan diye tarif ettikten sonra yaln ı z halin ölçülebilir olduğunu 
söylüyor. "Geçmi ş  ve gelecek vard ırlar, çünkü onlar ı  düş ünebiliyoruz. 
Geçmiş  ve gelecek tasavvurlar ı mı zda haz ı rdırlar. Zaman hareket 
değ ildir, olsa olsa hareketin ölçüsüdür. Zaman ruhun bir distension'- 
udur. Biz geçmi ş i zihnimizde hat ıra ile ölçüyoruz; gelece ğ i bekleme 
ile ölçüyoruz." — "Sonlu varl ığı mız ın uçup giden zaman ından son-
suz varlığı n ezeliliğ ini çıkarıyoruz." ( 16) 

Bu fikir 19. yüzy ı lda Kierkegaard'la ba ş lıyan (i 7) ve bugün 
Heidegger ve Jaspers'in geli ş tirdikleri existence felsefesinin varl ık 
zamanının kökleridir. Bu filozoflara göre zaman fizik olgular ı  ölçen 
"ölçü - zaman" de ğ ildir. O, insan ı n varoluşuna aittir. Ne soyut bir 
kavramd ır, ne de tabiatta vard ır. Husserl'e göre ş uurun ideal zarnanI-
liğ i vard ı r. Ben, objede ya ş amaz, kendi obje ş uurları nda yaş ar. Cogito'- 
nun yaş anmas ı , İ dee olarak görünür. Ya ş anmış ları n bütün serisi za-
manda cereyen eder, daha do ğ rusu zaman ı  te ş kil eder . Kasdl ı  fiillerin 
birimi (unit) ş imdi değ ildir, bu fiillerin zamanda gerçekle ş en bütünü-
dür. Hesserl bu dü şüncesiyle adeta varl ık zaman ı  için metod haz ır-
lıyor. (Husserl, La ph6nom6nolo,gie du temps) ( ı  8). Heidegger varl ık zama-
nı n ı  "ölüm - için - z ıadık" dan ç ı karıyor. Bu büyük kelime canbaz ı  ölüm 
ürküntüsünde (Angst) bulduğu yokolma şuurunu zaman ı n geleceğ e 
açı lmış  esas buudunun temeli say ıyor (i 9). İ nsan gerçe ğ inin tam karak- 

15 Augustin, Confessions, yol. II. p. 195 

16 Augustin, ayn ı  eser, cilt. II. sh . 189 - 229 

17 Jean Wahl, Etudes kierkegaardiennes, Philosophie de l'Esprit, 198, Aubier 

18 E. Husserl, Leçons pour une phbzominologie de la conscience intime du temps, trad. par Henri 
Dussort, 1964. P. U. F. 

19 Heidegger, L'Etre et le Temps, 2 eme trad. par Rudolf Boehm et Alphonse de Wael-

hens, 1964 Gallimard 
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teri asla tamamlanm ış  bir bütün olmamaktır. Bu durum ölümle sona 
erer. Ontolojik olarak henüz daha değ il insani gerçeğ e aittir. "Henüz 
daha değ il" tamamlandığı  vakit insan varolmaktan ç ıkar. Insani 
gerçeğ in Tamamlanmam ış  olması nı  meydana getiren ş ey, devaml ı  
olarak "kendi kendisinden önce bulunu şu"dur. Ölümle insani gerçek 
yolunu tamamlam ış tır. Fakat ister istemez bu onun imkanlar ı nın tü-
kenmesi demektir. Insan ın "tamamlanmam ış " olarak bittiğ i olur. 
Yani insan ölümle olmuş luğ a varmaz. Sona ermeden önce bu olmu ş -
luğu kaybetmi ş  olabilir. Tamamlanmamış , dağı lmış  ve tükenmiş  ola-
rak bitebilir. Bitmek tamamlanmak demek de ğ ildir. Bitmek, dinmek ve 
kesilmek demektir: ya ğmur diner, yol tükenir. Fakat bu, yolun kay-
bolduğunu göstermez. Bitmek gerçek olm ıyan bir ş ey haline geçmeye 
delâlet eder. Tamamlanmak ise bir ş eyin haz ır olması dı r. Son fırçada 
tablo haz ır olmuş tur. Insani gerçe ğ in sonu olmas ı  bakımından ölümü 
ifade edecek, bu bitme tarzlar ı ndan hiç biri değ ildir. Ölmek sona er-
mek demek olsayd ı  insani gerçek, alet - gerçek olarak konabilirdi. 
Ölümde insani gerçek tamamlanmam ış tır, tükenmiş tir; bir alet 
gibi sona ermemi ş tir. İ nsan daima henüz daha değ il halindedir. Insani 
gerçek "Son için varl ık" demektir (2o). 

Son için varl ık nedir diye sorarsak insani gerçe ğ in varlık tarz ından 
hareket etmeliyiz. Ölüm için varl ı kda insan kendisine özel bir varl ık 
gücü ile bağ lıdır. Gündelik adi varl ıkta ise o herhangi bir kimse dir. 
Heidegger'e göre bütün varolu ş  çabalar ı  bir noktada toplan ır: bu 
da tarildlik ve zamanilik'tir ki zamanilik olmak üzere "tasa" (Sorge)- 
nın, "bunalrrıa"mn (angoisse) tahliline bağ lı dır. Tarihi varolu şun kökü 
ölüm önünde duyulan bunalmadad ır. "Tarih" ilminin varolu ş  felse-
sefesi bak ımı ndan yorumlanmas ı  insan ı n âlmdeki varl ığı nı  aydınla-
tacak en büyük ışı k olacaktır. Insani gerçeğ in tarihiliğ inin tahlili 
bu varolan ın asla zamani olmadığı , çünkü "tarihte bulundu ğu"nu 
gösterir (2 ı  ). Tarih (Geschichte) geçmiş te olmu ş  olan ş ey anlamı nda 
alını nca "geçmi ş " devam etmemeyi, yahut devam etse bile hal üze-
rinde tesiri olmamay ı  gösterir. Fakat Heidegger'e göre tarih bundan 
ibaret de ğ ildir. O geçmiş in ş imdi, hatta gelecek üzerinde etkisidir. 
Ayrıca o zamanda yürüyen varolu şun bütünlüğünü ifade eder. Tarihe 
verilen bu çift anlam ı  ayırmak için, o, tabiata ait olan birincisine his-
torial, insanın varolu şuna ait olan iknicisine geschichtlich diyor(*). 
Eğ er tarih insani varl ığ a ait ise, ve bu varl ığı n temeli " zamanilik" 

20 Heidegger, Ayn ı  eser. sh. 234 - 240 

21 Itgis Jolivet, Les Doctrines Existentialistes, 	Fontenelle, 1948 
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ise tarihin tahliline zaman ın tahlili ile girmelidir. Bir müzede sakl ı  
olan eşya geçmi ş  zamana aittir. Bunlar halde de devam eden ş eyler-
dir. Ş u alet geçmi ş te kaybolmam ış  olduğu için nas ı l "tarihi" oluyor? 
Geçmi ş te kaybolmu ş  bir ş ey olmadığı  için bu varolana ne hakla tarihi 
diyoruz? İ nsani gerçek asla gerçmi ş  olamaz? Hiç geçmeyen bir ş ey 
de olmaz. Art ık varolmayan insani gerçek sadece gerçmi ş  
"bir zaman bir hal idi" dir. Fakat insani gerçek yaln ız "bir zaman 
vard ı " mı dı r, yoksa "ilerde olacak" m ıd ır? Heidegger burada tarih 
ile zamanı  ayırıyor ve geçmi ş te varolanla gelecekte olacaktan ikincisi 
üzerinde duruyor. Zaman ı n ası l buudu geleceğ e çevrilmi ş  olan imkân 
buududur. Varl ık geleceğ e açı lm ış  varoluş tur. (M. Heidegger, L'Etre 
et le Temps (Sein und Zeit) - trad. par Henry Corbin, Gallimard. 3. e-
dit. 1937) (22). 

J. P. Sartre "Varl ı k ve Yokluk" da bu felsefeyi farkl ı  bir ş ekilde 
yorumlad ı (23). İ nsan alemde kendisi için (pour soi) vard ır. Ş eyler ise 
kendisi ile (en soi) vard ırlar. Kendisi için varl ık veya varolu ş  devamlı  
olarak varl ıkla yokluk aras ında bulunmak demektir. Buna o Heraklit 
ve Hegel'den farkl ı  bir anlamda "v ı cıklık" (viscosit) diyor. Bu hal 
yakalanamaz; varl ıkla yokluğun tutulmaz diyalekti ğ i bir iç bulantısı  
(Naus6e) doğurur. Bu, s ırf bedene ait olandan, ilerdeki cesetden kor-
kudur. Ş uur ona bir uykuya dalar gibi dalar. İ nsan "hayali" ye (ima-
ginaire) sığı nma sayesinde bu sürekli dü şmelerin ba ş  dönmesinden kur-
tulur (24). Sanat, ideoloji, rüya, proje bu kurtulu şun vası talarıdır. 
İ nsan ın kendisinden kaçmas ı , kendi yoklu ğundan kaçmas ı  geçmi ş te 
ve gelecekte kendisi ile (en soi) varolmas ı  demektir. Geçmi ş  olarak 
insan katı  hayaller ve hat ıralar ı n donmuş  dünyas ına s ığı n ır. Gele-
cek olarak insan kendini d ış a aksettirir: proje olur. Herkes birgün, 
gelecekte sâkin bir varl ığ a ulaş acağı nı  hayal etmi ş tir: öyle bir varolu ş  
ki orada tasa olm ıyacakt ır. Bu, idealler ve ideolojilerin mevhum var-
lığı dır. İ nsan her türlü durumda garsonun, daire ş efinin, kumandan ın 
çift ki ş iliğ ini taşı maktad ır. Biri yoklukla sava ş an, iç bulant ı sı  halin-
deki âciz varolu şu, öteki proje veya geçmi ş  rüyas ı  olarak oynad ığı  rol 
ki, bu her insan ı n gördüğü iş e göre değ iş ir. Bundan dolay ı  ş uur esas ı n-
da zaman'i'dir. Onu tasa halinde, yani kendi imkanlarma do ğ ru pro-
jesinde, kendinden kaçarak ifade eder. Bütün romanc ılar bu en soi 
nı n tasvirine bağ lanmış lardır. Sartre'da zaman Heidegger'den farkl ı  

22 Heidegger, L'Etre et le Temps, trad. par R. Boehm et A. de Waelhens, Galli, 1967, 
p. 240 

23 J.- P. Sartre, L'Etre et le N6ant, 1943, Gallimard, 
24 J.- P. Sartre, L'Inıaginaire, 1948, Gallimard, pp. 161 - 225: La vie imaginaire 
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olarak yaln ız geleceğ e değ il, aynı  zamanda hem geçmi ş  hem geleceğ e 
doğ ru açı lmış  bir kendinden kurtulu ş  sava şı dır. Varl ık - yokluk diya-
lektiğ inden kurtulmak için "hayali"ye s ığı nma çabas ıd ır (25). 

M. Merleau - Ponty ise Sartre'dan büsbütün farkl ı  pour soi ve en 
soi y ı , ruh ve bedeni ay ırm ıyor. İ nsan ruhunu bedene yap ışı k, bulanık 
varlığı  içinde görüyor. Bunu ifade için de ambiguite" kelimesini kulla-
n ıyor (26). Kendi ba şı na ben, süje yoktur; o her halinde bedenine 
bağ lı dı r. Onun kaderi bu müphem ba ğ lı lığı ndad ır. Nitekim insanla 
dünyas ı  da ayr ı lmaz olarak birbirine ba ğ lı d ır. Bu yüzden insan hem 
pour soi hem en soi dır. Merleau - Ponty bu iki kutbun birle ş tiğ i yerde 
insan ı n varl ık kazandığı nı  söylüyor. Önce davran ış  psikolojisine hü-
cum ederek ba ş lıyor. Sonra bir alg ı  Fenemonolojisi yap ıyor. Burada 
(umumiyetle existentialist'lerin hücum ettikleri) Hegel'e, fakat 
Ruhun oluş unu anlatan Hegel'e dönüyor(*). Bu filozof ana kavram 
olarak ald ığı  "müphemlik" i ba ş lı ca ruh ve bedenin ayr ı lmazlığı nda 
görüyor. "Alemde varolmak" bak ış  ve ş uur seviyesinde müphemlikle 
dolu bir tavırdır. Alemde varolmak için bedeni kullanmal ı dır. Normal 
insan, bedeni ile Meme engagedir. Fakat ruh hastas ı nda bunlar çözülü-
yor : biri (mesela irade) mahvoldu ğu halde, öteki sağ lam kalabiliyor. 
Bundan dolay ı  da objektiflik fikri "gerçek de ğ il" fikrine bağ lı dır. 

Zaman Merleau - Ponty de bir nevi çoklukta birliktir. Bütün 
duygulanış ları mız önce -+ sonra ya göre s ı nırlan ıyor. "Zaman umu-
miyetle nehrin ak ışı na benzetilir. Fakat bu imaj çok müphemdir, çünkü 
zamanı , zaman - d ışı  ile tarif eder" diyor. Bu nehre benzetme ancak 
onun k ıyı sındaki bir insana göre zaman ı  aç ıklar. Aslında Mem ya 
değ iş mez yahut olu ş  halinde tek bir realitedir. Zaman hakk ında bu 
eski imaj onu olmad ığı  ş eyle tarife çal ışı yor. Hali iten geçmi ş , gelece-
ğ i iten hal de ğ ildir. Gelecek gözleyicinin önünde ufukta firt ı na gibi 
önceden sezilmi ş tir." — "zaman insan ın ş eylerle münasebetine aittir 
ve onlara kar şı  aldığı  tavrı  gösterir: objektif alemde zaman olamaz. 
Zaman için ak ı lla kavranan bir ş ey söylenemez. Çünkü zamana daima 
yı  ruhi olgular ı  gösteren isimlerle anlat ı rı z. Geçmi ş  ve gelecek, alg ı -
ları mı zı n yapma düzenindeki kavramlardan ibaretse ya ş anmış  zamanın 

25 Robert Campbell, J. P. Sartre, une litt&ature philosophique. 1946; Gilbert Varet, 

L' Ontologie de Sartre, P. U. F. 1948; J. P. Sartre, L'Etre et le X iant, Gallimard 1945; J.P. 

J. P. Sartre, L' Imaginaire. Gallimard 

26 M. Merleau - Ponty, Ph6nornenologie de la Perception, 1945, Gallimard, (Les antinomies 

du comportement) 

* Hegel, Phinom&lologie de L'Esprit, Aubier 2 vols. Trad. par J. Hyppolite, 1939, Aubier 
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ohış 'unu anlamaktan vaz geçmelidir. Geçmi ş , hal ve gelecek ayr ı  
"an"lar var olmadan önce, bütünlü ğü ile düş ünülmelidir(27). 

Heidegger gelecek buuduna, Bergson geçmi ş e, hafizaya üstünlük 
veriyordu. E ğ er ş uur zaman ı  yaşı yorsa ve yaln ı z onun aç ı lmaları nı  
doğ rudan doğ ruya kavr ıyorsa, bu aç ılmanın asla bitmemi ş  olmas ı  ge-
rekir. Böyle olmasa gerçe ğe yay ı lmış  bir "zamanilik" e bakacakt ı . 
Bitmiş  zaman ancak ölçü - zaman d ır ki, orada zamanileşme yoktur. 
Halbuki as ı l konkre varlığ a ait olan bu "zamardle ş me" dir ki, sürekli 
olarak imkâna do ğ ru aç ı lır. Hiç bir an ba şka anı  koğmaz. Bu bak ım-
dan zaman ın buutları  aras ı nda "hal" in bir imtiyaz ı  vard ır. Çünkü 
geçmişe katlanan, gelece ğe ve imkâna aç ı lan odur. Fakat halin hare-
keti bir araban ın hedefine yakla şması  gibi ufuk içinde verilmi ş  değ ildir. 
"Zaman ş uurun kendi dışı na doğ ru kaç ışı dı r. Bu kaç ışı n ise bir yönü 
vardı r. Eğer objektif bir zaman varsa bunu ezdi' bir sentezde arama-
lıdır. Süreklilik zaman ı n özüne ait bir manzarad ı r. Fakat bütün zaman 
değ ildir. Kendi ba şı na ya geçmi ş  ya geçecek olan bir ş eyin anlam ı  
yoktur. Zamanilik kendisinden ç ıkmak üzere kendisi olan bir sübjek-
tifliğ in  Öyle ise zaman hayat ımızın kendi pr isence 'imiz 
üzerinden aç ı lmas ı dı r. İş te bu andan ba ş layarak geçmi ş e ve gelece ğ e 
doğ ru gergin bulunurum. Ben ak ıp gitmeyen bir pr6senee'da akan 
zamaniliğ i takip ediyorum". "Fakat zaman ı  yaşı yan ve onun kökü 
olan şuur art ık zamanda değ ildir. Sübjektiflik zaman ı  yaş adığı  için 
zamanda değ ildir." Burada Augustin gibi zamandan ezelili ğ e yük-
selecek yerde zamani olmayan ş uurla zaman ı n yaş anması na iniyor. 
Bu bakımdan Merleau - Ponty'nin zaman görü ş ü ile bizim yukar ıki 
bölümlerde aç ıkladığı mız dü ş ünceler aras ında yak ı nlı k vard ır. O bu 
düşüncesiyle Bergson ve Heidegger'in iki ayr ı  buuda çevrilmi ş  zaman 
anlayış larından hem ayr ı lıyor, hem onlar ı  kuş atacak bir bütüncü 
görüş  savunuyor(28). Fakat "zamanilik kendili ğ in (ipsW) içe dönüş  
ve dış a dönüş  ş eklinde meydana ç ı kışı dır" derken filozof Ben'in daima 
bir prj.sence'da ve "Ben"i a ş an bir zamanda olduğunu anhyor(29). 
Merleau - Ponty'nin bu "müphemlik" veya "bulan ıklik" fikrine ya-
kın düşünüyoruz gibi görülebilir. Fakat bu filozofta bulan ıklı k ş uurla 
beden, insanla âlem aras ında içinden ç ıkı lmaz bir karma hali ol-
masına kar şı lık (32) bize göre o yaln ızca ba ş langı ç krizidir. Varlığı n 
ve şuurun bütün çabas ı  bu krizi a ş mak ve nöbetle ş e ritmleri ile ondan 

27 A. de Waelhens, Une Philosophie de l'aınbiguit6: l'existentialisme de M. Merleau -Ponty, 
Louvain, 1951; sh. 238 (Inachevement et Tenaporalit ) 

28 Bergson, Heidegger ve Merleau - Ponty de zaman fikrini kar şı laş tırmal ı d ır. 
29 Waelhens, ayn ı  eser, sh. 259 - 291 (Le Cogito) 
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kurtulmakt ır. Onun dü ş üncesi boyunca içinde kald ığı  kavram bizce 
bir geçiş  noktas ı , çözülecek olan bir dü ğümdür ki, varl ığı n ası l ge-
liş mesi bu çözülmeden sonra ba ş lar. 

Karl Jaspers, Existenz fikrine hem ilim, hem felsefe yolundan giren 
bir dü ş ünür olduğu için, onda öncekilerin objektif dü şünceye karşı  
aldıkları  menfi davram ş a rastlanmaz. Hatta :varl ığı n çok çe şitli taba-
kalarında empirik varl ıklar, Existenz'den ayr ı  Genel şuur veya objek-
tif ş uur ayrı  birer varl ık tabakas ı  gibi alınmış tır (3o). "Bize kendini 
obje olarak gösteren varl ık yaln ız değ ildir" diyor. Nitekim süje de bu 
zaman - dışı  Genel şuura irca edilemez (3 t). İ lkin objektifliğ i aşma te-
ş ebbüsü existence felsefesine aittir. Fakat objektiflik daima a şı lamaz. 
Adem bir bütün değ ildir. Gerçek sferlerine ayr ı lmış tır : Bunlar madde, 
hayat, ruh ve manâ (Geist) dır. Fakat Jaspers bu sferlere ait ilimlerin 
verdikleri ile kanm ıyor. Felsefenin as ı l konusu olarak insan ı n "varoluş " 
unu alıyor. Bu varolu ş  fikri önceki filozoflardan esasl ı  bir karakterle 
ayrı lıyor: onlarda varolu ş  veya sübjektiflik ba şkasına, başka varolu ş '- 
lara kapal ı  idi. Jaspers'e göre ise, o varl ığı nı  yaln ız "başkası" ile karşı -
laş madan, birle ş meden ç ıkarır, "Önce bir cemaatte, sonra Genel şuur-
da, nihayet tekrar cemaate dönerek" objektif Ruh halinde, kendini bu-
lur. Varoluş lar aras ı ndaki bu birle şmeler (Communication) Jaspers felsefe-
sini fatal bir fertcilikten, sübjektiflikten, anar ş ik bir görüş  olmaktan kur-
tarıyor (3 i ). Bu noktada bizim görü şümüzle Jaspers'inki aras ında yakın-
lık olduğunu iş aret edelim. Ş u kadar var ki bizim "ba şkası nda varl ık" 
dediğ imiz bu müphem ba ş langı ç fert ve toplum ritmleri halinde aç ı -
lırken Jaspers de kar şı laşma veya birle şme, önce ayrı  olarak varolanlarm 
sonradan birle şmesi gibi görülmü ş tür. Bu görü ş te toplum "objektif 
bir iş tirak" in yeri gibi al ındığı  halde, bize göre toplum da fert gibi 
aynı  insani varlığı n iki manzaras ı ndan biridir. 

Jaspers'e göre tarihilik varolu şun konkre bir kategorisidir (32). 
Varoluş la empirik varlığı n birleşmesidir. 0 adeta birincisi ile varl ık, ikin-
cisiyle görünü ş tür. Ayrıca "tarihilik" Spinoza'c ı  bir diyalektik ile 
hürriyet ve zaruretin birliğ idir. En sonra tarihilik zaman ve ezeliliğ in birli-
ğ idir. İ nsani varl ık "zamanda varl ık"dır ki onu limit - durum'lar sınır-
lar. Jaspers zaman ak ışı nı  sı nırlayan limit-durum olarak ölümü, ı stı - 

30 Mikel Dufrenne et Paul Ricoeur, Karl ,Jaspers, et la philosophie de l'existence,edit. du 

Seuil, 1947 (Bilmenin objektifliğ i) 

31 H. Dufrenne et. P. Ricoeur, ayn ı  eser, (ch. VI. Communications) 

32 Karl Jaspers, Introduction ila Philosophie, trad. par Jeanne Hersch, Plon, 1951, p. 
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rab ı , hastal ığı  gösteriyor. Böyle anla şı lan tarihilik (Geschicthlichkeit) 
ile tabiatın olu ş undan ibaret historiciWyi tamamen ay ırıyor. Ikinci-
sine değ er vermiyor. Ortega y Gasset'i, bu İ spanyol filozofunu da exis-
tentialist'ler aras ı nda zikredelim. Ortega'ya göre metafizik, gerçek 
üzerinde dü şüncedir. Ona göre ş eylere nüfuz eden "vital ak ı l" soyut 
akıldan çok farkl ı  bir güctür ; "Ak ı l hayat ın yerine geçemez ve geç-
meye kalkmamal ıdır. " diyor. Fakat ak ı lla hayat aras ı ndaki zı tlık 
çok ş üphelidir. Çünkü ak ı l da görmek, dokunmak gibi hayati (vital) 
ve spontane bir i ş lemdir" (33). Hayati ak ı l bir yandan da tarihi akı l dır. 
Çünkü insan tarihi varl ıktır. "Yığı nlar ı n isyanı ", "fikirler ve inanç-
lar " adl ı  kitaplar ı nda bu fikirleri aç ıklıyor (34). " İ nsan ve kalaba-
lık" de konkre vas ıflariyle tarihi ve zamani varl ık olan insanla â.det-
lerin içinde kaybolan yığı n' ve kalabal ığı  ayı rıyor ve bu devir filozof-
ları mn çoğu gibi birincisi üzerinde duruyor (35). 

D. Existence Filozoflar ının Ortak Taraflar ı  

Existence filzoflar ı  aralar ındaki farklara ra ğmen esasl ı  birkaç 
noktada birle ş iyorlar: 

) Hepsi varolu şun sonluluğu (finitude) üzerinde duruyorlar. 
Bu sonluluk basit bir s ı nırlanış  değ il, ölümle biten varlığı n ürküntü, 
bunalma, iç bulant ı sı  veya tasadan do ğmu ş  olması nı  ifade eder. Bütün 
bu felsefeler, avunmalar alt ında gizli 'okluk ürküntüsü buluyorlar. 
Bunun için gündelik varolanlardan orijinal varl ığı  ayırıyorlar. 

2) Insanda "varl ığ a ç ıkış " ı n yoklukla kuş atı ldığı nı  söyledikleri 
için ideallerin, inançlar ın, hat ıralar ı n "kendinden kaçma" (ivasion) 
dan ba şka rolü kalm ıyor. Bu yüzden Heidegger'de daha ölçülü olan 
bu düş ünce tarz ı  Sartre'da, Camus'de (36), k ısmen Merleau - Ponty 
de değerlerin, ideallerin inkâr ına, bütün spekülasyonun "yokluk" 
etrafında iş lemesine (nihilisme) , inançlara ve a şkı n varl ıklara "isyan"a 
var ıyor. 

3) Az çok hepsi varolu şu insana hasrettikleri için objektif dü ş ün-
ceye, ilimlerin konusu olan gerçeklere dokunmuyor veya onu felsefe 
dışı nda bırakıyorlar. 

33 Julian Marias, Philosophes espagnols de notre temps, edit. Aubier, Montaigne, 1954 

34 Ortega y Gasset, Id6es et croyances, trad. par Jean Babelon, edit. Stock, 1945. Paris 
Ortega y Gasset, La R6volte des masses, trad. par Louis Parrot, 1961, Gallimard, 

35 Ortega y Gasset, Der Mensch und die Leute, D. Taschenbuch, DTV. 1961, München 

36 Albert Camus, L'Homme R6olt6, 1951, Gallimard, I. edit. A. Camus, Le Mont de 
Sisyphe, 2 eme edit. Gallimard, 

Andre Nicolas, Une Philosophie de l'existence, Albert Camus, 1964. P. U. F. 
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4) Bu felsefelerde zaman konkre varolu ş a bağ lı , hatta varolu ş un 
kendisi gibi görülmü ş , bundan dolayı  ilimlerin ölçülmüş  veya ölçen 
zaman ı  inkâr edilmi ş tir. Bu yüzden onlar bütün gerçek felsefelerine, 
ilimcilik çığı rlarına karşı  vaziyet al ıyorlar. Tabiat ın tarihi yoktur, 
yaln ı z insan ı n tarihi olabilir diyorlar. 

5) Varolu ş  felsefeleri - Gabriel Marcel bir yana b ırakı lırsa - 
(37) transandantal varl ıkla bütün iliş iklerini kesmi ş  görünüyorlar. 
Yunan felsefesi gibi insanla âlemin düzeni aras ı ndaki bağ lı lığ a, Lo-
gos'a inanmad ıkarı  için insanı  Allah'la ve âlem'le ba ğ ları nı  kesmi ş , 
kendi ba şı na kalm ış  görmektedirler. Heidegger'in insan için "at ı lmış  
olmak" (Geworfenheit) dediğ i budur. Bu yüzden bu felsefeler teselli 
bulmaz, dayan ı lmaz bir yokluk uçurumuna bakmaktad ırlar. 

Bütün bu yeni düş ünürler ba ş lı ca esserlerini İ kinci Dünya Sava şı  
içinde veya iki dünya sava şı  aras ında vermi ş lerdir. Bu eserler yaz ı ldığı  
sı rada dünya, k ı tallerin en vah ş isini görüyordu. Ölüm ve yıkı lış  insan-
lar ı  tehdit ediyordu. Idealleri hiçe sayan ş efler yaln ız kendi ş ahıslar ına 
inanmaya kütleleri zorluyordu. Tarih ve ideal atom bombasiyle yok 
ediliyordu. Insanl ığı n gördüğü hiç bir sava ş  bunun kadar yok edici 
olmamış tı . Bu eserler, bu sistemli "yokla ş tı rma"lar içinde meydana gel-
di. Bunun için onlardaki insan ın yalnızlığı na, inkarc ı lığı na ş aş mamal ı -
dı r. 

Fakat yeni felsefelerin müsbet taraflar ı  da var: 

a) Husserl'in büyük telkini ile hepsinde varl ığı n açı lış  olduğu 
fikri hâkimdir : "Alemde varl ı k" insanı n Meme aç ı lışı dır. Bu aç ı lış a 
varlığı n olu ş u, imkanlara aç ı k olmas ı , varl ığı n daima gelecekteki ger-
çekleş meler içinde devam edi ş i diyoruz. 

b) Zaman insanî varl ığı n öz karakteridir. İ nsanlar her üç buudu 
ile aç ı lış  (cUploiment) halinde bulunan zamandad ı r. Objektif dü ş ünce-
nin kullandığı  ölçülmü ş  zaman bu konk ı  e zaman ın tabiata tatbikin-
den ç ıkarı lmış t ı r (43). 

c) Sonsuz varlığı n yarad ış lar ı  içinde bütün varl ıklar ın vasfı  
sonluluktur. Yaln ız insan, bu sonlulu ğun ş uuruna sahiptir. Existen-
tialisme'de kat ı lamıyacağı mız taraf zaman ı n sonluluğudur. İ nsan 
geleceğ e çevrilmi ş  projesiyle sonsuza aç ı lmış tır. Ömrün bir sonu olmas ı  
insanı  ürkütemez. Nietzsche'nin dedi ğ i gibi insan ın kendini a şmas ı  
tehlikeye at ı lma (risque) ş evkinden, kudret iradesinden, ölümü hiçe 

37 Gabriel Marcel, Etre et Avoir, 1935. Aubier; G. Marcel, L'Homme problematique, 
edit. Montaigne, 1955; G. Marcel, Du Refus â Pinvocation, 1940, Gallimard. 
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saymas ından gelir(38). Korku ve cür'et insanda yanyana yer al ı r. 
Gezegenleri fethe giden feza aray ıcı ları  kutup kaş iflerinin cür'etini 
ölçüsüzce a ş mış t ır. Fakat daha esasl ı sı  geleceğ e çevrili zaman buudu-
nun sonlu olmayışı dır. O insanda tatminle sona eren organik arzular ı , 
bir hedefe eri ş ince doyan sosyal gayeleri a ş an, sonsuz, gayesiz , fayda 
gütmez arzudan ibaret Passion'un şuurudur(39). Çağdaş  insanı  eski 
insandan ayıran budur. Eski insanda Passion'la ak ı l savaş  halinde 
idi. Ölçü, düzen ve sonluluk isteyen ak ı l, ölçüleri a ş an ve sonsuz Pas-
sion'a isyanc ı  (r bıolt6) gözüyle bakıyordu. İ kisinin kavgas ı  adeta 
Yunan Tanr ı sı  ile Prometheus'un kavgas ı  idi. Tanrı lar insana bilgiyi 
öğ reten Prometheus'i cezaland ırmak için zincire vurmu ş lardı . Fakat 
Gök dinleri, h ıristiyanlık ve İ slamlık bu büyük güce değerini verdiler. 
Onu sonsuz varlığ a çevrilmi ş  ş evk, sonsuzun istenmesi ( İ lahi, aşk) diye 
anladı lar(4o). Buradan, insanl ığı n en büyük kazanc ı  çaba ve ilerleme 
(terakki) doğdu. Kur'an birçok ayetlerde çabay ı  insanı n en büyük gü-
cü olarak öğ tiyor(4 ). Sevgiyi, passion'un bu en yüksek ş eklini sonsuz 
varlığ a çevrilmi ş  erdem say ıyor. 

" İ lerleme" (Progrs) fikrinin meydana ç ıkışı  insanlığı n büyük 
kazanc ı  olmuş tur(42). İ nsan bu fikirle eezeli dönüş ' ün yerinde sayan 
fatal tekerle ğ i altında ezilmekten kurtulmu ş  tur. Yunan Dü ş üncesi 
Sisyphe'in kayaları  dağ  tepesine ç ıkaran büyük çabas ını  boş  bir tekrar 
sayıyordu: Sisyphe kayay ı  zirveye ç ıkardıktan sonra a ş ağı  yuvarlar 
ve bu çaba bo ş  yere tekrar edilir. (Albert Camus, Le mont de Sisyphe) (43). 
Nihilist yeni düşünür insan ı  tabiattan ve Allah'tan ay ırdıktan sonra 
çabasımn boş luğunu ilan ederken, hakikatte, kendini öldürüyor. 
Yaşadığı  facia büyük, fakat ç ıkardığı  sonuç yanl ış tı r. İ lerleme fikri 
kapal ı  bir zamana değ il, sonsuza aç ı lmış  bir zamana dayanmaktad ır. 
Bu fikrin geli şmesi tekniklerin geli şmesiyle, hareket ve dinamik ilminin 
doğuşu ile, tarih felsefelerinin doğuşu ile paraleldir(44). (Yan Brun, 

38 Karl Jaspers, Nietzsche, Introduction iı  sa philosophie, trad. par Jean Wahl, 1950. 
Gallimard 

39 H. Z. "Diken, A şk Ahlâk ı , 1931, 1 nci bask ı , 1959, 2 nci baskı  
40 Mevlânâ, Feridüddin Attar, Molla Cami v. b. gibi mutasavv ıfları n eserleri misal 

olarak verilebilir. Hiristiyan mistisizmi için Bk: Anders Nygren, Eros et Agap ıç, la notion 
chrâtienne de l'amour et ses transformations, 3 .vols. 1951. Aubier, 

41 "Cehdediniz!" emri bir çok ayetlerde geçmektedir. " İ nsan için çalış madan başka 

yapı lacak şey yoktur" (Leyse lil - insan ı  illâ ma sa'â) ayeti , de bunu teyid eder. 

42 Jean Brun, Les Conqu£tes de l'homme et la siparation ontologique, 1961, P. U. F. 

43 Albert Camus, Le Mont de Sisyphe, essai sur l'absurde (l'homme absurde, p. 93 - 124, 

cr6.tion absurde, 127 - 157), Mit. Gallimard Camus existentialism'in tam ç ıkmazını  temsil 

ediyor. 

44 Jean Brun, ayn ı  eser, 
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Les conqtletes de l'homme et la s - paration ontologique 1961). Modern insan 
passion'u ölçünün zincirinden kurtar ı p aklı  eline me ş ale gibi verdiğ i 
zamandan beri yarat ıcı lığı nı  kazanm ış tı r. 

Existentialism'in kat ı lamayacağı mız ikinci bir tarafı  insanı  
tabiattan ve t ı  ansandantal varl ıktan ay ı rmas ı dı r. İ nsanın "alemde 
varl ık" olmas ı  bu ayr ı lmazlığı  gösterir. "Varolu ş "u empirik varolan-
lardan bu kadar keskin s ı nırla ay ı rmaya hakk ı mız yoktur. Maddeden 
insana kadar varl ık dereceleri gittikçe artan yeni gücler ile görünmek-
tedir. Onlar ı  birbirinden ak ı ldışı  uçurumlar ayırır. Maddeden bitki-
ye, bitkiden hayvana, hayvandan insana basit bir karma şı klaş ma süreci 
ile geçemeyiz. Fakat her varl ık derecesinde artan bir geli şme onları  
birbirine bağ lar. Bu geli ş me, varl ı kları n kriz halindeki müphemli-
ğ inden ritmlerle ç ıkı lmas ı , bu ritmlerin varlığ a dikotomik oluş lar 
kazand ırması dı r. Maddede alçalma halindeki olu ş , bitki ve hayvanda 
evrim halini alm ış , kapal ı  devreli (cyclique) zaman olmu ş , insanda bu 
zaman devresi (cycle) çözülerek sonsuza aç ı lmış  zaman şuuru ve 
ilerleme olmuş tur. 

E. Hürriyet Fikrinin Geli şmesi 

Konkre varl ık zaman ı  üzerindeki dü ş ünce bizi yine konkre 
varlığ a ait ba şka bir dü ş ünceye götürür: bu da hürriyettir. İ nsan 
hürmüdür? sorusu kolay konulamaz. Çünkü böyle bir soru siyasi 
veya ahlaki hürlükler hakk ındaki itibari dü ş üncelerden s ıyrı lacak 
olursa ontolojik bir soru olur. O zaman onu bütün varl ıklar için koya-
biliriz: varl ıkta hürriyet varm ıdır? sorusu Kant' ın "Saf Aklın Ten-
di" nde üçüncü antinomi olarak koydu ğu sorunun ayn ıdır. Burada 
Kant tabiatta sebeplik zincirlerinin ba şı  olarak hirriyet varm ı  dır? diye 
soruyor ve buna tez olarak vard ır, antitez olarak yoktur diye cevap 
veriyordu(45). Bu da kozmolojik antinomi gibi ona göre saf aklin 
çözemediğ i bir çı kmazd ır ve buradan ancak "Pratik Akl ı n Tenkidi" 
nde vicdan ın mutlak emrine uyma bak ı mı ndan şuurun muhtar ol-
duğunu söyliyerek çı kı labileceğ i fikrindedir(46). 

Ş u kadar var ki, Kant 'in üzerinde durdu ğu hürriyet, olgular 
zincirinde ilk olgunun spontaneliğ i anlamı na geliyor. Bu, Aristo'nun 
ilk hareketi vermesi veya ba ş ka bir ş ekilde ba ş layan spontane bir fiil- 

45 E. Kant, Critique de la Raison pure, trad. par Barni, Flammarion; nouv. trad. par 
Tremesaygues et B. Pacaud. prfface de Ch. Serrus. 1944. P. U. F. 

46 E. Kant, Critique de la Raison Pratique, trad, de Picavet, (pp. 1 - 15: hürri-
yet bütün fikirler içinde imkan ı n ı  a priari olarak bildiğ imiz biricik fikirdir. Çünkü o ahlaki 
kanunun şartı dı r.) 
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midir, yoksa olgular zinciri sonsuzca uzay ıp gider mi? (Çünkü zo-
runluluk sınırlanmam ış  olmalıdır). Kant' ı  böyle düş ünmeye götüren 
sebep Cosmologie'de olduğu gibi sonsuzluk - sonluluk antinomisidir (47). 
Olgular zincirinin sonlulu ğunu kabul edince ilk olguya zorunlu dene-
miyeceğ i için "kendiliğ inden" diyoruz. Fakat "hürriyet" le bu kendili-
ğ indenlik aras ı nda bir münasebet yoktur. Spontan 6 bir hareket her türlü 
ş uur ışığı ndan mahrum, hedefsiz ve iradesiz olabilir. Böyle bir harekete 
nası l hür diyebiliriz ? 

"Hürriyet"in, ikinci bir yorumlan ışı  onu kudret ş eklinde anlayan 
görü ş e aittir. Bunun en bariz örne ğ i Nietzsche'dedir (48). "Üst- İ nsan" 
ı n Kudret İ radesine sahip olmas ı  hür olması  mı  demektir? Bu görü şü 
kaynağı na götürürsek Schopenhauer' ın "Kör İ rade" sini buluruz. 
Mutlak olarak varl ığı n üstün gücü olan İ rade bu filozofa göre kördür. 
Hedefsiz, ak ı lsız, bilmeden iş ler. Yarat ı cı lığı , bilmeyişindedir. He-
define bilerek giden Leibniz'in gayeci akl ının tam aksine, bu mutlak 
kuvvet canl ı  varl ı klarda, ba ş lıca insanda arzu olarak ı ztırab ın ve kö-
tümserliğ in köküdür. Bilmeden yapan en büyük kudret bile olsa, ona 
hür denemez. Bu kör kuvvet "ak ı l"' meydana getirdikten sonrad ır ki 
insan Schopenhauer'a göre arzudan vazgeçerek onun köleli ğ inden 
kurtulabiliyor. 

Hürriyet spontanelik ve kudret olmay ınca ne olabilir? Bu 
soruya cevap vermeden önce insanl ık ve fikir tarihinde hürriyet 
dü ş üncesinin nas ı l ve niçin uyand ığı  noktas ı  üzerinde dural ı m. Ilkel 
insan için böyle bir problem yoktur. O kendini kutsal ve yayg ın bir 
gerçeğ in, Mana'nı n hükmü altında görür. Ona göre kendinde ve civa-
rında her ne olursa bu Mana'n ı n çarp ıcı  kudreti ile olur. Bizim insan ı  
siyasi ve ahlaki alanda hür saymam ı z ın sebebi onu kanunun ve vic-
danın önünde sorumlu görmek içindir. Kanunlar ı  çiğneyen kimse bunun 
cezas ını  çekecektir, çünkü ak ı llı  ve sorumludur, yani hürdür deriz. 
Bu hürlük insana verdi ğ imiz bir değer hükmü olabilir. Fakat ba şka 
türlü onu ne kanun, ne vicdaU, ne Allah kar şı sında yükümlü ve so-
rumlu sayamazd ık. Gök dinleri "i ş lediğ iniz günahları n cezas ını  çe-
keceksiniz. Çünkü onun yükünü bilerek üzerinize ald ı nız" derler. 
Insanlarda bu "verilmi ş " hürlüğü kabul etmezsek ne hukuk, ne vic- 

47 E. Kant, Critique de la Raison pare pratique, trad. par François Picavet, 5 eme 
Faix Alcan. 1921 

48 F. Nietzsche, La Volont‘ de Puissance, essai d'une transmutation de toutes les valeurs, 2 vols. 
trad. par. Henri Albert, 1918, Mercure de France 
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dan mahkemeleri i ş leyebilir (49). Bu da gösterir ki vah ş inin i ş lenmiş  
bir kusuru belirli bir insanda (onu i ş leyende) değ il, onu bu fiile sürük-
liyen "kötü ruh" da görmesi, onda hürriyet duygusunun ba ş lamama-
sı ndand ır. Durkheim'a göre sorumluluk ve yükümlülük duygular ı  
sosyal evrimin neticesidir ve ancak organik dayan ış ma halinde bulunan 
geliş miş  toplumlarda fertlik ve ki ş iliğ in doğması ndan sonra meydana 
ç ıkmış tı r (5o) . 

Biz problemi yaln ız bir toplum içinde do ğan hukuki - ahlaki 
hürlük olarak değ il, insani varlığ a, hatta umumiyetle varl ığ a ait 
ontolojik hürlük olarak koyduğumuz için bu çözüm ş ekli bizce doyu-
rucu değ ildir. Yahut hiç değ ilse ancak böyle bir temele dayand ığı  za-
man varl ığ a ait tamamlay ı c ı  bir aç ıklama hizmeti görebilir. Bundan 
dolayı  hürlük fikrinin toplumlarda geçirdi ğ i evrimi bir yana b ırakarak 
onun insanda, ba ş ka varl ıklarda veya mutlak Varl ı kta ne ifade etti ğ i 
hakk ı ndaki görüş ler üzerinde dural ım. Bu noktadan antik felsefe bize-
pek ayd ı nlat ı cı  görünmüyor. * İ lk filozoflar âlemin ba ş lang ı cında müp-
hem bir s ı nı rs ızlık olduğunu söylerken bununla asla hürriyeti kasdet-
miyorlard ı . Homeros Tanrı lar aras ındaki kavgay ı  anlatırken onlar ı n 
da insanlar gibi kı zdığı , sevdiğ i ve neş elendiğ i, kin beslediğ i ve karar 
verdiğ inden söz ediyor. Fakat bu antropomorfik vas ıflardan Tanr ı -
lar âleminde hürlüğün olduğu sonucu ç ıkar ı lamaz. Çünkü insanlar ı n 
tâbi olduğ u Fatum' a onlar da tâbidir. Theogonie Tanrı ları n ş ekilsiz 
bir varl ıktan, Chaos' tan, Chronos tarafindan ç ı karı ldığı nı  söylüyor. 
Yunan filozoflarma göre lem değ iş mez ve sonlu bir düzendir ve insan-
lar bu düzene uygun ya ş amalı dırlar. Aristo için ahlaki fiilin temeli 
tekrar ve meleke (habitude) dir, çünkü bu güc insan ı  ölçüsüzlükten 
kurtarır Demokrit'e göre atomlardan ibaret olan Mem kesin bir sebep-
liğe bağ lıdır. Empedokles unsurlar ı n rastgele birle şmesinden doğ an 
monstre' dan ayrı lmak üzere insan ı n nisbetli varl ığı nı  tesadüften ç ıkardığı  
halde, Aristo bu doğ uş ta şuurlu ve gayeli bir sebep görüyor. Epikür 
ahlaki fiilin gerektirdi ğ i karar verme hürlü ğünü sağ lamak için atomlar 
aras ı nda zorunluluğu bozan bir münasebetin, "tesadüf"ün (clinamen) 
rol oynadığı nı  söylüyor (5 ı  ). Fakat spontanelikle, kudretle hürriyet 

49 Georges Gusdorf, Signification humaine de la libert e*, 1962. Payot, - G. Bastide, Les 
sosies de la libert6 (Toulouse): Actes du IVe Congres des societes de Philosophie, La Liberte, 
1949, Neuchâtel. 

50 Paul Fauconnet, La Responsabilit, 1920, Felix Alcan, (Les sujets responsables, pp. 
28 - 90) 

51 Albert Rivaud, Histoire de la Philosophie, t. I, pp. 319 - 357: ch. XXII. Pepicurisme 

* Antik filozoflarin asiller sı nı fında gördükleri "bo ş  zaman" (loisir) hürlüğü de 
burada bahsetti ğ imizle ilgili değ ildir. 
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aç ı klanamıyacağı  gibi tesadüfle de aç ıklanamaz. Ne Epikür'iin ne 
ı  8 nci yüzy ı lda Cournot'nun (52), ne de bugün ihtimalcilerin (53) 
tabiat olgular ı nda gördükleri kesinsizlik veya belirlenmemi ş  olmadan 
insan iradesine vergi olan hürriyeti ç ıkarmaya haklar ı  vardır. 
Bugünün fizikçilerinden Dirac' ın elektron'lann hareketinde "cüz'i 
irade" olduğunu söylemesi gülümsiyerek kar şı lanacak bir fanteziden 
başka bir ş ey değ ildir. 

Orta-çağ  Tanrı nın sonsuz İ radesinden gelen cüz'i irade (Lib-
re - arbitre) fikrini getirdi. Augustin bu görü şüyle Yunan filozoflanndan 
tamamen ayr ı lıyor ve Yeni çağa tesir ediyor. Cüz'l irade kulun dini 
sorumluluğunu sağ layan ölçüdür. i ş lenen günah ı n cezaland ırı labil-
mesi için bunu i ş leyenin sorumlu olmas ı  gerekir (54). Fakat cüz'i 
iradeyi yaratan Allah oldu ğuna göre onun insana günah i ş letmesini 
nas ı l aç ıklamal ı ? Aynı  soru Mu'tezile'nin "cüz'i irade" fikri için de 
ileri sürülebilir(55). E ğ er insan Cebriyye'nin dedi ğ i gibi yapma zo-
runda olduğu için yapm ış  olsayd ı  ne günah ın, ne cezan ı n anlamı  ka-
lırd ı . Fakat E ş 'ari'ler buna kar şı  şöyle dü ş ünüyorlar: 'üç karde ş ten 
biri inanmış , biri ş üphede, biri de çocuk olarak ölmü ş  olsa ceza gününde 
bunları n durumu nedir? Mu'tezile kelâmc ı sı  şöyle cevap verir: "Ina-
nan mutluluk kazan ı r. Ş üphede olan cezas ı nı  çeker, çocuk kurtulur.- 
Ya çocuk inanan ı n üstün derecesini isterse ? — Onun kadar iyili ğ i 
yoktur denir. - Iyilik yapmad ıysa buna sebep Allah't ır. Erken ölme-
seydi ayn ı  ş eyi yapabilirdi. - Ya ş asayd ı  isyan edebilirdi. - 'Oyleyse isyan 
edebilene niçin ceza vermiyor?" El::1 Ali Cübbai ile Hasan E ş 'ari 
aras ı ndaki bu tart ış ma "cüz'i - irade"yi ak ı lla açıklayan Mu'tezile'ye 
karşı , bunun akılla anla şı lması  mümkün olmadığı nı  söyleyen E ş 'ari 
doktrini aras ı ndaki ayr ı lığı  gösteriyor. Augustin gibi E ş 'arilerin dokt-
rinine göre de insan ın hürlüğ ü ak ı ldışı  (irrationnel) kal ıyor. O anlaşı la-
maz, yaln ız imânla kabul edilir. 

Filozoflar bu aç ı klamaya kat ı lmadı lar. Farabi kelâmc ı lann Tann-
ya ve insana ait hürriyet doktrinlerine kar şı  metafizik ve psikolojik 
zorunluluk fikrini koydu. Kelâmc ı lara göre sonsuz kudret olan Allah 

52 Mentre, Cournot et la Renaissance du Probabilisme, 1908. Marcel Riviere 

53 Zenitta Vivier, CausaliU, libre-arbitre, clit6rminisme, probabilit6, Actes du Congres, etc. 

La Liberte, 1949. Neuchâtel; Adolphe Franck, De l'indWrminisme particulaire ıl la libert‘ hu-
maine, Actes du Congres, 1949 

54 H. Z. "Diken, İslam Düşüncesi, 1946 (Mu'tezile, sh. 30 - 47); Louis Bertrand, Saint 
Augustin, 1913, edit. Artheme Fayard, Paris. 

55 Mutezileye kar şı  "Üç karde ş  davas ı " denen kan ı tları  ileri sürerek onlardan ayr ılan 
ve E ş 'ariliğ i kuran Ebu'l Hasen E ş  ' ani böyle dü şünüyordu (İslam Düşüncesi, zikredilen eser, 
sh. 55) 
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yaradışı nda ve dünyaya ait füllerinde hürdür. (Fail-i muhtar' dır) (56). 
Yaratığı n Allah'a kar şı  sorumluluğu da onun yaratt ığı  "cüz'i irade" 
den ileri geliyor. Farabi'ye göre bu aç ı klama anlaşı lamaz olarak 
kalır. Eş 'arilerin imânc ı lığı  tatmin edici de ğ ildir. Allah zorunluluğu 
kendisinde olan Varl ı ktı r, (Vacib-ül vücud'çlur) (57). Alemin fizik ve 
psikolojik zorunluluğu bu metafizik zorunlulu ğun neticesidir. Karar 
verme hürlüğü görünü ş ten ibarettir (Fusus-ül - hikem). Saint Thomas 
Orta - ça ğı n "cüz'i - irade" fikriyle Aristo'yu uzla ş t ırd ı  ve iradi 
fiildeki tasavvur - tasmim - icra safhalar ını  inceledi ki, bu güne kadar 
bu tahlili kullan ıyoruz (58). 

Yeni - çağ  Farabl'nin metafizik determinismini tabiat determi-
minismi haline koyan ilmi ke ş ifleriyle hürriyet problemine yeni bir ufuk 
açtı . Descartes'dan Kant'a kadar modern felsefe mekanik determi-
nismin s ı kı  baskı s ı  alt ı ndayd ı . Fakat modern felsefenin kurucusu ruh 
ve maddeyi iki ayr ı  cevher olarak koyan felsefesinde hürriyet ve 
zaruret fikirlerini kar şı  karşı ya getirdi: dü ş ünce ve irade s ıfatlar ı  ile 
görünen ruh, hürriyet alan ıdır; uzam ve hareket s ıfatlar ı  ile görünen 
madde ise determinism alan ıdır(59). Spinoza sonsuz Varl ık olan 
Allah' ı n tek cevher oldu ğunu söyleyerek ruh ve maddeyi onun s ı -
fatlar ı  haline getirirken hürriyet ve zaruret problemleri aras ı ndaki 
karşı tlığı  da kald ırdı  (6o). Bu iki z ı t kavram ayn ı  sistem içinde bir-
leş iyordu. Sonsuz varl ık yarat ıcı  tabiat olarak hür, yarat ı lmış  tabiat 
olarak zaruridir. Ba ş ka deyi ş le zorunluluğunu kendisinden alan varl ık 
yani Allah ayn ı  zamanda ve bundan dolay ı  hürdür; zorunluluğunu 
Allah'tan alan tabiat ve âlem yaln ızca zaruridir. Spinoza Farabr-
nin temel fikrinden faydaIan ıyor. Fakat hürriyeti zarûretin kendi 
kendisini bilmesi gibi anladığı  için, iki z ı t kavram sonsuzda birle ş iyor-
du. Leibniz'in tabakal ı  varl ık görü şünde mekanik zarûretin derinli-
ğ inde gayeli sebeplik, daha derinde, monade'lar aleminin hürriyeti var-
dır(6 ). Kant bu eski konuyu iki ayr ı  aç ı dan ele ald ı  : 

56 Atomculuğ a dayanan E ş 'ari kelâmc ı ları  ve ayn ı  çığı rı  yeni bir şekilde devam ettiren 

Gazali böyle dü şünüyordu. 

57 Farabi'ye göre Allah zorunlu Varlık (Vacib ül - Vücud) dır. (Uyun el-Mesail, Fusus el-
Hikem, v. b. kitaplar ında) 

58 E. Beaucoudrey, Intelligence et volont6 ( İ nitiation la Philosophie de Saint Thomas, 

oeuvre collective dirig& par. E. Peillaube, Marcel Riviere, 1933) 	 ■ 

59 Henri Daudin, La Libert‘ de la volonti, sig ı4fication des doctrines classiques, 1950, F. U. 
F. (L'exercice de la libertI dans la formation de la philosophie de Descartes, p. 72 - 87; les formules de 
la libertd chez Descartes, p. 88 104) 

60 H. Daudin, ayn ı  eser (n&essiU et libera dans l'"Ethique" de Spinoza, pp. 120 - 146) 

61 H. Daudin, ayn ı  eser, (la notion de la libertd chez Leibniz, pp. 171 - 184) 
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a— Bilgi probleminde hürriyet - zaruret onun için bir antino-
midir; yani ak ı l bu karşı t terimlerden birini seçemez. 

b— Ahlak probleminde vicdan ı n mutlak emrine bağ lı lı k zarure-
tin ş uuru, vicdan ı n muhtarl ığı  demektir ve bu hürriyet fenomenler 
alemine değ il Nourn6ı e'e ait derin hürriyettir (62). Kant' ın bu son 
görüşü bir yana b ırak ı lırsa modern felsefede hürriyet ve zaruret, 
ister uzlaş sın, ister ayr ı  kalsı n, soyut, metafizik kavramlar olarak kal-
maktadır: ne Allah' ı n hürlüğü , ne onun zaruretinden ç ı kan insanın 
hürlüğü konkre varl ığ a, varolu şa ait, ya ş anmış  hürlük değ ildir(63). 

F. Varoluş  Felsefesinde Hürriyet Fikri: 
Merleau - Ponty ve Sartre 

Bundan dolay ı  gönümüzün existentiel felsefesi hürriyet prob-
lemini zaman gibi varl ık içinde ele ald ı . M. Merleau - Ponty'ye göre 
insanı n âlemle müna.sebetini anlamak için sebeplik ve deterrninismi 
bir yana koymal ıdır. Böyle bir problem herhangi bir sebeplik zinciri-
ne irca edilemez. "Kendi'nin kendinde haz ı r bulunuşu hürlüğü gerek-
tirir. Verilerle gerektirilmedi ğ imizi bu isbat eder. Ş uur, gerektirme 
üzerindeki bir dü şüncede her türlü gerektirmeden kaçma istidad ıdır. 
Şuur mesafedir, yokla ş tırmachr, hürriyettir. Ben, hürdür, Çünkü 
dış tarı  bir ş eyle gerektirilmesi için "ben"in bir " ş ey" olması  laz ı mdı r. 
Halbuki değ ildir. Birçok hürriyet tarzlar ı  vardır ama, Sartre'a göre bu-
rada söz konusu hürriyet mutlakt ır(64). Merleau - Ponty bu mutlak 
hürlüğe "savunulmas ı  şüpheli bir diyalektik" diyor. Descartes' ın 
Allah'a dayanan hürriyet fikri ile, eylemlerinin baz ılarında hür, 
baz ıları nda gerektirilmi ş  olduğunu söyleyen görü ş  arasında orta terim 
olamaz. Zira ben bir ş ey isem, ş eylikten çıkmama imkân yoktur. 
Merleau-Pouty'ye göre eğer mutlak hürriyetle determinism aras ı nda 
orta terim yoksa ya hep ya hiç alternativi motiflere tatbik edilir Ya 'no-
tifler (saikler) insani filan ve falan karar ı  vermeye götürürler; yahut 
bunu yapacak kuvvetleri yoktur. Birinci halde karar ım hür değ il 
demektir. İ kinci halde karar veremiyorum demektir. (65). Konkre bir 
hedefin seçilmesinden daha orijinal bir seçme vard ıı r: bu da ondan 
yaz geçmeye karar verme seçmesklir. Hürriyet, iradi dedi ğ imiz 

62 Kant, Critique de la Raison pratique (zikredilen eser); Daudin, La Liberte de la 
volonte (Position de Kant csı 	du probllme de la liberti, p. 198 - 209) 

63 J, Chevalier, L'Idee du necessaire chez Aristote et chez ses predecesseurs, 1919, F. 
F. Alcan 

64 Gilbert Varet, L'Ontologie de Sartre, 1948, P. U. F. 

65 Jean Grenier, Le Choix, 1941, P. U. F.; Rene Havard Les problbıes de la dibe« 
1956. edit. Descle; R. Savioz, LiberU et choix, Actes du Cougres (zikr. eser): p, 213 
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hareketin bir tarz ı  değ ildir. Bütün kararlar ı , tasmimleri a ş an insanı n 
zaruri bir olu ş  tarz ı dır. Hürriyet insan ın mukadder durumlariyle 
(situation) sınırlı dı r. Fakat bu da müphem veya bulan ıktı r. Çünkü 
durum ancak projeyle birlikte meydana ç ıkar. Alem ancak insan ı n 
projeleriyle bir istikamet (orientation) alı r (66). Fakat Merleau-Ponty 
daima ortayolda oldu ğu için bu hürriyet görü ş ünün başka bir olum-
suzluğunu dü ş ünür. Hareketimizle ortak hiç bir ölçüsü olmayan bir 
hürriyetin determinsme z ı t olmad ığı nı  söyler. Hakiki seçme kendimi 
karakter olarak, âlemdeki olu ş  tarz ı  olarak aldığı m zamanki seçme-
dir. Sevmek veya sevmemekdeki karar ı mda bu görülür. Fakat bunun 
hür bir seçmeden do ğduğunu göstermecek delil yoktur. Burada 
hürriyeti karakterimize, alemdeki olu ş  tarz ı nmı za naklediyoruz. Bu 
seçmenin anla şı lmas ı  kolay değ ildir. Burada filozof bir kaya misalini 
alıyor: bir kaya ancak onu a şma projesine ve insana nisbetle aşı lmaz 
olur. O zaman hürriyetin bir engeli meydana ç ıkarmas ı  ve engelin 
mutlak bir limit olarak konmamas ı  doğ ru olur. Fakat ba şka bir pro-
jeyi hedef edinirken ayni proje bozulmaz. Öyle ise "burada bir engel 
ötede bir geçit" meydana ç ı karan benim projem, benim hürriyetim 
değ ildir. Alemin özel figürünü çizmeksizin, o yaln ız "umûmiyetle 
engel veya geçit" imkan ı nı  koyar. Hürriyetimiz doldurmad ığı  bün-
yeleri noktalar halinde çizer. Engel-varlık ile engel - şeyi ayı racak bir 
anlam yoktur (67). Bunun sebebi Merleau-Ponty'ye göre, Sartre' ın 
proje adiyle toplad ığı  ş eyde, oldukça farkl ı  iki tavrın (attitude) bulun-
masıdır. Önce aç ık proje, ifade edilmi ş  maksat vardır: bugün dağ a 
çıkacağı m gibi. Bu proje, da ğ  as ı lır veya a şı lmaz olarak kurulur. Fakat 
bu görünen gayelerden ba şka, orada, şöyle bir halde olmam gibi baz ı  
görünmez de ğ erlendirme maksatlar ı nı  içine al ırken, onlar benim 
varolu ş  buutları  diyebileceğ im ş eyler dolay ısiyle meydana ç ı karlar. 
Benim varolu ş  bünyem, facticit(*) olarak bedenim her türlü görünen 
proje dışı nda baz ı  münasebetler kurar. Bu maksatlar, hedefteki her 
objenin önceden yerini bulaca ğı  bir sistem kurduklar ı  için umuml-
dirler. O da ayr ı ca varolu şun ş ahsi (personnel) olmayan temelleri 
üzerine kurulmu ş tur. Ş eylerin anlam ı  sadece in ş a edilmiş  değ ildir; 
hatta, bize kendisini kabul ettirmektedir. Onlar ki ş iden önceki (pr6- 
personnel), dünyaya bağ lı  (mondain) bir süjenin eseridir. Bir an gelir ki 
ben evvelce kurdu ğum projelerden kaçamam ve kaçmak istemem. 

66 A. de Waelhens, Une Philosophie de l'ambigult6: L'existentialisme de M. Merleau - Ponty, 
Louvain, 1951 

67 M. Merleau- Ponty, Ph6nom6nologie de la Perception, 1945, Gallimard, pp. 345,1a chose 
et le monde 

* yapmal ık, yapı lmış  olma, sun'llik 
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Hürriyet problemi, asla bu geçmi ş ten kaçam ıyacağı mı  göstermek 
olmadığı  gibi, ondan bütün olarak kaçaca ğı mı  göstermek de değ il-
dir. O bir ağı rlığı  olan, belirli bir yöne doğ ru iten, kendisini değ erlen-
diren ve ancak çaba ile kendisini yenebilece ğ im bir geçmiş  üzerinde 
hürriyetin geçerl ığ i olduğunu göstermektir. K ısaca hürriyetimiz 
vard ır, fakat ancak dö ğü ş cii (militant) olarak! Biz ne kudretli rüya 
göreniz; ne bir makinenin çark ıyı z. Hürriyetin as ıl problemi burada-
dır. Bu da ba ş lı ca bizim tarihi varlı k olu şumuzdad ır. Ben kendim is-
temeden burjuva veya i ş çi olarak do ğdum. Birini veya ötekini seç-. 
meden önce, kiş ilikten önce beni gerektirecek tarzda, mesela burjuva 
olarak davrand ı m. Bir ş eyden haberi olma ( şuur edinme) objektif 
durumun ş artlar ı  ile gerektirilmiş  değ ildir. Bu ş uur-edinme tarihin 
gelecekte devam ı nda tesiri olan faktörldür. Zira ihtilâle do ğ ru yürü-
yü şü haz ırlıyan bu ş uur-edinmedir. Determinism s ı nıf ş uurunu pro-
leteryan ı n objektif ş artlar ından çak ı r ıyor. Idealist dü şünce prole-
teryan ın halini proleterlik şuuruna irca ediyor. Burada en soi ile pour 
soi dan birini seçmek laz ı m. Halbuki hem kelimenin özel anlam ı  
ile proleterya ş uurunun sebebi yoktur, hem de proleterya hali basit 
bir tasavvur de ğ ildir (68). 

Hürriyetim s ıfirdan ba ş lamaz. Fakat bütün vas ıflarımı  inkâr 
edebilceğ im de doğ rudur. Hürriyet tarif edilmez bir ayr ı lma, bir 
yoklaşma değ ildir. Benim Meme, ş eylere yerle ş me tarz ı mdır. Öyle ise 
hürriyet ayn ı  zamanda hem (demden doğmak, hem âleme doğmaktı r. 
Alem zaten kurulmu ş tur, fakat asla tam olarak kurulmu ş  değ ildir. 
Birincisinde biz harekete getirilmi ş  bulunuyoruz. Ikincisinde sonsuz 
imkanlara aç ı lmış  bulunuyoruz. Ş u kadar var ki ayni zamanda her 
iki münasebet içinde bulunuyoruz. Asla mutlak determinism ve mutlak 
seçme yoktur. Ben asla ş ey ve asla ç ı plak ş uur değ ilim. Biz hürüz, 
fakat bu hürriyet varl ıkta mevcuttu diyemeyiz (69). Merleau - Ponty, 
Sartre den ac ıya katlanma misalini al ıyor. I ş kence edilen adam iste-
nen ş eyleri söylemiyor. Fakat ac ıya katlanan ç ı plak bir şuur 
O arkada ş ları  ile birlikte bir sava ş  esiridir. Yani burada birlikte olma 
(Mitsein) tarz ı  var: Biz âlemimizi seçiyoruz ve bu Mem bizi seçiyor. 
Görülüyor ki hürriyet, esas ı nda ş eylerle ve ba şkası  ile dıyalogdur. 
Hürriyet daima d ış  ile için bir kar şı laş ması , bir geçidi, bir de ğ i ş imi-
dir(7o). Existence felsefesinin hürriyet görü şünü incelerken önce, s ı nır- 

68 Aynı  eser, (Autrui et le monde humain, p. 398) 
69 Aynı  eser, (Le Cogito, p. 422) 
70 La Pr6sence d'Autrui, oeuvre çollective (A. Ayfre, Gaston Berger, V. Janklevitch, 

G. Bastide, E. de Greef. etc. P. U. F. 1957). L'Homme et son Prochain (Actes du V// e Congres 
de Philosophie, P. U. F. 1956) 
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11 ve ş artl ı  bir hürriyet fikri oldu ğu için Merleau - Ponty'y ı  seçtik. Ş im-
di mutlak hürriyetten bahseden Sartre'a dokunal ım. 

"Başkası"nı  anlamak onun ne olduğundan dünya arac ı  ile 
haber almak demektir. Beden olarak gördü ğüm kimsenin arkas ındaki 
"baş kas ı" nı  anlamaya çal ışı yorum. Fakat o benden saklanabilir. 
Bana kar şı  durumu bir nevi hürriyettir. Ben de ona öyle görünebili-
rim(7 ı ). Benle ba şkası  kar şı lıklı  iki hürriyet alan ı  teşkil eder. Benim 
başkası  ile karşı lıklı lığı m, rakipliğ im ve dü ş manlığı m buradan gelir. 
Ben baş kasının bakışı  altı nda bulunduğumu duyduğum zaman ha-
reketsiz kal ırı m; fakat ben onun bak ışı nı  aş arı m. "Ben" başkası na gö-
re hem ş ey - obje, hem hürriyet olur. Fakat bu kar ışı lıklı lık benim 
kendimi kavramama yard ı m eder. O olmadan ben kendim için bir 
kaçış tan, yokluktan ibarettim. Fakat onun için ben bir " ş ey"im. 
Andre Gide'in deyi ş i ile Sartre buna " ş eytan pay ı" diyor. "Ben" in 
başkasınca tan ı lması , "başkası" nın benim tarafı mdan tan ı lması na 
tabidir. Böylece ba şkası  beni, bedene ba ğ lı  olarak kavrad ıkça, ben de 
başkası ndan başka bir ş ey değ ilim, Başkasınca tan ınmam için, haya-
tımı  tehlikeye koymal ıyı m. Hayatını  tehlikeye koymak objektif ş ekle, 
belirli bir hayata bağ lı  değ il gibi görünmekdir. Ba şkas ı  ise objek-
tif ş ekle bağ lı  değ il gibi kendini koyamıyacağı nı  göstererek hayat ı  
ve hürriyeti tercih eder. Ba şkası  bana baktığı , beni aş tığı  zaman ona 
ş ey gibi görünürüm: bu benim kaba "olan" lar aras ı na dü şmem de-
mektir. Utanma, ba şkası nı n baktığı  ve hakkı mda hüküm verdiğ i ş ey 
olduğumu anlamamd ır. Utanç bana "dü şme" duygusu gibi görünür. 
Fakat filan hatay ı  iş lediğ im için duyduğum his değ il, âlemde "dü şmüş " 
olmanın verdiğ i duygu olarak görünür. Ben ba şkasının kar şı sı nda suç-
luyum. "Asil günah" ba şkası nı n bulunduğu gibi dünyada benim or-
taya ç ıkmamdır. Ba şkasının hürriyeti için ne yaparsam yapay ım, 
onu bir alet görmeye mahkûmum. O da beni bir âlet gibi görmeye 
mahkûmdur. Varolu ş ları mız karşı lıklı  hürriyetlerimizin bozulmas ı-
dır(72). 

Ben ile ba şkası  arası ndaki münasebetin türlü denemeleri var ki 
bunlardan sevgiyi, mazochisme'i ve ilgisizliğ i, cinsi arzuyu, sadism'i, 
kin'i baş arı sız denemeler olarak say ıyor. Sartre'a göre insan ın kötü 
niyeti ve yalan; "kendi kendisine yalan" hürriyete mahkûm olmas ının 

71 Robert Campbell, Yan - Paul Sartre, (une litarature philosophique) edit. Pierre Ardent. 

1946. Paris. 

72 J. P. Sartre, L'Etre et le Mant, 1943, Gallimard, (pp. 310 - 368 Le regard, pp. 368 - 

facticit) 
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neticeleridir: insan hür olmaya terk edilmi ş tir(*). Bu yükümlülükten 
kurtulma ümidi yoktur. Hür olmay ı  bırakmada hür değ ildir. "Var ı m" 
veya "hürüm" e ş anlaml ı d ır. Hürriyetim, kendisi ile her türlü ba ğ  
kurma ,imkans ız olan yalnızlığı mdır. Kaderimi ben seçtim. Baz ı  fi-
lozoflar mesela Descartes "hür" s ıfatını  iradi fiillere hasreder. Ortak 
duyu, ahLak ı  iradeyle passion aras ı nda bir sava ş  san ıyor. Bu fikir onca 
doğ ru değ ildir. "Ben"e ait her ş ey hürdür. Korkum hürdür ve hürlü-
ğümü gösterir. Hürriyet yokla ş tırmadır: hayir! demek, hiç de ğ ilse 
evet! dememek hürlü ğüdür. Hürlüğü sı nırlar gibi görünen ş ey Mem-
deki situation dur. Halbuki hürriyet bu situation'la vard ı r. Situation 
da hürriyetle vard ır. 

Ş uurdan ba ğı msız Mem, ruhsuz madde, objesiz süje olmad ığı  
için hürriyet ve situation ayr ı lamaz. Sartre'a göre bunlar ayr ı lama-
dığı  içindir ki, ben âlemden sorumluyum. Benim âlemdeki yerimi, 
geçmi ş ini bana veren "bilgi"m değ il hürriyetimdir. İ çinde sorumlu-
olduğum bir âleme at ı lmış  bulunuyorum. Varolma ğ a mahküm ol-
duğum için hür olmağa mahldnum(73). 

Burada hürriyet kelimesinin al ışı lmış  anlamlar ı ndan çok uzak 
bulunuyoruz. Sartre hakk ında Capmbell'in dediğ i gibi "burada 
kurtuluş  değ il, daha ziyade bağ lanış  (engagement), mahkûmluk söz 
konusudür. Hür fiillerle mecbur oldu ğumuz fiiller aras ı nda ayrı lık-
yoktur (74) . 

G. Hürriyet ve iradi Fiil 

Bu iki misal existence felsefesinde hürriyet anlay ışı nı n nereye 
kadar vard ığı nı  gösterir : onlar hürriyet deyince ş uurun yaln ızlığı nı  
anlıyorlar. Gizlenme, yalan, toplumdan kaçma, hayal kurma, proje 
bu hürlüğün görünü ş leridir. Fakat bunun do ğ ru olmas ı  için bu içe 
katlanmalar ın gerçekten ba ğı msız olduğunu isbat etmek gerekir. 
Sartre insan ın alemde varoluşu'nun hürlüğü asla s ı nı rlamadığı nı  söyle- 
diğ i halde, Merleau - Ponty insanla âlemin ayr ı lmaz müphem- 

hürlüğün sı nırını  buluyor. Onlar hürlük ile yaln ızl ık ve fertliğ i 
aynı  sayıyorlar. Fakat "ba şkası " na mutlak olarak kapal ı  insan ne 
derece gerçektir? Böyle bile olsa (ki bunu yaln ı z ş izofrende görürüz) 

* Sartre, L'Etre et le Mani, 1943, (pp. 85 - 94: mauvaise foi et mensonge) 
73 Schelling'in hürriyeti zaruretle s ınırland ırmadan ve iki kavram aras ındaki diyalek-

tikten ç ıkarmas ı  Sartre deki bu görü şün köküdür. (Schelling. Philosophie de la Liberte) 
74 R. Campbell, y.- P. Sartre, 
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onun bütün gerektirmeler d ışı nda olduğu söylenebilir mi? İ nsan patolo-
jik ve normal bütün durumlar ında bir çok gerektirmelerle çevrilmi ş  
bulimmaktad ır (75) : önce fizik gerektirmeler içindedir. Bergson 
hürriyet fikrine duyumlardan ba ş lamaya çal ışı yorsa da (76), duyum-
lar ı n kalitatif tarafı na rağmen görme ve i ş itmede ışı k ve ses titre ş imleri-
ne bağ lıyız. Sonra biyolojik gerektirme içindeyiz : do ğuşumuz ve ölü-
mümüz ile s ınırlı  olan bu olgular bütün fiillerimizi bağ lamaktad ır. 
Daha sonra psikolojik ve sosyolojik gerektirmeler içinde, irademizi, 
kararlar ımı zı , tercihlerimizi, seçmelerimizi gerektiren ruhi olgu süreç-
leri vard ır. Toplum ş artlar ı  (nüfus yoğunluğu, iş  bölümü, tabakala ş ma, 
inançlar) değer hükümlerinde seçme gücümüzü, karakter ve irademizi 
çevrelemektedir. Bütün bu gerektirme faktörlerinden ba ğı msız, 
toplumdan ve tabiattan ba ğı msız "varolu ş ", hayalin icad etti ğ i bir fiction 
olarak kal ıyor. Buna kar şı  existence felsefesinin savunabilece ğ i tek ş ey 
ş udur : bütün bu gerektirmeler ortas ında insan, onlar ı  kendi hesab ı na 
kullanan bir merkezden ibarettir. Bu itiraz felsefenin ba şı ndanberi 
ş uura verilen imtiyaz anlam ında doğ rudur. İ nsan tabiat ı  bilerek ona 
hükmediyor. Iradesi bu bilgiden ç ı kıyor (77). Belki de Schopenhauer'- 
ın rasyonalism'e a şı rı  hücumunda hakl ı  olan taraf budur. 

Öyle ise insanın hürlüğünden söz edebiliriz. Fakat bunu existen-
ce felsefesi gibi determinism'e hücum ederek yapamay ız. ı  g ncu 
yüzyıl sonunun aşı rı  determinismine kar şı  tepki halinde felsefede birçok 
yönlerden hürriyet fikri do ğdu. Bergson bunu "Yarat ı cı  Evrim"de, 
mekanism ve finalismdeki vakalar ı n önden görülebilece ğ i iddiasını  
yaratı cı  hamlenin önden görülemiyece ğ i (imprbıisbilit) ş eklinde red 
etti. Hatta kuvvetini dinamik hafı zadan, şuurun derin benliğ inden alan 
bu hürriyete duyumlar ve hayallerden ba ş ladı . Fakat "önden görüle-
memek " hürriyet değ il belirsizlikdir (78). Hürriyet tam aksine uyan ık 
olmal ı , hedeflerini çizmeli ve hiç bir bask ıya uğ ramadan bir hedefe 
ulaş ma gücü göstermelidir. E ğ er ş uurda bir irade hürlü ğü varsa bu 

75 Andre Waltz, "Essai sur la vie de chacum" de bütün saiklerden ba ğı msız ve yalnız olan 

insandan bahsediyorsa da gerçekte böyle bir insan yoktur. Herkes bütün ş artlar içinde bir 

saikler (motivation) şebekesi ile çevrilmi ş  bulunmaktadır. (A. Waltz, 1948. P. U. F). 

76 H. Bergson, Essai sur les donn&s imm‘diates de la conscience, p. 31 - 45 

76 Fr. Bacon'un "bilmek muktedir olmakt ır" sözü determinism şuurundan iradeyi 

çıkarmakta idi. 

78 J. F. Renauld'un dedi ğ i gibi "hürrüyet, ak ı ldış f n ın karanl ığı ndan kurtuldukça elde 

edilebilir. Irrationnel, hürriyetin de ğ il, hürriyet vehminin kayna ğı dır" (J. F. Renauld, 

Irrationnel et libert6, IV e Congre's de Phil. 1949). Axel-L. Stern de"insan hürriyetinin temeli 
aluldır; fakat ak ı l statiktir, ona iradeyi katmal ıdı r" diyor (Axel-L. Stern, La Libert‘ et sa Dia-
lectique, IVe Congres des Philosophies) 
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ancak düşünce ile karar ve icra aras ı nda tam bir sentez oldu ğu zaman 
meydana ç ıkabilir. B. Croce'nin dedi ğ i gibi bu hürriyet ş uurun "istek 
fiili" (acte volitif) ndedir. Bundan dolay ı  ş uurun unsurlar eklenmesi 
anlam ında bir sentez diye anla şı lmas ı  icap etmez(79). Dwelshauvers 
gibi psikologların "ruhi sentez" görü ş üne kat ı lmaksızı n dü ş ünce ve 
icra aras ı ndaki birliğ i sağ layan ruh bütünlüğünü görmek kabildir(8o). 
Bunu, daha bu yüzy ı l başı nda Fouill& "fikir-kuvvet" diye ifade et-
miş ti. "Fikir" le "Kuvvet" ayr ı  kalmış  gibi görünse bile beynin dina-
mojenik fonksiyonu üzerindeki ara ş tırmalar bu bütünün ayr ı lmaz-
lığı  nı  göstermektedir (8 ı  ) . 

İ nsan iradi fiilde hürdür dedi ğ imiz zaman onu bütün gerek-
tirme ş artlar ı  içinde bu ş artlar ı  düzenleyici en üstün güc olarak 
anl ıyoruz ve bu fiili gerektirme ş artlar ı ndan birine veya onlar ı n 
toplam ı na irca etmiyoruz. Bundan dolay ı  da irade hürlüğünü deter-
minism şuuruna irca eden görü şe kat ı lm ıyoruz. Insanda olgulara 
etki yaparak onlar ı  değ iş tirici, dünyada ve kendindeki olgulara kar şı  
koyucu güc olmasa onları  bilmesine imkân olamazd ı  diyoruz. Bu ba-
kımdan pragmatik sonuçlara girmemek ş artiyle İ lkçağı n eylemle 
ilgisiz sırf seyredici (contemplatif) "akr ını n savunulam ıyacağı nı  söy-
lüyoruz. 

Öyle ise, her ş eyden önce hür dediğ imiz iradi fiilin geli şmesini 
anlayabilmek için hürriyetin ne olmad ığı  üzerinde dural ı m: 

ı ) hadi fiil bir saikler (motif) mecmuu değ ildir: böyle olsa onu 
gerektiren tabii saiklere irca edilince kendisinin hiç bir rolü kalmaz-
dı . Saiklerin rolünü iradi fiilin hürlü ğünü köstekleyen patolojik hal-
leri incelediğ imiz zaman anlayoruz. Fakat bunun böyle olmas ı  iradi 
fiile bir bile ş ke (r c<sultante) gözüyle bakmak için yetmez. Aksi halde 
varl ığı n hiç bir derecesine var diyemezdik(82). 

2) iradi fiil- yukr ıda söylediğ imiz gibi - determinismin veya 
determinismlerin ş uuru da değ ildir. Ancak iradi fiilin neticesi olarak 

79 Benedetto Croce, Philosophie de la Pratique, trad. par H. Buriot et S. Jankelevitch. 1919 

80 Dwelshauvers, La Synth'ese mentale, 1908. Felix Alcan 
81 A. Fouillee, Psychologie des Wes - forces, 2 vols. Felix Alcan 

82 Umumiyetle sosyologlar, psikologlar ve biyolojistler insan ı  bu gerçeklerden birine 

ait gerektirmelerle aç ı klar ve hürriyete bir gölge-olay diye bakarlar. Baz ı ları  (mes. Mc Iver) 

insanın açıklanmas ında saikler bütününü (motivation) göz önüne al ırlar. 

* Dwelshauvers. La Synthhe mentale, F. Alcan. - Aynı  zatın Psychologie'si Ş ekip Tunç 

tarafından türkçeye çevrilmi ş tir. 
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bu şuur doğ ar ve eser sebep yerine geçerek onun i ş lemesinde rol oy-
nar (83) . 

3) hadi' fiil bir piyango seçmesi değ ildir. Çünkü böyle bir seç-
mede (mesela torbadan çekti ğ imiz numarada) rastgelelik ve ihtimal-
den başka bir ş ey yoktur(79). 

4) hadi fiil eğer bir alternativ önündeki seçme ise, bu seçme-
nin cebri olmas ı  onun hürlüğünü kald ı rır. O zaman fiil seçilecek şey 
tarafından gerektiriliyor demeliydik (84). 

5) iradi fiil önceden görülemezlik hiç de ğ ildir. Bu ondan bütün 
gayeliliğ i, aklîliğ i kald ırmak demektir.* 

6) Yukarıda gördüğümüz gibi, o spontanelik de de ğ ildir. Çünkü 
böyle spontanelik şuursuz da olabilir. Ancak spontanelik iradi fiili 
açıklayamazsa da, iradi fiil spontaneli ğ i açıklar; yani böyle bir fiil 
netice olarak spontane bir fiildir. 

7) O alternativ'ler önünde ilgisizlik hiç de ğ ildir. Bayle, hür 
fiili böyle anl ıyordu. Leibniz bunun imkans ı zlığı nı  savunurken 
Buridan' ın eş eğ i misalini verdi(85). 

8) iradi fiil gerekirsizlik veya zorunsuzluk da de ğ ildir. Çünkü 
zorunsuzluk (contingence) tabiat olgular ında birş eyin olu şunun zo-
runlu, olmayışı nı n mümkün olması  demektir ki, bu hal s ırf insana bağ -
lı  olarak dü şünülemz (86). 

Iradi fiil veya hür fiil tam olarak insanda görünür. Onun temel 
vasfı  varlığı n imkanlara aç ık olu şu veya varlığı n zamaniliğ idir. Bu 
bakı mdan existence felsefesinin hizmetini i ş aret etmek gerekir. imkan-
lara aç ık varl ık fikri Heideggerle baş lar. Ancak bu aç ı lış  sonlu  varli-
ğ ın yoklaşma şuuru ile sınırlanmaz. Insanda aç ılış  onda sonsuzluk şuu-
runun doğması  demektir. İ nsan sonlu varl ığı  içinde zamans ı z bir şuura 

83 Spinoza'c ı  görüş  buna örnek olarak verilebilir. Draghicesco insan hürlü ğünü çalı-
nan melodiye, uzviyeti piyanoya, sosyal determinismi piyaniste benzetiyor (Draghicesco, 

La Re'alit6 de l'esprit, F. Alcan) 

84 V. Jankelevitch, L'Alternative, P. U. F. 

85 Lammenais, Essai sur l'indifirence en mati&e de religion adl ı  eserde bu ilgisizlik fikrini 

savunuyor. Fakat Leibniz'in hücum etti ğ i as ı l Pierre Bayle'd ır. 
86 Gerçek derecelerinde zorunsuzlu ğun gittikçe artt ığı n ı  kabul eden E. Boutroux, en 

yüksek gerçek olan manevi (spirituel) hayatta zorunsuzlu ğun hürlük halini ald ığı nı  söylüyor. 

(Contingence des bis de la nature, türk çev. 1947). Halbuki üstün varl ıklarda düzen artar. 

(Przylski, L'Evolution humaine) ve üstün bir derecenin daha a şağı  dereceye göre hürlü ğü bu 

daha üstün düzenden ileri gelir: - hayat maddeye göre üstün bir düzen oldu ğu için nisbi 

hürlüğü, ruh ta hayata göre üstün düzen oldu ğu için hayata göre hürlü ğü vardır. 
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sahip olduğu içindir ki sonsuz varil& yönelir (85). (Louis Lavelle 
"zaman ve ezelilik' ı ' adlı  kitabı nda burada aç ıkladığı mız görüş e başka 
bir tarzda giriyor) (87). İ nsan arzular ını  durdurdu ğu ve çevreye 
"hayır" dediğ i içindir ki (Nietzsche'nin ve Scheler'in farkl ı  tarzlarda 
söyledikleri gibi) âlemi ve kendini obje olarak. görebilir. Zamans ız 
olan "fikir" i yaratabilir. Ba şka deyişle onun fiili fikrini meydana ge-
tirir (88) . 

Fakat iradi fiil bir organla ş ma merkzi, aş ağı  gerçekler üzerinde 
yeni bir düzenleme olarak yaln ız insani varl ığ a vergi değ ildir. Onun 
hazırlıklarına daha a ş ağı  varl ıklardan ba ş lamak gerekir. Bitki, madde 
üzerinde bu organla ş manı n ilk adımıdır. Bitki toprağ a ve göğe doğ ru 
uzantılariyle çevreyi kendi bünyesine kalbeden bir düzendir. Bunun 
için de maddeye göre bir ba ğı msızlıktır. Hayvan hareketi ve alg ısiyle 
bu organlaşmanın daha üstün ş eklidir. "Göz"ün doğuşu âleme bakı -
ş in, yani süje - obje münasbetinin ba ş lamas ı  demektir. Hayvanda iç-
güdü neyin yarat ı cı  gücüdür; zekâ, ç ırakl ık ve öğ renme gücüdür. 
Bundan dolay ı  hayvan bitkiye göre bir ba ğı msızlık derecesidir. In-
sanda bu güc daha geni ş lemiş tir: organla şma merkezi iradifill halini 
almış tır. Fakat insan nevinde de de ğerlerin doğuşu bu fiilin üstün 
derecesidir. Çünkü de ğ erler gerçek üstü (surr jet) veya ideal bir düzen 
kurarlar. Nicolai Hartmann' ın dediğ i gibi değerin ideal bir varlığı  
vard ır. Fakat onlar ı  gerçekle ş tiren insan iradesidir. Varlığı  gerekli 
olmak (devoir - etre) insan iradesinin ideal de ğ erler önündeki üstün tav-
rı nı  gösterir. Yine bu filozofun' dedi ğ i gibi değer akıldışı  (irrationnel) 
dır, bilinemez(89). Sevgi ile ve Pascal' ın anlattığı  tarzda "gönül 
gözü" ile kavranabilir. Adâlet, namusluluk, safl ık bilinmez, kalbin 
gözü ile görülür. Değer alan ındaki bu bilgiyi a şma hali hürriyet için 
de söylenebilir. Hürriyet de ğere, değer hürriyete tâbi oldrak vard ır(go) 

A. Hürriyet daima bir zarilretin kar şı sında meydana ç ı kar 
(Bunu, idealist felsefe çevresinde, en iyi Schelling ifade etmi ş ti.) Bit- 

87 Louis Lavelle, Le Temps et l'Eternite 
88 "Hayır" demek kadar "evet" demek, yani yükümlülük ve sorumlulu ğu bilerek ve 

isteyerek kabul etmek te hürriyetin neticesidir. Insanl ığı n hürriyetsiz bir devresi vard ır. Ora-

da insanlar bu ferdi sorumluluğu üzerlerine alamazlar. Hatta e şyayı)  canlı  ve cans ı z obje-

leri Mana fikrinin neticesi olarak sorumlu görürler. Bu devre insan ın yalnı z hayır! değ il evet! 

de diyemediğ i devredir (Gusdorf, Signification humaine de la liberte, 1962 : ch. I. humanite 
sans la libert e, 13 - 56 p.) 

89 Hicolai Hartmann, Les Prinı ipes d'une metaphysique de la connaissance, trad. par Vancourt, 

Aubier, (la relation categoriale dans l'apriorite ideale, pp. 242 - 282) 

90 Jacques Delesalle, Libert e et Valeur, Louvain, 1950, (les valeurs selon Hartmann, 

pp. 90 - 96) 
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kiden insana ve de ğerlere kadar düzen ve ba ğı msızlık derecelerinin 
yükselmesi zorunluluk önünde do ğ an bu özerklik ve hürlük derece-
lerini gösteriyor (9 i ) 

B. Hürriyet kendini bir kurala koyma (auto-dgulation) dır. Canlı  
varlıklarda bunun nas ıl geliş tiğ ini gördük. 

C. Fakat hürriyet tam olarak iradi fiilde gerçekle ş ir. Hür fiilin 
zuhuru insanl ı k ve dünya tarihinin en büyük olgusudur. Biyolojik 
ş uurda hür fiil henüz yoktur. Tam determinism sürecinde ondan söz 
edilemez. Canlı  varlığı n minimal ve maximal ş artlar ı  hür fiili sınırlar. 
Hayvanda hür fiil yoktur. Bask ı  altında (cebri fiilde) hürriyet yoktur. 
Akı l hastas ında, irade hastas ında, çocukta, bunakta, primitif zihni-
yette hür fiil yoktur. Görülüyor ki insani varl ıkta Olu şun zirvesi olan 
hürriyet birçok ş artlarda kaybolabilir ve pek nadir durumlarda tam 
şeklini al ır. Bu kaybolu ş  şartları  incelendikçe hürriyetin ne derece-
de nadir bir varl ık tarz ı  olduğu anla şı hr(92). (Bu noktalara daha 
önceki bölümlerde dokunduğumuz için tekrar dönmüyoruz.) 

Bütün bu ş artlar içinde iradi fiil insanl ıkta nas ı l meydana ç ık-
mış tır? Bu, insani varlığı n evriminde heyecanl ı lık ve ketvurma denen 
ardarda iki süreç neticesinde do ğmuş  görünüyor. Heyecanl ı lık (6mo-
tivit) insan ın çevreye duygulu davran ış ları nı  taşkın olarak yaptığı  
bir devreye aittir. Bu devre primitif toplumlarda oldu ğu gibi çocukta 
da görülür. Primitifin tam mant ıki düşünceye sahip olmamas ı , âleme 
bakışı nı n duygu kategorisine ba ğ lı  olması  bundand ı r. Fakat yine pri-
mitifte ketvurma (inhibition) ve frenleme gücü do ğmaya ba ş lamış tı r. 
Frenleme, durdurma, yasak koyma insan ı n arzular ına "hayır!" diye-
bilmesi hür fiilin ba ş langı cıdır. Bunun geli şmiş  ş ekilleri insanl ığı n 
ileri safhalarma aittir. Mant ık da tam ve aç ıklanmış  (exp/icitd) olarak 
bu safhada meydana ç ıkmış tır. Dü ş ünce ile fiil ara ı ndaki bütünlük 
burada ba ş lamış tır. Ş uur fenomenolojisinde tasvir etti ğ imiz projektif 
düşüncede hürriyet fiili uyanm ış tı r. Kaderle irade aras ında savaş  ve 

91 Schelling, Philosophie de la Libera, trad. par. G. Politzer, edit. F. Rieder, 1926 

92 G. Dumas, Traite.  de Psychologie, vol, I. (H. Pidron, Excitation et le mouvement; les mou-

vements volontaires). - M. Pradines, Trait‘ de Psychologie G -in6rale. II. le Onie humain et 

ses instruments. P. U. F. 1946 (action olarak iradi hadi fiilde şu safhalar ı  sırayla gör- 

melidir: tasavvur, niyet, tasmim, karar, icra. Birbirini tamamlad ığı  zaman iradi fiili meydana 

getiren bu sürecin karma şı klığı , onun anlaşı lmasını  güçleş tirdiğ i gibi, irade hakk ında çok 

farklı , hatta çat ış kan görüş lerin doğmasına da sebep olur. Pierre Janet, Evolution de la Person-
naliU adl ı  kitabında iradi fiilin bu safhaların ı  başlı ca üç harekette topluyor: 1) ba ş lamak, 

2) devam etmek, 3) bitirmek. Bu üç sahfa bir araya gelmedikce irade yoktur ve irade hürlü-

ğünden bahs edilemez. 
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trajedi bu uyan ışı  gösteriyor. Masal ve rüya fantezilerinde irade hür 
lüğü yerini "talih ku şu"na b ırakmış tır. Ahiret dinlerinde "günah" 
fikri insanı n Allah kar şı sı nda sorumlulu ğunda hür fiili do ğurmuş tur. 
Tabiat determinismlerinin ke şfinde insan aleti, tekni ğ i, makineyi 
iş leterek, tabiata nüfuz ederek, tabii gereklili ğ i yalnız bilmek değ il 
kendi hizmetinde kullanarak hürriyeti geli ş tirdi. Toplum değ işme-
lerinden ve kapal ı  kültürlerin k ı r ı lmas ı ndan siyasi hürriyetler do ğ -
mu ş tur. Olgulara göre mesafede bulunmak, olgular üzerine tesir 
etmek için action'u durdurmak, kendini tutmak, vazgeçmek (her türlü 
perhizler, arzular ı n ve nefsin öldürülmesi), kendine hâkim olmak ol-
gulara ve dünyaya hakim olmay ı  sağ lamış tır. Iradenin bu ş ekli henüz 
yapı cı  ve yarat ıcı  değ ildir. Bunun için ona merıfi irade (Nolont e ) deniyor. 
Fakat action yerine proje kurman ı n konması  çevreyi değ iş tirici ve yara-
tıcı  daha büyük action'a girmenin, yani müsbet irade'nin baş langıcı -
dı r. 

Bütün bu geliş meleri söylemek hürriyeti determinisme, iradi 
fiili insanın oluş una irca etmek de ğ ilmi dir ? Eğer iradî fiil insanl ık 
tarihindeki bir evrimin eseri ise ona nas ı l hür diyebiliriz ? şüphesiz 
'bütün varl ıklar gibi insan da imkanlara aç ık olan olu şunda Meme ve 
situation'lara bağ lı  olarak geli şir. Olgular bir süreç meydaria getirirler 
ve her Süreç gereklidir. Fakat bu, meydana gelen eserin sebepleri farkl ı  
ve üstün olmas ı na engel olamaz. İ nsan kendi olu şunda bir zorunluluk 
düzeni ise de ula ş tığı  bu zirveyle a ş ağı  varl ıklar üzerinde bir ba ğı m-
sızlık alanı  meydana getirir. 

hadî fiilin zuhurunda d ış  manzaras ından derinliğe doğ ru inil-
dikçe bir çok tabakalar ay ırmak gerekir. 

I. — Psikolojik seviyede iradi fiil e şit değerde bir seçme fiilidir. 
Beğenmek veya be ğenmemek, renklerden birini seçmek gibi alter-
nativler önünde bunlardan birinin seçilmesini gerektiren bir saikler 
toplamı  bulunabilir. Seçme fiili bunlara irca edilmedi ğ i zaman dahi 
mizaclar bu fiilin meydana ç ıkışı nda türlü ' manzaralar do ğurur : 
Niyet tasmim karar -4- icra safhalar ı  picnique, athMtique veya 
asthffiique mizaclarda ayr ı  tarzlarda gerçekle ş ir. Her biri normal 
olarak al ı nan bu tiplerde fiilin ba ş lamas ı  ile bitirilmesi aras ındaki süre 
çok çeş itlidir(93). İ ç saikler, d ış  uyarı mlardan üstün olduğu zaman fiil 
spontand olarak görünür. Spontanelikten daha kar ışı k fiiller vard ır: 
bir arzuyu durdurma fiili gibi. Fakat bunlar - en karma şı k ş ekillerin 
de dahi - psikolojik süreçler ve gerektirilmi ş  bir olgular zincirine girer- 

93 P. Janet, Evolution de la Personnalit6 
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ler (94). Alexandre Bain iradi fiilin ba şka ruhi füllerden icra hürlü ğü 
ile ayrı ldığı nı  söylüyordu. Elimizi kald ırmak isteyince kald ırıyoruz. 
Fakat bu hareket idbı  - moteur mekanizmaya bağ lıdır. hadi fiili haz ı r-
layan, ş artlarla eser aras ındaki nisbetsizliktir. Ba ş lama gücü diye kabul 
edilen "irade" belki de, bu nisbetsizlik duygusundan doğmuş tur. S ırf 
otomatism halinden, bir konu şma sırasındaki yürüyü şümüzde bizde 
bir irade vehmi yoktur. Orada bir dirence kar şı  koyma, bir çatış ma 
hali vard ır. Fakat her çat ış ma baş arı lı  değ ildir ve hepsinden ş uura 
ait hür fiil doğmaz. Ayrıca çat ış mayı  gerektiren çat ış an kuvvetler 
olduğu için orada hürlükten de ğ il, saiklerin zorunlulu ğundan söz edile-
bilir. Bu tarzda seçme ve karar verme fiillerinde daima şuura veya dış  
şuura ait bir olgu süreci ile kar şı laşı rız. Psikologlar iradi fiili haz ırlıyan 
psikolojik ş artları  incelemiş lerdir. Woodworth'a göre iradi fiil gözlemle 
değ il, tecrübe ile kavran ı r ; ş artlar ı  fiziyolojiktir (95). Würgburg 
ekolünden Ach ve Michotte iradi fiili tecrübi içebak ış  metodu ile ince-
lemeye çal ış tırlar. Bu çal ış malarla fiziyolojik ş art ara ş tırmalar ı  birbiri-
ne tam uymamakla beraber ikisi de iradi fiilin gerektirilmi ş  olduğu 
noktasında birleş iyorlar. * 

II. — hadi fiilin psikolojik manzaras ı  yan ı nda bir de sosyolojik man-
zaras ı  vardır. Pi&on ve Ch. Blondel bu manzaray ı  aydınlatan araş tır-
malar yapt ı lar (96). Pi&on iradi seçmede gerektirici güc olarak de ğ er 
hükümleri levhas ım görüyor. Filan hareketi bir ba ş kasına tercih et-
memizin sebebi onun daha de ğerli sayılmasıdır. Bu da bize değ il, 
içinde bulunduğumuz toplumun değer hükümlerine ba ğ lıdır. Gob-
lot "Değer Hükümleri Mant ık]. " üzerinde ara ş tırmas ında böyle bir 
mantı kı n seçme ve tercih etme fiillerinde ne derecede tesirli oldu ğunu 
gösterdi (97). Blondel 'e göre kollektif tasavvurlar sistemi ve ona cevap 
veren hareket ayarlamalar ı  bizde en ferdi say ılan ş eylere kadar nüfuz 
eder; dü ş ünceye oldu ğu kadar uzviyete de tesir eder. Askerlik veya 
teknik disiplin halinde belirli hareket tarzlar ı  uyandırır. Toplum ş art-
larn4ın iradi fiil üzerinde etkisi inkâr edilemez. Fakat bunu mübalaga-
landırmamal ıdır. Değ er levhas ını n bizde seçmeyi veya tercihi uyan-
dı rdığı nı  söylemek iradi fiili mutlaka ahlaki anlamda (müsbet de ğ gr 
olarak) almak demektir. Halbuki kötü harekete ait iradi fiil de vard ı r. 
Suçluyu bir nevi iradesiz veya eksik iradeli saym ış  olsak bile, toplum 

94 Pi4on, L'excitation et le mouvement. G. Dumas. Traitede Psych. Vol: 1. 
95 Robert S. Woodworth, Psychologie expirimentale, trad. Ombredane, yol. I. RL•actions, 
* G. Dumas, Traite de Psych. yol. II (Ch. Blondel, Les volitions) 

pp. 407. P. U. F. 1949 
96 Ch. Blondel, Les volitions; G. Dumas TraiU de Psych. Vol. II. p. 332. 
97 Goblot: Logique dee jugements de valeur. 
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içinde menfi rol oyn ıyan birçok fiilleri iradesiz saymak güçtür: hiç 
değ ilse büyük bir kı sım insanlar için zararl ı  olan komprador te şeb-
büs adamında iradi fiilin olmad ığı  nas ı l söylenebilir? iradi fiilde top-
lum faktörlerini incelerken yaln ız değ er levhas ındaki tercihleri de ğ il, 
toplumun i ş  organizasyonundaki bütün manzaralar ını  göz önüne al-
malıdı r (98) . 

a) iradi fiili zeka ile aç ıklamaya çal ış anlar onu hükmün bir tavr ı  
saymaya çal ışı yorlar. Bu teoriler dü ş ünceye fiilin katılması  halindeki 
eklektik görü ş ten kurtulmak için tasavvurun dinamik oldu ğunu 
söylüyorlar. Onlara göre her hayal dinamiktir. Beynin dinamojenik* 
bir gücü vard ır. Fikir değ il, fikir - kuvvet vard ır. Fakat bu teoriler i ş i 
karış tırmadan ba şka bir ş eye yaram ıyor: "fikir - kuvvet" ne fikir, ne 
kuvvet olan garip bir sentezdir. İ rade hürlüğü ile hiçbir iliş iğ i yok-
tur(99). 

b) İ radede inanma nı n rolünü görenler ( James, Renouvier) zihin-
ci toerilerden bir ad ı m ilerdedirler. Onlara göre iradenin bariz vasf ı  
düşüncenin icray ı  uyandırmas ı  değ il, tasavvur şuurde doğ arken içinde 
bulunduğu ş artlard ır. Her ş uur hali eyleme yönelir ve bir hareket 
halini al ır. Bu hareketin istenmesi için onun mümkün diye tasavvur edil-
mesi yeter. Bu da inanmaya ba ğ lı dır. Iradenin inanmayla aç ı klanmas ı  
sosyolojik görü şe bir nevi haz ı rlık sayı labilir.(**) 

c) Pradines iradi fiilin safhalar ını  (bütün felsefe tarihi içinde) 
şöyle gözden geçiriyor: 

ı — İ rade arzunun belirli bir tavr ı  olarak görünür. (Aristo, Con-
dillac) ; 

2— İ rade arzular aras ı nda hür hakemlik görevi görür. (Lamme-
nais) ; 

3— İ rade arzular ı n çatış mas ından doğar ve tasmimle ((Mil) e<- 
ration) baş lar. Halbuki hayatta en çok rolü olan iradi fiillerdir: 
Meslek seçimi, dindeğ iş tirme, evlenme gibi. Bunlarda çat ış ma ve 
terddüt yok diye irade d ışı nda b ı rak ı lamaz. 

4—Arzu ve istek birbirini d ış ta b ırak ırlar. hadi' fiil arzular ın ter-
kibi veya uzla ş masıdır. Bergson iradeyi derin arzularda görüyor 
ve bununla ruhun dinamismini kasdediyor. Fakat buraya passion'- 
larla birlikte hafıza, derin otomatismler de girer. Onlar ı  irade hür-
lüğü ile karış tı rabilirmiyiz ? 

98 W. Sombert, Le Bourgeois - Payot 
99 A. Fouillee, Psychologie des Iddes - forces, F. Alcan, 1909 

*) dynamo—g6nique kelimesini Halbwachs'dan beri bir k ısı m psikologlar kullan ıyorlar. 

** Renouvier, Personnalisme, F. Alcan; William James, VolonM de Croire, 1910, 
Flammarion 
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5— Bu tenkitleri yapan Pradines iradenin bütün arzular ı  aş -
dığı  fikrini ileri sürüyor. Fakat bunun nas ı l olacağı nı  aç ıklamıyor. 
( ı oo). 

III Iradi fiilin hürlüğüne ait ara ş tı rma bizi daha derin ölçüde 
bir değer hürriyeti problemine götürür. Buna axiologique hürriyet 
diyebiliriz. Burada hürriyetimizin temeli de ğ er karşı sı nda sorumluluk-
dür. Ideal ve a ş kı n varl ık olan değ er bizi kendini kabule zorlar. Fakat 
bu zorlama (mecbur olma : obligation) nın tabii gerektirme (ü t irmi-
nation) ile ilgisi yoktur. Gerektirmede gerektirilen şey veya kimse bu 
gerektirmeyi bilsin bilmesin ona, kendi iste ğ i dışı nda, bağ lı d ır: fizik, 
psikolojik, v. b. determinismlere ba ğ lı  fiiller, hareketler gibi. Gerektir-
me olgular alan ına aittir. Halbuki değer gerçek üstü veya ideal var-
lıktır. Insan ın ideal değer önündeki durumu kendini yükümlü görme 
durumudur. İ nsan gerçek âleme mensup olarak gerçek-üstü olan de-
ğ er alemine bağ lan ı r. Bu bağ lanış  insan ı n kendini a ş kı n varl ı k önünde 
sorumlu görmesidir ki, bu sorumluluk insana gerçek alerninde ba ş ka 
varlıklardan ayr ı lan vicdan özgürlü ğünü verir. Kant, "Saf Akl ı n 
Tenkidi"nde tabii gerektirmelerin ba şı nda hürriyet olup olmad ığı  
sorusunu antimomi haline koyduğu, yani bu sorunun çözülemiyece ğ i 
sonucuna vard ığı  halde, "Pratik Akl ı n Tenkidi"nde vicdan ı n mutlak 
emrini kabul eden irade hürlü ğünü metafizik hürlük olarak koyuyor. 
Biz buna metafizik değ il axiologique hürlük diyoruz. Çünkü dü ş ünce-
mize göre o yaln ız ahlak alan ına değ il, değerler ala ını na aittir. Teknik 
değerden dini değ ere kadar bütün de ğ erler (fakat ba ş lıca a şkı n değ er-
ler) kar şı sında böyle bir sorumluluk vard ı r. İ nsan ı n bir makine önünde 
ve bir ideoloji önünde de sorumlulu ğu vard ır. Fakat insanl ık (yani 
vicdan) önünde sorumluluğu, Allah karşı sı nda sorumlulu ğu aşkı n 
değer olarak hepsinden üstündür. Kant' ın ahlâka ait emri kategorik, 
baş ka değ erlere ait emirleri hipotetik ( ş artl ı ) diye ay ı rmas ı  hakl ı  değ il-
dir. Muhtevalar ı  tabiat olgular ı  olan içkin değerler (teknik, sanat 
ve fikir) kolayca fenomenlerle kar ış t ır ı labilirse de onlardan ayr ıdır-
lar. Bir sanat eseri, unsurlar ı  olan renkler veya sesler bak ımı ndan feno-
menler alemine girerse de bunlarla ifade etti ğ i ş ey gerçeküstü (surr6el) 
varl ıkt ır. Insan ı n böyle değer önünde sanatç ı  veya seyirci olarak sanat 
sorumluluğu ve bundan dolayı  da bu sorumlulu ğu alma bak ı mı ndan 
değ er hürlü ğü vard ır. Değ er hürriyeti insan ın gerçekler dünyas ı  üs-
tüne yükselmesini ve bütün varolanlardan farkl ı  bir varl ık olmasını  
sağ lar. Seçme gücü hayvanda a ş ağı  dereceden ba ş lamış  olsa da, onda 
değ er sorumlululu ğu yoktur. 

100 Maurice Pradines, Trait6 de psychologie, 11. Le G &lie Humain, 1946. 
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IV. Iradi fiilin hürlü ğüne dair ara ş tırma bizi daha derin ölçüde 
ontolojik hürlük fikrine götürür. Existence filozoflar ı nın "seçme" 
hürlüğü dedikleri ş eyin bununla iliş iğ i yoktur( ı  o ı  ). Onlar ba şka te-
rimlerle psikolojik hürlü ğü anlat ıyorlar ki, tahlil edince türlü şekillerde 
determinismlere irca edildi ğ ini gördük. Onu akl ı n ışığı nda iş leyen 
bir güc gibi görmekle akl ı  aş an bir güc gibi görmek, bu bak ımdan 
farks ızdır. Çünkü iradi fiilin akl ı  aş tığı nı  söylesek bile bu onun d ışş uur'a 
ait bir çat ış ma veya bir evrim olmas ı na, bundan dolay ı  da yine psiko-
lojik olarak görülmesine engel olamaz. Iradi fiilde duygu hayat ı nın 
rolünü göstermek isteyen Wundt veya Psikanaliz'in irade görü ş ü buna 
birer örnektir. Scheler ve N. Hartmann ' ı n irade hürlüğüne ait tah-
lilleri de burada ele ald ığı mız konu ile karış tırılmamalıdır. Çünkü 
Scheler'e göre de ğer hürlüğü tercih etme (pr c!firence) fiilinde görünür 
ki, o bütün varlığ a değ il, yalnız ideal varl ık olan değerler alanına 
aittir. 

Hürriyeti ontolojik olarak inceleyen Bergson onu derin şuurda, 
şuurun dinamizminde ariyordu. Bu görü ş  bize bir ba ş langıç noktas ı  
verebilir. Ancak insan ı  ruh ve beden bütünlü ğü halinde almak ş ar-
tiyle ! Böyle görünce hürriyet insani varl ığı n krizden kurtulma hareketi 
diye anla şı lmalıdır. Çocukta bu müphem şuurdan ilk ritmin doğuşu-
na doğru spontane hareketlerde uyan ır Erişkinde her çat ış ma nok-
tas ında bir yeni çözü ş  fiili halini alır. Bu yüzden onu seçme ve sorumlu-
luk ş eklindeki hürriyetlerden alternativsiz te ş ebbüs, işe girişme (initia-
tive) hürlüğü diye ayırabiliriz ( o2). Hür fiil insani varl ığı n geril-
me ve geni şleme ritmi halinde i ş lemesinin yaratt ığı  fiildir. Gerilme 
kavsi çaba, dikkat ve melekelerle zenginle ş tiğ i, geniş leme kavsi ken-
dine-telkin ve sempati ile nöbetle şe tamamlanarak devam etti ğ i zaman 
ontolojik hürriyet gerçekle şir. Burada da ruhi süreçler vard ır; fakat 
onlar varlığı mızı n unsurlar ıdır.Psikoloji, varl ığı n her krizden kurtulu ş ta 
gösterdiğ i gerilmeden geni ş lemeye, geni ş lemeden gerilmeye geçi ş  

101 Seçme hürlü ğü ile icra etme hürlügünü ay ırmal ıd ır. Alternativlerden birini seçe-

biliriz : bunun hür mü, saiklere bağ lı  mı  olduğu ayrı  bir meseledir. Fakat her iki halde de bir 

alternativi seçme onu yapma de ğ ildir. Hürriyetimizi gösteren yaln ız icra etmedir. Scheler 

üstün değeri aşağı  değere "tercih etme" de hürlük görüyordu. Asl ında o da bir seçmedir ve 

icra etme halini almad ıkca hürlük olamaz. Fakat her icra etme de hür de ğ ildir: impulsif 

hareketlerde, şuursuz fiillerde de "icra" vard ır ama hürlükle iliş igi yoktur. Hürlük, yalnız 

saiklere kar şı  koymada, zaruretleri ak ılla kullanmada gerçekle ş ir. İ rade saiklere dayanarak, 

fakat ona karşı  koyarak, limit - durum'da gerçekle ş ir. İ rade zaruretleri kullanma hürlü ğü-

dür: ba şka yetiler zaruretlere tabi olmadan dogarlar, bu yeti ise zaruretlere kar şı  koyma ve 

onları  kullanmadan dogar. 

102 J. Wilbois. La Psychologie au service du chef d'entreprise, 1934. Felix Akan 
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hürlüğünü, teş ebbüs hürlüğünü açıklayamaz. Yaln ız o ritmlere giren 
olguları  aç ıklayabilir. İ nsan bu hürlük ile ben ve kendi olur ve onunla 
gerekirlikleri kullanacak yetki kazan ır. Bu hürlük insan ın tabiat önün-
de üstünlüğünü sağ ladığı  gibi, ideal değ erlere kar şı  sorumluluğunu da 
Sağ lar ( ı  o3). Yani ontolojik hürlük tabii hürlükle axiologique hürlü ğün 
temel ta şı dır. Başka türlü söylersek diyebiliriz ki, ontolojik hürlük in-
sani varlığı n oluş  hürlüğ ü, sonsuz varlığ a çevrilmi ş  aç ı k varl ık olmadan 
doğan gelecek zamana ait imkân hürlü ğüdür. Bu hürlük şüphesiz 
Jaspers'in deyi ş i ile insanı n limit - durumlarla s ı nı rlı  olmas ı  yüzünden 
mutlak değ ildir. Ayrıca hürlük "başkası " ile haberle ş me (communica-
tion) halinde bulunduğu için de mutlak değ ildir. İ nsanın başkası na 
karşı  iki türlü tavr ı  vard ır: biri ba şkasını , bir obje - ş ey, kendi arzu-
larını  gerçekle ş tiren bir âlet gibi görmesinden ibaret olan tav ırdır 
ki buna mdfthistophdlique tav ı r diyorduk. Burada insan ı n başkasiyle kar şı -
lıklı  münasebeti bir dü ş manlık münasebeti hali alabilir. İ kincisi 
"başkası"nı  bir kiş i, kendisi gibi bir kendi olarak görmeden ibaret tav ırdır 
ki bu ancak ba şkasiyle ben'in ahlâki bir değer içinde münasebete 
giriş inde meydana ç ıkar. Buna da Faustien tav ır diyoruz ( o4). İ nsan ı n 
ontolojik hürlüğü o halde bir yandan kendi varlığı nın sonluluğu ile 
öte yandan kendi axiologique hürlü ğü ile s ı nırlanır. Fakat axiologique 
hürlük insanla Allah ve insanla insanl ık aras ı nda sorumluluk hürlü-
ğünü sağ ladığı  için ontolojik hürlüğün hem gerçekle şme alan ı , hem 
onun dayanağı  (substratum) görevini görür. Te ş ebbüs etme ve devam 
etme hürlüğüne sahip olduğundan dolayı  ideal varl ığ a karşı  sorum-
luluk duyuyoruz. Fakat sorumluluk duydu ğumuz için de teşebbüs et-
me ve devam etme hürlü ğünü sını rlı  varlığı mızda kullanabiliyoruz 
( ı o5)• 

İ nsan zaman d ışı  bir ş uura sahip oldu ğu için zaman ı  her üç buu-
dunda kavrayabiliyor (106). Bu kavray ışı  onun geçmi ş e, geleceğ e 

103 Burada hürlük (liberU) ile kurtulma (lib dration)yi ayı rmalıd ır.Hürlük ancak kurtulu ş  
ile gerçekleş ir. Çünkü o bir veri de ğ il, bir kazanç, bir fetih'dir. (H. Z., A şk Ahldkt, 1931, 
"insan zincirler içinde do ğar; fakat kendi cehitleri ile bu zincirleri birer birer k ırarak, büyük 
emekler ve kurbanlar mukabilinde hürriyetini kazan ır. " sh. 1) (Jean Brun, Les conquUes de 
l'homme et la s6paration ontologique, 1961, P. U. F.) 

104 H. Z. Ulken, Bilgi ve De ğer, Bölüm II, Değ er. 

105 Jacques Delesalle, Libert6 et Valeur, Louvain, 1950, (la libert morale et spirituelle, 
les valeurs, pp. 65 - 100) 

106 Marxism ilmin pasif bilmesine kar şı  gerçeğ i değ iş tirme fikrini savunurken, olgula-
ra şuurlu müdahele yani iradeyi ve de ğer hürlüğünü savunmuş  oluyor. Marx'c ı lar kendi teo-
rileri içinde ahlâk problemine yer vermezler ve bununla "burjuva ahlâk ı  "n ı  reddetmeyi 
kasdederler. Halbuki kendi ideolojileri içinde cür'etleri, kendi görü ş lerine göre kahraman 
yetiş tirmeleri bir ahlâk de ğ il midir? Marxism'in hatas ı  ahlakın muhtevas ı n ı , normatif ve 
mutlak ahlâk ile kar ış tırmas ındadır. (Roger Garaudy, La LiberU, Editions sociales, 1955, 
Paris). 
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çevrilen proje kurma ve hayâletme hürlü ğünü yarat ıyor. Zaman-
dışı  şuur sonlu varl ığı n sonsuz varlığı  düş ünmesine, zamanla ezelilik 
arası nda münasebet kurmas ına yar ıyor. Bundan dolay ı  da insan ın ça-
baları  ideal varlığ a yöneli ş ini ve yarat ı cı lığı n ı  sağ lıyor( ı  a7). Camus'nün 
nihilist görüş üne dü şmenin saçmal ığı nı , insanlığı n devam edi ş i ve yeni 
insanlıklar ın doğuşunu haz ırlayışı  da gösteriyor. 

Eflâtun Philebos de şöyle diyordu( ı  o8) : Hafizadan, ak ı ldan mah-
rum bir arzu hiç bir hat ırlarnaya yer vermez. Öngörmeden mahrum 
olduğu için gelecek hakk ı nda hiç bir karar veremez. Fakat arzuda.n 
mahrum bir akı l (Idee) da sakatlanm ış  ve eksik kalacak, insana hiç 
bir yön göstermiyecektir. Gerçek arzu ile akl ın ayrı lmaz bir halde 
bulunduğu Mixte (karma) varl ıkta, Dyade dad ır ki, insan iradesini 
bulur. Belirsiz süje obje bütününün bu karma ınüphemlikten 
kurtulmak için aç ılması , süjenin ve objenin gerilme- geni ş leme ritm-
leri halini almas ı  hürriyetinin ba ş langı c ı d ır. 

* 

H. Tesadüf, Gaye ve Hürriyet 

İ nsan hürriyeti çaba ile kazan ır; çaba ise tehlike zevkinden, 
ölümü hiçe saymadan gelir. Fakat bu, Heidegger'in dedi ğ i "ölüm için 
varl ık" değ il, ölümü aş mak için varliktır. Bu, biti ş in kenarı nda, \, 
baş layışı n baş ladığı  yer olduğu için hürdür. İ nsan kendini insanl ıkla, 
insanlığı n geçmiş i ve geleceğ i ile, a şkın varl ıkla aş tığı  için hürdür. 
Sisyphe'in bo ş  çabası  yok, "yoklaş tıran" zaman ı  yenmek için i ş e-
girişmenin (initiative), teş ebbüsün, yarat ı cı  zaman ı n çabas ı  vard ır. Krizi 
aşma kendinden kurtulmad ır. Fakat kendi yokluk de ğ ildir. Varlık 

107 Insan zaman şuurunu bulan ıkl ıktan ayd ına doğ ru çıktıkça kazan ı r. İ lk yaş larda 

çocuk müphem alg ı ları  içinde primitif insan gibi bu şuurdan mahrumdur. 2 - 3 ya ş larında 

geleceğe çevrilmi ş  ilgi bekleme, sab ırs ı zlık, korku, öfke, arzu ile alg ı  arasındaki bulan ık gidip 

gelme gibi deneme safhalarından sonra çocukta derece derece yak ın geleceğe ait zaman şuuru 
uyan ır. Zaman buutlar ının keşfi oldukça gecikir. Gerek çocukta gerek insanl ıkta zaman 

şuuuru, ezelilik önünde sonlu zaman ın fark edilmesi, değ iş mez ile- değ iş ir aras ındaki 

diyalektik çok geç kurulur. Ilkça ğ  felsefesinde dahi bu diyalektik Eflâtun'a gelinceye kadar 
doğmamış tır. (Philippe Malrieu, Les Origines de la conscience du temps, les attitudes temporelles 
de l'enfant, 1953. P. U. F.) 

108 Boussoulas, L'Etre et la composition des mixtes dans le PhiUbe de Platon, 1948. P. U. F. 
Paul Kusharski, Les Chemins du savoir dans les derniers dialogues de Platon, 1949. P. U. F. - Philkbe, 

B i r ve Ç o k yahut s ı n ı rs ı z ile s ı n ı r aras ındaki diyalektikten doğmuş tu. Sınır ve 

s ınırsız gerçe ğ in kurucusu ve onun iki manzaras ıd ır. Kesin olarak ayr ı  iki düzen, iki ayr ı  Mem 

değ ildir. 
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niçin krizdir? Niçin kendinden kurtulu ş tur ? Çünkü sonlu varl ı k bu-
lanıklıktan ve belirsizlikten ç ıkmış tır. Bu doğuş  ilk bulan ıklık içinde 
bir yarad ış tır. O hem kendi, hem içinden ç ıktığı  şeydır. Bulan ık 
maddeden bu nadir ayr ı lış  ya kaybolarak maddeye dü ş ecek, ya krizi 
aşarak yeni ritmlerde devam edecektir. Maddeye dü ş me veya üstün 
ritmde devam etme hürlü ğün ilk alternativ'idir. Bulan ık maddeden 
çıkış  bağhlaşma*, üstün ritmde devam çabas ı  uyanık hedeftir. Ba ğ -
laşmayla uyan ık hedef ayn ı  yerde birle ş tiğ i zaman canl ı  varlığı n kriz-
den kurtulu ş u, insana yükselen hür çaba harekete geçer. Her krizi 
aşma çabay ı  daha güclendirir, daha üstün bir düzen kazand ırır. Kör 
bağ lılıkla hedefli çabamn çat ış ması , pek çok kayıplar ortas ı nda nadir 
baş arı nı n üstün düzeni kurmas ı , hür irade yolunun aç ı lması  demektir. 
Tabiat bir kumarbazd ır ki şuur, ışığı  ile onu yere vurur. Hür fiil bu 
savaşlar içinde kazan ı lmış  bir zaferdir ki, kazan ı lmayabilirdi ! Fakat 
yol açı lınca çaba hedefini görür ve hür fiil kendi kurdu ğu düzene bağ -
lanır. Bir gerektirme üstünde yeni bir gerektirme ba ş lar. Belirsizlik-
lerden gerektirmelere do ğ ru yükseliş te her merhale bir varl ık çatlama-
sı , bir kriz a şı lması , bir hürriyet için sava ş  ve yeni bir düzenin gerek-
liliğ idir. Spinoza'n ın bu anlamda hakkı  vard ır. Hürlük bir krizin 
bulamklğı ndan çıkma, fakat yeni bir zorunlulu ğ a bağ lanma demektir. 
Sartre' ı , fikirlerinin ba şka yönlerinden ay ırarak bu noktadaki görü-
şünü sırf bu bak ımdan yorumlarsak, hürlü ğün bağ lanışı na (engage-
ment) üstün dereceden yeni bir zorunluluk demek gerekir. İ nsan hay-
yana göre hürriyet ise, kendi kurtulu şunun ritmlerine göre zorunlu-
luktur. 

Varlık, oluş ları  ile varl ı k olur. Olu ş lar varl ığı n her merhalesinde 
ayrı  bir evrim, geçilmez uçurumlarla ayr ı lmış , ayrı  evrimler yapar. 
"Zaman" ve "hürriyet" sonsuz varl ık ve ezelilik içinde varl ıkları n aç ık 
evrimlerinin bayraklar ı dı r. Evrim aç ık olduğu içindir ki, insan zirve 
değ il geçittir. Kör ba ğ lı laş mayla hedefli çaban ın savaşı nda ikincisi ilerle 
dikce şuur ve hürriyet zafer kazan ır. Yarı n sonlu varl ı kların kör tesadü-
fünde ne olaca ğı  bilinemez. Fakat bilinen bir ş ey var : daima daha üstün 
bir hürlük, daha kudretli bir çaba yeni varl ık ritmi içinde yeni düzenin 
gerekirliğ ine bağ lanacaktır. Ilerleme ş uuru bütün fetihlerinde ezdi 
varlık ş uuru olma yolundad ır. Varl ıklar bulan ıklıktan çıkmış , imkan-
lara doğ ru aç ı lmış tır. Herşey ilerdedir. Sonsuz varl ığı n şuuruna ve ira-
desine kar ış ma da ilerdedir. 

(*) Bu kelimeyi varl ığ a ait vas ıtalar ı  incelerken correlation diye kullanmış  ve Cue 

-not'dan alm ış t ı k. 
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Sonsuz varl ık bütün varl ıklarda görünürse de bu görünü ş  insan-
da bilinenlerin zirvesine ula şı r: o sonsuzun ş uuru olarak kudret, yarat ık 
olarak güçsüzlüktür. Onda kudretle zaaf , hürriyetle kulluk, olgunlukla 
aş ağı lık karşı  karşı ya gelir ve sonlu varl ıklara mahsus krizler ve ritmler 
en gergin ş eklini al ır. Kur'an "Biz insan ı  ş ekillerin en güzelinde yarat-
tık, sonra a ş ağı ları n en aş ağı sına att ık " diyor (Et - Tin, XCX, 4). 
Başka bir Sure'de "Insan zay ıf olarak yarat ı ldı" diyor (En - Nisa, 
IV , 28). İ nsan ı n cenin halinde do ğuşu ş öyle ifade ediliyor: "Allah sizi 
güçsüz yaratt ı , bu güçsüzlükten sonra kuvvet, bu kuvvetten sonra yine 
güçsüzlük verdi " (Er - Rum, XXX, 54). "O sizi analar ı nı zı n karn ın-
da yarat ıyor ve bu yarat ış tan sonra sizi üç karanl ık devreden geçi-
riyor" (Ez - Zemr, VI, 3 ı  ) ki bu devreler ambryologique evrim saf-
haları dır. Insanda sonsuzluk şuuru ile aczin, bu iki z ı t halin birle ş mesini 
"insanı  topraktan yaratt ı m, ve ona ruhumdan üfledim" ayeti gösteri-
yor. 

İ nsan çabalariyle varl ığı nı  ve hürriyetini kazan ır: Kur'an bir 
çok yerinde "Cehdediniz !" diyor (El - Hac, XX, 78; Es - Saf, 61, o). 
İ nsan işi ile ve eseriyle varl ık kazan ır.: Kur'an "Çal ış maktan ba şka 
insan için yapacak i ş  yoktur" diyor. İ nsan eksik doğmuş tur, fakat 
en üstün olmaya güçlüdür. Onda Melek'le Ş eytan sava ş  halindedir. 
"Ş eytan insan için en büyük dü ş mandır" diyor (El - İsra, XVII, 
53) • 

Benlik insan ı n eserlerinden do ğ ar (i 09), bu eserler tarih boyunca 
geliş en değ erlerle, her insan ın kendi ömründe kazand ığı  eğ itimle elde 
edilir. Kültür ve eğ itim, insanı n kendini aş an varl ık olmas ı nı  sağ lar. 
İ nsanda bu z ı t vasıflar, ruh olarak h ü r r i ye t, beden olarak a c i z 
halinde bulunması ,onun anla şı lmas ı nı  güçleş tiren kördüğümdür. " İ nsan 
çoğu ş eyle sava ş  halinde idi" deniyor (El Kehf, XVII, 54). Sonsuz 
varlığı  kavramas ı , sonsuzluk ş uuru ruhunun üstünlü ğüdür. Fakat 
ruhun mahiyetini bilemeyiz. O bilgimizin d ışı nda (irrationnel) kalır. 
"Sana ruh nedir? diye sorarlar. De ki: ruh Allah ı n Emr âleminden-
dir" (El - İsra, XVII, 85). Bu ayet "biz ona ancak az bir bilgi verdik" 
diye bitiyor. Peygambere ş öyle diyor : "Onlara de ki: bende Allah ın 
hazineleri var demiyorum, ben gayb ı  bilmem" (El - En' am, VI, 50). 

109 'Diken, Bilgi ve De ğer, 1965 (Değer kiş iliğ i, Böl. II) 
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Fakat insan ı n hürlüğü ne demektir? bütün fiilleri türlü zaruretler-
le kuş atı lmış  olduğu halde ona nas ı l hür diyebiliriz ? "Her milletin bir 
sonu vard ır. Onları n sonu gelince ne geciktirebilirler, ne öne alabilir-
ler." (*) (El-A'raf, VII, 34; runus, X. 49). Ba şka bir yerde "onlara say ı lı  
nefesler verdik" diyor. Bu, insan ın biyolojik, psikolojik, sosyolojik ge-
rektirmelere bağ lı  doğum ve ölümle s ı nı rlı  gerektirilmi ş  bir varl ık 
olduğunu gösterir. Böyle oldu ğu halde insan ın hür oluş u nas ı l açık-
lanabilir ? 

İ nsan dince ve hukukca kanunlar önünde sorumlu görülmü ş tür. 
Sorumlu olmak için hür olmak lâz ımdı r. Çünkü iyi ve kötüden birini 
seçme gücünde olmayan, i ş lediğ i kötülükten dolayı  nas ı l sorguya çeki-
lebilir ? Öyle ise insan ın hürlü ğü hakkı nda ilk dü ş ünce Allah ın kanunu 
ve Ahlâk ı n emri önünde vicdan muhtarl ığı ndan ibaret olan hürlük 
düş üncesidir (Epikür'ün clinamen hipotezine göre Kant' ın vicdan 
özerkliğ i fikri, temeli Noumene alan ında olduğu için çok derin ve 
metafizik bir prensip ise de, yine postüla olarak kal ıyor) (I ı  o). Fakat 
bu hürlük fikri doyurucu de ğ ildir. İ lmi kuran saf ak ılda ulaşı lan 
zaruret doktrininden kurtulmak için postüla olarak konmu ş  görünüyor. 
Eğer vicdan ı n hürlüğü kabul edilseydi, insan ın kanun kar şı sında 
sorumluluğu boş lukta kalacakt ı . "Biz Emaneti göklere ve yere 
verdik, onlar kabulden çekindiler. Sonra insana verdik, o kabul 
etti. Çünkü zalim ve cahildi" deniyor (El - Ahzab, XXX, 42). Bu, 
hiç bir sonlu varl ık sorumluluğu üzerine alm ıyor, yaln ız insan 
alıyor, bu da onun bütün yarat ıklar için krizin en yüksek dere-
cesinde olmas ından ve z ı tları  birle ş tirmesindendir anlam ına gel-
mez mi? "Çünkü o zalim ve cahildi" insan ı n bu ağı r Emaneti, yani 
sorumluluğu ta şı ma yüzünden dü ş tüğü buhran ı  ifade eder. Ba şka 
varl ıklar kendi derecelerindeki düzenle kendi krizlerini çözmü ş lerdir. 
Onlar henüz varlığı n karanl ığı ndad ırlar. Ş uurun dram ı  onlarda baş -
lamamış tır. İ nsan sonsuzluk şuuru ile bu karanl ıktan çıkmaya ba ş la-
mış tır. Fakat bir yan ı  ile karanl ığ a bağ lı dı r. Onun dram ı  buradad ı r. 
"Sizi karanlıklardan Nur'a ç ıkard ı" diyor (El - Ahzab, XXX, 43). 
Nitekim "Biz bu kitab ı  sana halkı  karanl ıklardan ayd ı nlığ a çıkarasın 
diye gönderdik" diyor (İbrahim, XIV , ). Fakat karanl ıktan ayd ın-
lı& , müphemden vaz ı ha doğ ru bu sürekli aç ı lış , insanı n oluş u (I ı  ı  ) 

* 1bn Haldun, Vico ve Spengler'in tarih felsefeleri adeta bu ayeti yorumlamak- 

tad ı r. 
110 Kant, Critique de la Raison pure pratique, trad. par Picavet, 5 eme edit. 1921, F. Alcan 

111 Leopold Flam, L'Homme et la Conscience tragique, p. 105: Le devenir de l'homme, P. U. 

F. 1964 
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onda evrimin, terakkinin, olgunla ş manı n esas olduğunu gösterir. Öyle 
ise, Kur'an "insanlar birbirine dü şmandırlar, Ş eytan aralar ına düşman-
lık ve öfkeyi sokmu ş tur", " İ nsanl ık tek bir ümmet olduğu halde son-
radan parçalanm ış t ır" demekle beraber, yine de çaban ın esas ilke 
olduğunu söylemekte, "Allah ı n rahmetinden ümidi kesmeyiniz"demek-
tedir. Insanlara güclerinden fazla hiç bir yükümlülük verilmedi ğ i 
(B akar a suresi, II, 286) ve i ş lenen iş lere göre dereceler oldu ğu söylen-
mek suretiyle de insanlar ı n terakkiye istidatlar ı , fakat bu bak ı mdan 
aralar ında mertebeler oldu ğu i ş aret edilmi ş tir. 

Öyle ise bütün insanlar ı n sorumlu say ı labilmesi için (çocuk, deli, 
bunak bir yana) normal ş artlarda insanlar ı n iyi ve kötü fiillerden birini 
seçme bak ımı ndan hür olmalar ı  gerekir. Bu hürlü ğü sı nırlayan bütün 
determinismlere ra ğmen, onu kabul zorunday ı z. Aksi halde insan nas ı l 
sorumlu olabilirdi? Böyle dü ş ününce d ış ardan postüla olarak verilmi ş  
hürlük yetmez. İ nsan ı n yarat ı lışı nda, varolu ş unda hür olmas ı  laz ımdır. 
Kierkegaard "Ben nedir?" sorusuna "Hürriyet !" diye cevap veriyor-
du (Alternative) ( ı  ı  2). Bu yeni görü ş  insanı n hürlüğünü ahlaki postüla 
olarak değ il, varolu şun neticesi gibi görmeye zorluyor. Heidegger'e 
göre insan "son-için-varl ık", "ölüm-için-varl ık" olmas ı  dolayısiyle hür-
dür. İ nsan gelece ğ e açık olan, gelece ğ i için proje kuran, kendi imkan-
ları m gerçekle ş tiren varl ıktır. Bunun için de hürdür( ı  3). Varolu ş  ve 
hürriyet, ona göre ayn ı  ş eydir. Buna daha sert bir ş ekil veren Sartre, 
hayalkuran, kendi gelece ğ inde proje halini alan insan ı n mutlak hür-
lüğünü kabul ediyor. Sartre'a göre insan reddediyor, inkâr ediyor, 
başkasından saklan ıyor. Ş uurun bo ş luğunu hayalle dolduruyor. Bü-
tün bu gücleri ile kendini yokla ş tırıyor ve bunun için hürdür. İ nsan ı n 
en bariz vasfı  onun hür olmaya mahkûm olu şudur ve bunun için de 
o yalnızdır : (i ı  4) ne âleme, ne ba şkalarına aç ı lamayan bir yaln ı zlık 
içindedir. 

Bu ontolojik hürlük görü şü, insan ı  yalnız kendisine kar şı  sorumlu 
gören, mutlak Varl ıkla, alemde, ba şka insanlarla bağ larını  kesen bu 
inkarcı  hürlük, kendine ve kendi projelerine kar şı  sorumlu sayd ığı  
insan ı  ayn ı  zamanda bir yokculuk merkezi, bütün ideallere kar şı  mut-
lak bir inkâr haline getiriyor( ı  ı  5). Böyle bir hürlükte değ erlerin 
"proje"den fazla de ğeri kalmiyor: her türlü objektiflik, insanl ık, 

112 Kierkegaard, Ou bien, ou bien ceuvre Complkte, yol. I. 
113 M. Heidegger, L'Etre et le Temps. trad. par. R. Boehm et A. de Wahlens, 1964. 

Gallimard 

114 J. P. Sartre, L'Etre et le Mant, 1943. Gallimard 
115 Albert Camus, L'Homme r6volU, Gallimard, 2 bine edit. 1964 
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ideal, a ş kı n varl ı k ile bağ lar ı  kesiliyor ve dayanağı  kalmayan böyle 
bir insan için hürriyet kendi hayali (imaginaire) projesine kar şı  ferdi 
sorumluluktan ba ş ka bir ş ey olmuyor ve zaman ı mı z toplumunun yı -
kı lışı nı  temsil diyor. 

Halbuki bu yeni felsefeye kar şı  yalnız idealism ve klasik felsefe 
değ il, Fizik'ten sosyolojiye kadar bütün bilgilerin gösterdi ğ i determi-
nismler cephe almaktad ır. Hayalin nas ı l iş lediğ ini gösteren psikoloji 
bile bu mevhum felsefeyi durdurmak için yeter. Ş üphesiz "hayali" 
nin rol oynad ığı  iç. hayat, sübjektiflik madde âlemine göre ba ğı msız 
bir alan gibi görünüyor. Kendi determinismine ba ğ lı  olsa bile, fizik, 
sosyal, fizyolojik determinismlerden ayr ı lan aral ıklı  bir dünya kurdu ğu 
için, bu anlamda ona özel olarak "hürlük" denebilir. Fakat bu ancak 
bir tasavvur ve niyet hürlü ğüdür ; karar ve icra hürlü ğü değ ildir. 

Ne ahlâkın postülas ı  olarak al ı nan sorumluluk hürriyeti, ne in-
san ın varoluş undan ibaret ontolojik hürriyet, problemi çözebiliyor. 
Hürriyet, zamanda vrolu ş umuzun ş uuru olarak anla şı labilir. Fakat 
bu ş uur sonlu varl ık olan insandan ç ıkamaz. Çünkü hiç bir hayal 
bu sorumluluktan kurtulmay ı  sağ layamaz. Ancak sonsuzluk ş uuru 
olarak zamand ışı  varlığ a aç ılmak, zaman ş uurundan kurtulmak 
insana hürriyet verebilir. İ nsan hürdür demek, sonsuz Varl ığı  dü şü-
nebiliyor ve kendi zamani olu ş una bu ş uurla bakabiliyor demektir. 

Ş uur kasdlı lık ise, ş uur fillleri daima "bir ş eyin şuuru" ise, insan 
âlemde varolu ş  ise bu problem aç ığ a ç ıkabilir. Kasdl ı lık halinde geli ş -
dikçe, şuur Kur'andaki karanl ıktan ayd ı nlığ a geçi ş  olarak anla şı l-
malı dır. Bir çok kasdl ı lıklar olabilir: a) haz ır objelere çevrilen kasd 
lı lık (Husserl) ; b) projeye çevrilen zamani kasdl ı lı k (Sartre ve Heideg-
ger) ; c) bir de haz ır olmayan varl ığ a çevrilmi ş  kasdl ı lık vard ı r. Genel 
olarak ş uur fiilleri haz ı r (pr6ent) bir objeyi hedef edinirler. Ancak 
bir k ı sı m değ er fiilleri onlardan ayr ı lırlar: onlar haz ır olmayan (absent) 
bir varlığı  hedef edinmektedirler Bu, ş uur verilesi için haz ır olmayan 
aşkın varlıklar, Allah ve insanlard ı r. Başka insan ı n ş uuru Ben ş uuruna 
mutlak olarak kapal ı dı r. Kasdl ı  fiillerden hiç biri onu doğ rudan doğ -
ya veremez. Eskiden beri felsefe insan ı n âlemle münasebetinde "Ba ş  
kas ı "nı n rolünü hesaba katmam ış tı . Bilmek ve eylemde bulunmak 
"Ben" in ş uuruna bağ lanıyordu. Dil ve baş ka ifade araçlar ı  ile Baş kası '- 
na açı lmamıza yer verilse bile dünya ve ba ş kası  Ben ş uurunun 
birer unsuru olarak kal ıyordu (*). 

* Roger Chabal, Vers une Anthropologie, Philosophique, 2 vols.- (yol. II: Nature et 
Culture : le langage, pp. 39-152) 1964, P.U.F. 
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Aristo'da Ba şkas ı  ile münasebet - bir problem halini almaks ı -
sızı n - iyilik ş ekline bağ lan ıyordu( ı  Epikür'e göre insanlar ı  birleş -
tiren dostluktu. Farabi'ye göre bu insanl ık ve ölümden sonra ruhlar ı n 
birliğ i idi ( ı  ı  7). Tasavvufta ruhlar ı n Mutlak Ruh içinde erimesi 
başkası  ile birleş meyi sağ l ıyordu. Fakat bütün bu görü ş lerde "ruhlar ı n 
birliğ i" Başkas ı 'n ı n kiş i olarak devam ına imkân bırakm ıyordu: ruh-
ların birleşmesi, hepsinde, kiş iliklerin kaybolmas ı  (impersonnalisme) 
demekti. Modern felsefede de ba ş ka bir ş uurla ben' ı n münasebeti 
sorusu anla şı lamad ı . Augustin ve Tasavvuf'a göre insanlar ı n birbirini 
sevmesi Allandaki sevgi vas ı tasiyle gerçekle şebiliyor. Malebracn-
he'a göre âlem hakk ı ndaki bilgimiz Allah vas ı tasiyledir : "Biz Allahta 
görüyoruz." Leibniz'in monade'lar arası nda gördüğü münasebet de 
kapalı  âlemler olan ş uurlar aras ında Allah tarafı ndan kurulmu ş  ahenk-
ten ibarettir. Bu ahengi sa ğ layan , filozofa göre, "Ba ş kası " hakk ındaki 
bilgimizdir : ba ş kaları nı n, hatta tabiat ı n monade'lardan ibaret oldu-
ğunu analoji yolu ile ç ı karıyoruz. Fakat analoji yolu en verimsiz çözüm 
ş eklidir (i 18). Bende olan ş eylerin benzerlerinin ba ş kas ı nda da olduğ u 
için onun da benim gibi varolu şu ( ş uuru) olduğu sonucunu nas ı l 
çıkarabiliriz? D ış  alâmetler benzedi ğ i halde kuklan ı n ş uuru yoktur. 
Aktörün rolü gerçek ruhi' hayat ı  tam ifade edemez. Buna ra ğmen te-
melsiz olan analoji uzun bir süre Ba ş kası 'm alamada biricik alet olarak 
kullanı ldı . "Içinden duyu ş " (Einfühlung) onun yerine konabilir mi? 
Lipps, Windelband böyle düş ündüler (i ı  9). Ba şkası 'n ı , sanki oymu şuz 
gibi, içinden yaş amalıya. Fakat bir ba şka insan ı n yerine kendimizi na-
sı l koyarız? Gerçekten ba şka bir kültürün unsuru olmad ıkça, onu 
içinden duyuş , "sanki oymu ş uz gibi" olmam ıza bağ lanıyor. Halbuki 
yalnız bu söz bile bunun bir fiction'dan ibaret oldu ğunu gösterir. 
Bu ise Vaihinger'in Als ob (Sanki varm ış  gibi) felsefesinin ç ı kmaz ın-
dan baş ka bir ş ey değ ildir ( ı 2o). Öyle ise içinden duyu ş , asl ı nda, ken-
di duygumuza verdiğ imiz başka bir isim oluyor. Buna daha derin ola-
rak Bergson ve Scheler sempati ile bak ış  diyorlar. Sempati, ba şkasiyle 
aramızda ki şilikler kaybolmamak üzere kurulan duyguda ş lık demek-
tir. Scheler'in gözünde, ba şkas ına ait değ erleri yaln ız sempati ile an-
layabiliriz. Burada "içinden duyu ş "a göre bir ad ım atı lmış , sempati 
kiş iliğ in kaybolduğu başka duygu hallerinden ayr ı larak, ki şiler bağı msız 

116 Aristote, Ethique â Nicomaque, trad. par J. Voilquin, p. 3, le bonheur et le Bien, 1961 

117 Farabi, Araü ehli medinet- ül - fddh ı la (türk. çev. N. Dan ış man, M. E. Bak. kl.) 

118 Maurice Dorolle, Le Raisonnement par analogie, P. U. F. 1949 

119 Theodor Lipps, Grundlegung der Aesthetik, 2 Auflage, 1914. Leopold Voss, Leipzig 

120 H. Z. Ülken, Idealismin pkmazları , 1956; A. Krzesinski, La Nouvelle Philosophie de 
P Immanence, 1931, Mix Alcan 
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kalmaz üzere, iki şuur arasında münasebetin kurulmas ı  diye anlaşı lmış -
tı r (I 2 I) Scheler bu bak ı mdan Husserl'in Ba şkası  hakkındaki görü şüne 
göre mühim bir ad ım sayı labilir. Çünkü kapal ı  ş uur fikrine kar şı  
savaşı  açan bu filozof Meme aç ık olmayı  sağ ladığı  gibi, "başkası"na 
açık olmayı  sağ layamad ı  ve baş kas ı  ile münasebet "intersubjectivit 6" 
olarak kald ı ( ı  22). Nitekim existence felsefesi de bu ç ıkmaz ın içindedir: 
varoluş  kendi ba şı nad ır, ba şkası  ile münasebeti sağ lanamamış tır. 
Içlerinde yaln ız Jaspers yeni-Akademicilik dedikleri görü ş ü ile (123) 
varoluş tan sonra şuurlarara şı  bildirme (communication) yi üstün bir 
derece saymakta ise de, oraya neyle ula ş acağı nı  göstermiyor. N& 
doncelle "şuurları n karşı lıkhl ığı "ndan bahsediyor( ı  24). Ona göre, sosyal 
birleşme asla kişilerin communion'u de ğ ildir. Ş iddetli olsun sâkin 
olsun, isimsiz kalabalık kiş iliğ in intiharıdır ve bütün intiharlar gibi 
onda bir yay ı lma kuvveti vard ır. "Ba şkasına aç ı k şuur" fikri, hatta 
hürriyetle onun aras ı nda bağ  kurmas ı  cazip görünüyor. Fakat N& 
doncelle'in görü şü iyimser ve safdil olmadan yukar ı  çıkamıyor. Bütün 
Cemaat'ler onu istemi ş lerdir, ancak felsefe bu ba ğdaşmanın temelini 
arama zorundad ır. Kiliseye isyan eden Luther herkesin Allah ı  kendi 
kalbinde bulacağı nı  söylerken bu safdillikten ç ıkmamış  mıydı ? (125), 
"O bize ş ah damarlar ı mızdan daha yak ı nd ır" diyen ayet ba şkasına 
giden yolu gösteriyor. 

Daniel Christophe ise hürriyeti ba şkası  ile Ben'in s ı nırlanmas ı nda 
buluyor (I 26) NMoncelle'den farkl ı  olarak, onu lisanla, mimikle, duy-
gu ile başkasına aç ık olma diye basitle ş tirecek yerde "ba şkası"nın 
"ben"i sı nırladığı , bu sı nı rlaman ın başkası na ait hürriyeti gerektir-
diğ i ve benim kendi hürriyetimi ba şkas ına ait hürriyetten ç ıkardığı m 
sonucuna varıyor( ı  27). Fakat burada da bir ba şka safdillikle kar şı -
şı yoruz : ba şkası  ve ben aras ı ndaki kar şı lıklı  sı nırlayış  (Rousseau'dan 
beri) hukukta bilinen bir hürriyet anlay ışı na bağ lanmıyor mu? Eğ er 
başkası  kasdl ı  fiilin önünde haz ır bir varl ık ise, onu her hangi bir haz ır 
objeden nas ıl arr ıyoruz ? Dil, mimikler, v. b, vas ı talar analoji kur-
madan gayrı  bir iş e yaramadığı  için onlara ba ş  vuramayız. Köleye 

121 Max Scheler, Nature et Formes de la Sympathie, trad. par M. Lefevbre, 1928, Payot 

122 Nermi Uygur, Edmund Husserl'de Başkasın ın Ben'i Problemi, Istabul, 1958: intersub-

jectiyite'nin kurucusu, ba şkası nı  tecrübe (sh. 114 - 134) 

123 Leopold Flam, ayn ı  kitap, sh. 86 - 87 

124 M. Nedoncelle, RiciprociU des Consciences, Aubier, Montaigne, 1942. p. 13, 23 

125 Martin Luther, Propos de la Table 
126 Daniel Christophe, Recherche de la Libertc;, P. U. F. 1957, troisieme partie: Autrui, 

la liberte, 146 - 185 
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karşı  davran ış ta, düş manca davaran ış ta ayn ı  vası talar yokmu? 
Buytendijk "Karşı laşmanı n Fenomenolojisi"ni yaparak problemi çözmek 
istiyor (128). Vecdli kar şı laş madan ba ş layarak buradan ba şka kiş iler, 
hatta ba şka şeylerle karşı laşmayı  çıkarıyor: şeyleri adeta canl ı  veya 
hatıra gibi alıyor kil  o aslında kiş ileraras ı  karşı laşmanın neticesi veya 
ş artından ibarettir. Tönnies'in veya Gurvitch'in insanlar - aras ı  
münasebetleri toplumdan cemaate, komünyon'a do ğ ru gittikçe şid-
deti ve dayan ış ması  artan bir bağ  gibi görmeleri soruyu çözemez 

ı  2g). Çünkü bu, ba şkasiyle çe ş itli münasebetlere d ış ardan bakmadan 
ve s ırf neticeyi tesbit etmeden ibarettir. Bu empirik tetkiklerden hiç 
biri problemin içine girmi ş  ve güçlü ğü ortadan kald ırmış  değ il-
dir. 

Bütün kiş ilik felsefeleri (personnalisme) insanlar - aras ı  münasebette 
başkasını  bağı msız ve özerkli olarak almada birle ş iyor ı  3o). Kant, 
ahlâkm prensipini insan ın vası ta değ il gaye, ş ey değ il kiş i olarak al ın-
masında buluyo ı  du. Kiş icilik daima bu prensipe dayanmaktad ı r. 
Fakat bu alış  Ben şuuru d ışı nda ba şka Ben'lerin varl ığı nı  nası l 
sağ layacaktır? Solipcisme'e dü ş me tehlikesinden kurtulmad ıkça, ger-
çek "başkası"na ulaşı lamaz. Bundan dolay ı , bugünkü felsefe-
nin temel problemi Ba şkas ı  problemi olarak görünüyor. Chris-
tophe'un çözüm ş ekli doyurucu olmamakla beraber, bu noktada 
Jaspers'e ve ona hak vermelidir. 

Ancak, tahliller gösteriyor ki kasdl ı  fiil izi ı tı nde Başkası 'n ı , ne hazır 
obje, ne de proje olarak bakmak üzere anlamaya imkân vard ır. 
Ve böyle görünce de ba şkası 'n ı n hürriyeti hakk ında Christophe'un 
ileri sürdüğü dü ş ünceye de kat ı lamayız. Çünkü o da, bir çoklar ı  gibi, 
başka şuurları  haz ır objeler diye ele al ıyor. Başkası  Ben için beden de 
değ ildir. Vakıa o ilkin bedeniyle görünür. Fakat bu görünü ş  onun bir 
alet, bir haz objesi, bir Libido vas ı tas ı  gibi alı nmasına sebep olabilir; 
bu da gerçek ba şkası  yani kiş i yerine alet veya ş ey halindeki ba şkas ını  
koymaya ve onu bağı msız bir ki ş i olmaktan ç ıkarmaya var ır. Gaston 
Berger Ben'in yaln ızlığı nın derecelerinde gündelik toplumdan kaç ış , 
varoluş  yaln ızlığı  ş ekillerinin yetmezliklerini gösterdikten sonra, as ı l 
yaln ızlığı  Ben'in a şkı n yalnı zhğı nda buluyor ve burada Ba şkas ı 'nı  kom-
şumuz, yakını mı z değ il , benzerimiz gibi görmek, yani onda da bizim 

128 F. J. J. Buytendijk, Phimom6nologie de la Rencontre, trad. par Jean Knapp, DescMe 
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aşkın Benliğ imizi keş fetmek suretiyle as ı l toplum hayat ı na girdiğ imizi 
söylüyor ( ı  31). Burada önemli bir ad ım atı lmış  olduğunu iş aret 
etmeliyiz : insan insan ı  ne beden, ne konu ş an kimse olarak tan ı -
yor. Çünkü bu haller bir yabanc ı , bir alet, hatta bir dü ş man 
karşı sında da doğ abilir. İ nsan insan ı  ancak, Nietzsche'nin deyi ş i ile 
yakı nı  değ il, ideali olarak gördüğü zaman tan ıyabiliyor. Fakat ne Niet-
zsche, ne Gaston Berger bizim için haz ır bir veri olmayan bu a ş k ın 
Ben'e nası l nufuz edeceğ imizi gösterebiliyorlar. Öyle ise Ba şkas ı  ko-
nusunu haz ı r bir obje gibi de ğ il, haz ı r olmayan (ab sent) varlı k gibi 
yeniden ele almal ı d ı r. 

Mutlak Varlık, şuurumuzun haz ı r objelerini a ş tığı ndan, içkin (im-
manent) ş uur için haz ır olmayan obje oldu ğundan, o bizim ula ş mak is-
tediğ imiz Aş kı n Varl ıktı r. Nitekim ba ş ka ş uurlarla münasebetimizde, 
bu dünyaya ait olsa bile, yine ferdi ş uurun haz ır objelerini, projele-
lerini aş an bir varl ığ a, ferdi şuurda haz ır olmayan insan ı  varlığ a 
çevriliyoruz. Berkeley ve Leibniz ferdi ş uurlar aras ındaki münasebet-
leri Allah ı n mutlak Ş uurunun sağ ladığı  ahenkten ç ıkarıyorlard ı . 
Onlara göre eğ er insanlar aras ında bildirebilme ve anlaş ma varsa, bu 
onların Allahın Ş uurunda olmalar ı ndan veya Allah tarafindan düzen-
lenmiş  bir ahenge bağ lı  bulunmalar ı ndand ı r. 

İ nsan Allah ı  kalbinde bulur demek "Cemaat" e ba ş  vurmadan, 
kalbi doğ rudan doğ ruya onun a ş kı n Varlığı na aç ı lır; ferdi şuurun haz ır 
objelerini a ş an ve ferdi şuur için haz ı r olmayan varlığ a yönelir demek-
tir. Fakat Gayb'a bu yöneli ş  şuurun haz ır verilerinde olduğu gibi 
Bilm e'ye değ il, İ  n a n m a'ya aittir. Bununla beraber sonsuz Var-
lığ a yöneli ş  ferdi şuurun haz ır objelerini, hatta projelerini, yani "bu 
âlem"i kendi muhtevas ı  haline getirdiğ i zaman Gayb'a inan ış  
bilgi halini al ır: o zaman âlem sonsuz Varl ığı n zâhir'i ve kendisi olur. 
"Allah herş eyin ba şı  ve sonu, gizlisi ve açığı d ır" dan bunu anlamal ı -
d ı r. 

Hegel zamanla hürriyeti birle ş tiriyor, ba ş ka deyi ş le her kurtulu ş u 
Oluş 'a ait yeni sentezlerde görüyordu ( 32). Fakat âlemlerin çoklu ğ u 
ve varl ık sferlerinin ayr ı  oluş  tavr ı  olmas ı  "olu ş "u mutlakla ş tı rmayı  
imkâns ız kı lar. Kur'an "Alemlerin efendisi" diyor (F atiha suresi). 
"Bu gökleri ve yeri yaratm ış  olmasayd ı  bile, bunun bir mislini yarat- 

131 Gaston Berger, Du Prochain au Semblable, Esquisse d'une ph6nome'nologie de la solitude, 
dans: La Pr6sence d' Autrui, oeuvre collective, Privat İ:dit. 1957 

132 Hegel, Ph6nombzologie de l'Esprit, 1939, trad. par. J. Hyppolite, Aubier, Montaigne, 
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maya kudreti vard ır". (Ya-Sin suresi: XXXVI, 81). Eğ er âlemler tek 
bir Olu ş 'tan ibaret olsayd ı  sonsuza atı lmış  olan hürriyet asla gerçek-
leş emez ve daima ilerdeki ula şı lmaz hedef olarak kal ırdı . Halbuki son-
lu varlık olan insan sonsuz Varl ığı  dü ş ündüğü için zamana zamand ışı  
bakma gücündedir. Gayb' ı  bilmemesi, fakat Gayb' ın yani "haz ır 
olmayan " ın varlığı na inanmas ı  bundand ır. Bu bakış  insan için 
Vahy'i mümkün kı lan Bütün ş uurlar sonludan sonsuz Varl ığ a doğ ru 
açı k, yani haz ır objelerden haz ır ohnayana çevrili bir inanca sahip 
olduğu halde, müstesna insanlar Sonsuzu sonlu içinde görme, gizliyi 
açıkla birle ş tirme gücündedirler. Bu gücde olanlar ı n kalbine açı lana 
vahiy denir. 

Fakat insan haz ır objeler (yani Mem) ve haz ır olmayan Varl ık 
(yani Allah) hakk ındaki bilgisi ve inanc ı nı  bir cemaatin bilgi ve inanc ı  
haline getirebilmek için, her ş eyden önce, Ba şkası  hakkında bilgi ve 
inanca sahip olmal ı dır. Dil ve i ş aretlerle anla ş ma yetmez, bu sembol 
lerin insanlar aras ında ortak bir "anlam" dünyas ı  meydana getirmesi 
lazımdır. Eğer düş ündüklerimizi, inand ıklarımı zı  başkaları na bildire-
cek böyle ortak bir dünyaya sahip de ğ ilsek, yani ba şka insanlar ı n ş uuru 
ile doğ rudan doğruya temasa gelemiyorsak, ortak bir dü şünce ve inanç 
kurmamız imkansız olur. Öyle ise Sonsuz Varl ık hakk ı ndaki inanc ı mı z 
ve bilgimizi bildirebilmenin ş art ı  Başkası  hakkında inanç ve bilgiye 
sahip olmaktı r. Insanı  ve "insani"yi kavrama gücünde de ğ ilsek, 
ilahi olana inansak ve onu dü şünsek bile ba şkası na bildiremeyiz. Bu 
da gösterir ki, insani olana aç ık olmakdan, a şkın bir varl ık olmak üzere 
Baş kası  ile bağkurmadan ibaret Ahlâ k, dini inanc ı n ve düş üncenin 
ş artı dır. İ nsan insana aç ık değ ilse, kiş ileraras ı  bir bağ  yoksa, dini 
inanç ve dü şünce ferdi şuurlara hapsedilmiş  kal ır ve bildirilemez 
(Tebliğ  edilemez). Yaln ız bu "tebliğ  ediliş " bile Ba şkas ı 'n ı n Ben'e 
aşkı n varl ık olarak aç ık olduğunu gösterir. 

Hürriyet ne varolu şun özel vasfı , ne değerlerde müsbet de ğ eri 
seçmek için kabul edilmi ş  bir postülad ır. Bu iki görü ş ten birincisi 
onu anar ş iyle karış tırı r ; ikincisi Kader veya tabii determinismler ara-
sında temelsiz b ırakır. Mutlak hürriyetten ve mutlak zaruretten 
varl ıkların mertebelerinde göreli zaruretler ve hürriyetlerden, insani 
varlığı n oluş unda ayn ı  suretle dereceli hürriyetlerden söz edilebilir. 
İ nsanı n hürlüğü daha üstün bir düzenin a ş ağı  bir derece üzerinde 
hâkim olmas ı  demektir. Teknik, madde üzerinde; bilgi teknik üzerin-
de; dü şünce bilgi üzerinde (133) ; inanma dü şünce üzerinde bir hür-
riyet derecesidir. İ nsanlığ a ve sonsuzluğa aç ık olan inan ış  hürri-
yetlerin en yüksek derecesidir. 

133 Jean Przyluski. L'Evolution humaine, P. U. F. 1942; J. Przyluski, Cr,  eer, P. U. F., 1943 
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X 

DüsüNCEN İ N ANT İ NOMİ LER İ  

(EVET VE HAYIR) 

A. Ortak Duyuda Problematik 

Dü ş üncenin en üstün ş ekli varlığı  bütün manzaralariyle kav-
rayand ır : bu durumda dü ş ünce Problematik halini al ır. O, sorular 
koyar ve sorulara en azdan iki cevap verilebilir. Buradan, dikotomik 
doktrinler veya san ı lar (doxa) do ğar. Problematik, en a ş ağı  dere-
ceden, ilimden önce ortak duyuda meydana ç ıkar. Problemati ğ in bu 
ş ekli bilgi ile inanc ı n karışı k olarak rol oynad ığı  halk san ı ları nda, gün-
delik hayatta (spor, politika, oyun, v. b.), din ve ideolojide (din çat ış -
maları , mezhep çat ış maları , ideoloji çatış maları ) görülür. Bunlar ı  birer 
birer aç ıklamaya lüzum yok. Problemati ğ in bu ş ekli tarih boyunca kül-
tür çevrelerinde, türlü tarzlarda kendini göstermi ş , bütün toplum ça-
tış maları nda rol oynam ış tır. "S ı nıf mücadelesi" bunlar aras ı nda özel bir 
haldir. Ortak duyunun çat ış malar ı  aras ı nda s ı nıf mücadelesine irca 
edilemeyen sayı sız çe ş itler vard ır: maçta bir klûbu tutmak, tavla oyna-
yanlar aras ı nda taraf tutmak v. b. gibi. Doxa derecesinde bu Proble-
matik bütün insani davran ış ları n birer alternativ do ğurmas ı ndan ileri 
gelir. Hiç bir davran ış  tek cevapl ı  değ ildir , çatall ı  yollara ayr ı lı r. Bun-
lardan hiç değ ilse iki karşı t cevap belirtilebilir: ölmek veya ölmemek, 
inanmak veya inanmamak, be ğ enmek veya be ğ enmemek, ilgilenmek 
veya ilgilenmemek gibi (Ölmek intihardan veya bir kahramanl ığı  
göze almadaki alternativlerden biri olur). Doxa derecesindeki alter-
nativlerden doğ an Problematik insanlar ı  en kaba anlam ı  ile doktrinci 
olmaya götürür. Kültürsüz halk ı n mezhep sava ş lar ı  buradan doğar. 
Ortaçağda sünni - ş iy'i, katolik - protestan, bugünkü sa ğ cı  - solcu, 
gerici - ilerici kavgalar ı ; kültürce geri kalm ış  ülkelerde fikir nüans- 
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ları nı n ve ilim zihniyetinin yerle ş memesi yüzünden büsbütün kat ı la-
ş an, fikirden ziyade kör inanma ve fanatizm halini alan kavgalar bun-
lardand ı r. 

Problematik, imkânlar ı n tükenmesinden, mümkün yollar ın ç ı k-
maza girmesinden doğ ar. Bu hal, ise, varl ığı n özündeki krizden, dya-
dique bünyeden gelir. Bunu ilk filozoflardan Empedokles, Pythago-
ras, ya ş lı l ık ça ğı nda Eflâtun gördüler. Eflâtunu tenkid eden Aristo, 
Metafizik'in ilk bölümünde ( ) onlar ı  varl ığı n özüne ait saymad ığı , ya 
kelimelerin ya dü ş üncenin doğurduğu mant ı k ç ı kmazları  gibi gördüğü -
için aporia dedi ve bu aporia'lar ı  kendi mant ı kç ı  görü şü ile çözmeye 
çalış tı (2). Varl ıktaki dikotomileri ortadan kald ıran mant ı kcı  görü ş  
dogmatik metafiziki do ğurduğundan beri, insan kafas ı  bu mantık= 
varl ık dogmatisminin bask ı sı  alt ı nda kaldı . Renaissance filozoflar ı  
buradan kurtulmaya sava ş tı  iseler de, Descartes ve ç ığı rı ndan gidenler 
ba ş ka bir yoldan doğ matisme döndüler. Kant, dü ş üncenin antinomi-
lerini canlandı rd ı . Schelling Tabiat-Ruh ayn ı lığı nı  bulmadan önce 
iki âlemin ayrı lışı  üzerinde durdu. Renouvier buna "Metafizi ğ in 
dilemmalar ı " dedi (3). 

B. İ limde Problematik 

Ortak duyudan üstün derece, ilimlerden do ğ an Problematik 
ve onun çözüm yollar ı d ı r. Formel ve ideal kesin ilimler ile (matema-
tikler ve mant ı k) muhteval ı  ve ihtimalci ilimlerin (tabiat ilimleri, insan 
ilimleri) ayr ı  Problematikleri vard ı r. 

I. Mant ıktan doğ an Problematik (Kant' ın bu ilim hakk ında 
"kuruluş undan beri hiç de ğ i ş meden kalm ış  ve tam ş eklini almış " 
demesine rağmen) son yüzy ı lda bu ilimin geliş mesi ve yeni dallara 
ayrı lması  yüzünden, ba ş lıca şu sorulara ait dikotomik cevaplar ı  do-
ğurmu ş tur : (Hemen i ş aret edelim ki, bu Problematikler mant ık veya 
mantıklar' ı n teknik olarak ortak temellerinin devam etmesine mani 
değ ildir.) 

a) Mantıki kesinlik tabii kesinli ğe bağ lı  mı dır değ il midir? 

1 Aristote, Metaphysique,V ol, I, A, 6. la theorie platonicienne des Idees, trad. J, Tricot, 
nouv, edit 1953, J. Vrin. 

2 Aristote, Metaphysique, vol. I. Liv. B, Enonce des apories, pp. 119 - 169 
3 Schelling, Essais, Syste ıne de l'Id ealisme transcendaıı tal (Extraits) T. II. pp. 338 - 376. 

par S. Jankelevitch, Aubier, 1946. - Renouvier, Les Dilemmes de la metaphysique pure, F. Alcan. 
nouv. edit. 1927 
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Cevap ı  : Bağ lıdır (apophantique mantı k). Bu cevap Aristo mantığı  
tarafından verilmi ş  ve bütün Aristocularca savunulmu ş  olduğu gibi, 
zaman ı mızda Husserl tarafindan da verilmektedir. 

Cevap 2 : Bağ lı  değ ildir. (Formel mant ık, lojistik veya lojistik 
empirism denen felsefe ç ığı rı  bu cevab ı  türlü ş ekillerde vermektedir.) 

b) Mantıkta üçüncü terimin yoklu ğundan vaz geçilebilir mi, ge-
çilemez mi? 

Cevap ı  : Vaz geçilemez ( İ ki - değ erli mantık). Bu cevap Aristo 
ve Aristocular tarafindan verilmi ş  olduğu gibi, bugün de lojistik, 
esası nda, bu cevab ı  vermede devam ediyor). 

Cevap 2: Vaz geçilebilir (üç - de ğerli mantı k, birçok - değ erli 
mantıklar). İ lkçağda Carnbde gibi ihtimalciler buna zemin haz ırla-
mış lardı . Bu yüzy ı lda Lukaziewicz, Reichenbach, Kolmogorof, 
Carnap gibi mant ıkc ı lar bunu türlü ş ekillerde ifade ediyorlar. IWrier-
Destouches ve Korzybski Hegel diyalekti ğ i ile bu çok-değerli mantığı  
yaklaş tırmaya çalışı yorlar. 

c) Mantı k ilkeleri değ iş ebilir mi, değ i ş emez mi? 

Cevap ı  : Değ iş ebilir (Hegel ve Engels'in diyalektik mant ığı ). 
Bu fikri Croce, Hamelin gibi yeni - hegelciler devam ettirdiler. 

Cevap 2 : De ğ iş emez (Statik mant ık). Klasik mant ık yanı nda 
B. Russell' ın kurduğu lojistik te ayn ı  düş üncededir. Mant ı k iş lemleri-
nin kesinliğ ine bu Problematik engel olmamaktad ı r. 

II. Matematik ilimlerden doğan Problematik: matematikler da 
ha İ lkçağda büyük geli şme göstermi ş ler, hele Descartes'dan sonra 
as ı l gelişmelerini kazanm ış lard ır. Bir çok yeni dallar ı  ı  9 ncu yüzy ı ldan 
beri Cantor'un sonsuz üzerine ara ş tı rmalar ı , Hilbert' ın bütün geo-
metrilere, hatta bütün matematik dallar ına yaydığı  Axiomatik'i, 
İ htimaller hesab ı , tansörler ve vektörler hesab ı , teorik hesap, matris-
ler hesab ı , topoloji, v. b. ile kurulmu ş tur. Bundan dolay ı  matematik-
lerin Problematiğ i daha hararetli olmu ş tur. Hele Leibniz'in tasarla-
dığı  , fakat 19 ncu yüzy ı l sonları na doğ ru tam olarak do ğ an matema-
tik ve mantığı  birle ş tirme te ş ebbüsü Problemati ğ in her iki ilim alan ı -
na yaygın ş ekiller almas ı na sebep olmu ş tur. 

a) Matematik ilkeler mant ı ki dü şünce ile mi, sezgi ile mi kurul-
muş tur? 

Cevap ı  : Bu ilkeler mant ı ld dü şüncenin eseridir. (Buna mate-
matikte formalism veya mant ıkc ı  görü ş  denir.) Frege, Dedekind, 
Couturat, Peano, Russell, v. b. böyle dü ş ünürler. 
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Cevap 2: Doğ rudan doğ ruya sezgi ile elde edilir (intuitionisme, 
constructivisme). Bu cevab ı n birinci ş ekli Descartes ve Kant tarafı n-
dan iki ayr ı  tarzda verilmi ş , ikinci ş eklini Heiting, Brouwer yak ın 
zamanlarda ifade etmi ş tir. Ayrıca H. Poincar ve Bouligand da sez-
giciler aras ında say ı lmaktad ı r. 

b) Matematik nicelik asl ı nda sürekli midir, süreksiz midir? 
(Vakaa aritmetik süreksiz, geometri sürekli mateatik dallar ı  ise de, bu 
soru onlardan hangisin ı n temel olup ötekileri aç ıklamaya yarad ığı  
ş eklinde konmuş tur). 

Cevap ı  : Niceliğ in esası  süreklidir (Descartes' ı n Analitik geo-
metrisi, ondan sonra geli şen Analiz I ve Analiz II gibi). 

Cevap 2: Niceliğ in esas ı  süreksizdir (ihtimaller hesab ı , Cantor'-
un transfini'si, nazari hesap v. b. temeldir diyenler). 

c) Matematik dü şünce gerçek mi (veya gerçe ğe uygun mu), ideal 
midir? 

Cevap ı  : Gerçeğ e uygundur (Descartes, zaman ımızda Gonseth, 
Husserl, v. b.) 

Cevap 2: Gerçe ğe uygun değ ildir (Kant, Pierre Boutroux, Ed-
dington, H. Poincar) 

d) Matematikte (mekan ve say ı  olarak) sonsuz var m ı dır, yok 
mudur? 

Cevap ı  : Sonsuz vard ı r ve matematiğ in gelişmesi çeş itli sonsuzlara 
bağ lıdır (Descartes, Fermat, Pascal, Leibniz, Cantor. v. b.). Buna in-
finitisme deniyor. 

Cevap 2: Sonsuz yoktur veya matematik, sonsuz kavram ı ndan 
vaz geçebilir (Buna finitisme deniyor: Brouwer, Heiting, v. b.) 

e) Matematik i,lkeler akl ın ilkeleri midir, itibari midir? 

Cevap ı  : Bu ilkeler akl ın ilkeleridir ve her zaman için ayn ı  ka-
l ırlar (rationalisme, cart6ianisme, Kant ve kantc ılar.) 

Cevap 2 : Bu ilkeler itibaridir, yani pratik faydaya cevap vermek 
üzere bizim tarafim ızdan konulmu ş tur. (Conventionalisme, commo-
disme). H. poincar, Pierre Duhem, k ısmen pragmatist Pierce bu 
zümredendir. 

Matematik, dü şüncenin kesinliğ ine ve bu ilimlerin temelinde ve 
tekniğ inde bütün insanlar ve devirlerin birle ş miş  olması na rağmen, 
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ilkelerinin yorumlanmas ı nda, Problematik ister istemez meydana ç ı k-
maktad ır. 

C. Fizikten ve Canl ılar İlminden 
Doğan Problematik 

III. Fizikten do ğan Problematik : Fizi ğ in dallar ı  İ lkçağda 
meydana ç ıkmaya ba ş lamış sa da geli ş mesi Yeniçağa aittir. İ lkçağda 
henüz Fizik içinde böyle bir Problematik görünmüyor. Mekanik, 
Optik, Hidrolik, Termo - dinamik, Astronomi, Elrktro - manyetik 
gibi Fiziğ in dallar ı  kuruldukça (daha do ğ rusu Astronomi, Astro-Fizik 
halinde bir Fizik dal ı  oldukça) ilim insan m ı kyas ı ndan sonra mikro 
fizik ve makro - fizik mikyasa do ğ ru geliş tikçe, ilmin temelleri kuvvet-
lendikçe Problematik te geli ş miş tir. 

a) Fizikte fenomenler tek sistem haline konabilir mi, konamaz m ı ? 

Cevap r : Konabilir (rationalisme). Descartes, Leibniz, Newton 
ve Laplace. 

Cevap 2: Konamaz (empirisme). Boyle, Locke, Hume, Reichen-
bach, v. b. lar ını n fizik anlay ışı , 

b) Fizik olgular ı  sürekli midir, süreksiz midir? 

Cevap ı  : Süreklidir (yani Fizik olgular ı nda esas olan dalgad ı r 
(Huyghens, Maxwell, Hertz, Lorenz, v. b.) 

Cevap 2: Süreksizdir, yani esas olan cisimciktir (Newton, Max 
Planck, Heisenberg) 

c) Fizik olgular ı nda sebeplik determinizmi var m ı dır, yok mudur? 

Cevap r : Vard ı r (insan m ı kyas ında ve makro - fizikte deter-
minism vard ır). Klasik Fizik ve Einstein Fizi ğ i. 

Cevap 2: Yoktur (yaln ı z statistik bir determinismden bahs edi-
lebilir: indet&minisme). Mikro - fizik, Heisenberg kesinsizlik ilkesinin 
yorumlanmalar ı . 

d) Fizikte olgular zinciri (süreçler) aksedilebilir mi, edilemez 
mi? (r iversible ou irr iversible) 

Cevap ı  : Aksedilebilir. Yani A .-+ B olduğu gibi B A da olabilir 
(Tabiat ı n istikrar ı ). Rationnel Mekanik'in görü ş ü. 

Cevap 2: Aksedilemez. Yani A —› B yönü ters çevrilemez (Tabi-
at ı n evrimi) : Termo - dinamik görü ş ü, İ htimaliyetci görü ş . 
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Ayn ı  cevap mikro - fizikte, radyo-aktif olgularda da verilmektedir. 
Fizik ve ş imi- fizik olguları n müsbet incelenmesi ister istemez bu 
Problematik'i ortaya ç ı karmaktad ı r. Ilmi ara ş tı rmalar ilerledikce, bilgi 
geniş ledikce problemler ara ş tırmalar ın sonunda kendilerini empoze 
ediyorlar. Problemlerin do ğuş u ilmi bilginin kanunlar halinde ifade-
sini ve tam objektif ş ekil almas ı n ı  engellememektedir. 

IV. Ayn ı  tarzda bir Problematik canl ı  varl ıklara ait ilimlerin 
birbirine ba ğ lanmas ından, Biyolojiden doğ maktad ı r. İ lkçağda canlı  
varl ı klara ait bilgi (Botanik, Zooloji) tasvir ve s ınıflama derecesinde 
olduğu için böyle sorular ortaya ç ı kmıyordu. 18 nci yüzy ı ldan sonra 
fizyoloji ambriyoloji, paleontolojinin doğu şu ve canl ı lara ait bilgilerin 
umumi Biyoloji ş eklini almas ı , Tı bb ı n bu kesin ve müsbet bilgilere 
göre kurulmas ı  bu alanda sistemle şı neyi tamamlad ıkça Problematik 
halini alm ış tı r. 

a) Canl ı  varlığ a ait fenornenler (bitki, hayvan, insan denen can-
lı  varl ı klarda) madde ve enerji fenomenleriyle aç ıklanabilir mi? 
(yani onlara irca edilebilir mi), aç ı klanamaz mi? 

Cevap ı  : Aç ıkla nabilir (Fiziko - ş imism, mekanism). Bichat, 
Claude Bernard, J. Loeb, v. b. 

Cevap 2: Aç ıklanamaz veya irca edilmez (finalism, vitalism). 
H. Driesch, Ruyer, Cu& ıot. Bu ikinci cevap bir tak ım felsefi sonuçlar 
çıkarmas ı  bak ı mından ayr ıca felsefede ele al ınmakta ise de burada 
yaln ız ilim Problematiğ i söz konusudur. 

b) Canl ı  varl ık potansiyel bir gücün aç ı lması  mıdır, sonradan geli-
ş en bir olu ş  mudur? 

Cevap ı  : Potansiyel bir gücün aç ı lmas ı d ı r (Varaset teorileri) 

Cevap 2: Sonradan te ş ekkül veya olu ş tur (6pigenhe) 

c) Canl ı  varl ık fenomenleri evrimle mi, yoksa ani de ğ işme ile 
mi meydana ç ı karlar? 

Cevap ı  : Ağı r ağı r değ iş irler (evrimcilik). Lamarck, Darwin, 
v. b. 

Cevap 2: Sert ve birden de ğ iş melerle meydana ç ıkarlar (muta-
tionisme): De Vries, Mendel. 

Biyoloji ilerledikce Problematik daha bariz ve çatalh ş ekiller 
almaktad ır. I ) evrim probleminin, 2) canl ı  varlığı  insan bilgisi 
ve iradesiyle de ğ iş tirme probleminin, 2) canl ı  madde imâli prob-
leminin, cybern&ique probleminin türlü cevaplar ı  vard ır. Genetik, 
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Eugenik, Paleontoloji, Embryologie, v. b. biyoloji dallar ı  bu prob-
lemleri beslemektedir. 

D. İnsan bitkilerinden Doğan Problematik 

V.- İ nsan ilimlerinde ortaya ç ıkan problemler öncekilerden az de-
ğ ildir. Burada sırf rnüsbet ilim olarak Problematik ı  9ncı  yüzyıldan beri 
doğmuş tur. Ve bu ilimlerin bir yandan metodlu geli ş mesi,bir yandan 
kendi aralar ında s ınır çizilmesi bak ı mından doğ an gerginlikler prob-
lemleri ba şka ilimlerden daha önemli bir hale koymu ş tur. 

a) Fert halinde insan m ı  zümreleri (bütünü) aç ıklar, yoksa bü-
tünler ve zümreler mi fertleri aç ıklar? 

Cevap ı  : Fert olarak insan zümre hayat ı nı  aç ıklar (Antropolo-
jik psikoloji). Wundt, G. Tarde, Giddings, A. Gehlen, v. b. 

Cevap 2 : Zümre hayat ı  fert olarak insan ı  aç ı klar (sosyoloji). 
Durkheim, K. Marx, Tönnies, v. b. 

b) İ nsan tabiat ilimleri metodu ile mi aç ıklanır, yoksa başka me-
todlarla mı  açıklanır? 

Cevap ı  : Insan ı  tabiat ilimleri metodu ile aç ıklamak mümkün-
dür (naturalisme). Aug. Comte, S. Mill. H. Spencer, Durkheim 

Cevap 2 : Tabiat ilimleri metodu ile aç ıklanamaz. özel metod-
ları  vard ır (Geisteswissenschaft). Dilthey, Max Weber, v. b. 

Bu iki görüş  ayrı lığı  bütün antropolog ve insan ilimleri mensup-
larında vard ır. Insandan önceki varl ıklardan doğ an Problematikler 
ilimlerin objektif geli şmesine tesir etmediğ i (veya pek az tesir etti ğ i) 
halde, burada Problematikle ara ş t ırma aras ı nda s ıkı  bağ  baş lar. 

c) Psikolojik (ruhi) olgular ın aç ıklanmasında "şuur" dan yaz 
geçilebilir mi, yaz geçilemez mi? 

Cevap ı  : Vaz geçilebilir (reflexologie, behaviorisme, v. b.) 
J. Watson, Pawlov. 

Cevap 2 : Vaz geçilemez (e ğ ilim psikolojisi, derinlik psikolojisi, 
Gestalt psikolojisi). Bu sonuncusu her iki gruba (yorumlama şekline 
göre) girebilir. 

d) Insani varlığ a ait olgularda sebeplikle aç ıklama yeter mi, ga-
yeci bir aç ıklama gerekir mi? 
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Cevap ı  : Sebeplikle aç ı klama yeter (causalisme, psikolojik de-
terminism). Wundt, Ribot, Freud 

Cevap 2 : Gayelilikle veya hürriyetle aç ıklama yeter ( ş uur ve hür-
riyet, ind&&rninisme) H. Bergson, Ludwig Klages, W. James. Ruyer, 
v. b. 

Insan ilimlerinden do ğ an Problematik, bundan önce gördü ğümüz 
ilimlerdeki Problemakiklerden daha karma şı ktır ve daha çok dallara 
ayrı lmaktad ır. Biz onlar ı  yalnı z iki alternativli dikotomilere göre in-
celedik. Fakat ayr ı ca her birinden çe ş itli cevaplar ve bundan dolay ı  da 
farkl ı  aç ıklamalar ve doktrinler do ğmaktad ır. Psikoloji ve sosyoloji-
nin sı nır problemleri ve türlü ş ekillerde anla şı lan iki ilmin birbirine kar-
şı  aldığı  istilâc ı  tavır bundan ileri gelmektedir. İ nsan ilimleri, Problema-
tiğ i matematik ve fizik alan ında olduğu gibi as ı l objektif çal ış ma dı -
şı nda b ırakacak yerde, konu do ğ rudan doğ ruya insan olduğu için bu 
çalış malar ı  Problematiğ in etkisi altı nda yapmaktad ı r.(*) 

E. Felsefeden Do ğan Problematik 

Felsefeden do ğan Problematik ve bu problemlerin çözüm 
ş ekilleri bizi burada u ğ raş tıracak as ı l konudur. Bu problematiklerin 
de ilim Problematikleri ile iliş iğ i vard ır. Felsefi dü şünce Mitolojik 
(H6iode, k ısmen Eflâtun, Hint felsefesinin bir çok dallar ı ), Edebi 
(Heraklit, Parmenide, bir k ı sı m Hint filozoflar ı , Baghawat Gita, v. b., 
Mevlânâ, Andre Gide, Rilke, Novalis) ve Teolojik (Kelâm felsefesi, 
Tasavvuf, mysticisme, v. b.) ş ekiller alarak ilirnlerden ba ğı msı z 
problemler ortaya koymu ş sa da, ilimlerin gelişmesinden beri felsefi 
Problematik ilmi Problemati ğe dayanmaktad ı r veya aralar ında sıkı  
iliş ikler doğmaktad ır. Felsefede ilimlerin müphem ve mandut problem-
leri geni ş , ayd ın ve cesur ş ekiller almış tır. Zihin bunlarda olgular-
dan genel ve abstre (soyut) kavramlara yükseldi ğ i için, felsefi dü ş ün-
cenin hürlüğü bir çoklar ı nca bunlar ı n indi ve keyfi olarak do ğduğu 
san ı sını  uyand ırmış tır. Halbuki bu problemlerin temelinde ilmi dü şün-
cenin Problemati ğ i vardır. 

I.- Banlangıç - teolojik dü şüncede problemler insanla Kader 
aras ı ndaki münasebetin incelenmesinden do ğmu ş tur. 

a) İ nsan iradesinin ve zekâs ı nın Kader önünde rolü nedir? 

* Rene Duchac, Soiologioe et Psychologie, 1963, P. U. F. Yazar burada antropoloji-

n n sentezli görü şünü başarıs ı z say ıyor; fakat İ nsan ilimleri aras ında bir dayan ış ma 

arıyor. Biz onun fikrine kat , lmıyoruz. 
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Cevap ı  : Hiç bir rolü yoktur, yani irade kadere mutlak olarak ba ğ lı -
dır (fatalisme, - destination). Avrupal ı lar bu cevab ı  İ slamiyete mal 
ederler (Leibniz "fatum muhammetanum" diyor). Halbuki Calvin 
PrMestination fikrine dayan ır. Bossuet'nin Tarih Felsefesi Kaderin 
zamanda gerçekle şmesi fikrini geli ş tirmektedir. islamiyette ise "cehit" 
ve sorumluluk kaderi kay ı tmand ırmaktadır. 

Cevap 2 : Rolü vardır, yani Kader önünde iradenin pay ı  ayrı l-
mal ı dır: cüz'l irade, Libro - arbitrum, İ slamda Mutezile, Bat ıda Au-
gustin böyle dü ş ünürler (Iki cevap ara ı ndaki uzla ş t ı rı c ı  ş ekillere 
burada girmiyoruz). 

b) Alem yarat ı lmış  mı dır, ezdi midir? 
Cevap ı  Alem Allahla beraber ezdi dir (6ternisme). Yunan filo-

zofları , islâmda bât ı niler, tabiiyun. 

Cevap 2 : Alem yarat ı lmış t ı r (cr d'ationisme). Bu yarad ışı n belirli 
bir zamanda ba ş ladığı  veya ba ş lamadığı  da ayr ı  bir problem te şkil 
eder. 

c) Yarad ış  bir düzene bağ lı  mı dı r, değ il midir? 

Cevap ı  : Yarad ış  bir düzene bağ lıdır (teolojik determinism : 
vacib-ül vücud) Farabi, Fahrüddin Razi 

Cevap 2 : Allahın hür iradesine tabidir (Allah ı  "fail i muhtar" 
sayan kelamc ı larm görü ş ü, Volontarisme, occasionalisme). Gazali, 
Malebranche, Ceulinx. 

Teolojik (Kelâmi) dü ş ünce felsefi dü şünceye zemin haz ırlam ış tı r. 
Fakat as ı l felsefi dü ş ünce ilmi dü şünce ile beraber ba ş lamış tı r. 

II.— Mitolojik - edebi düş ünce Kozmogoniler ve Epope'lerle 
baş lamış , trajediler ve edebi felsefede geli ş miş tir. H6iode'dan sonra ilk 
Yunan filozoflar ı  da eserlerini ş iir halinde yaz ıyorlard ı . Felsefeyi 
ş iirden ay ırarak diyalog tarz ı nı  icat eden Eflâtundur. 

a) Kaderle irade aras ı nda savaş  birinci derecede yer al ır. b) 
Alemin kurulu ş u konusunda mitolojik dü şünce varl ığ a ve tabiat ol-
gularına ilk kök arada; bundan ilk olgu nedir? sorusu meydana ç ıktı . 

Cevap ı  : Alemin tek kökten geldi ğ ini kabul eden görü ş  (monis- 
me), 

Cevap 2 : Alemin bir çok köklerden geldi ğ ini kabul eden görü ş  
(pluralisme.) Mitolojik dü şüncenin problemleri de böylece felsefenin 
Birlik - Çokluk, Hürlük - zorunluluk problemlerine zemin haz ırla-
mış tır. 
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III.— Felsefeden doğ an problematik, mitolojik ve teolojik ş ekiller-
de ba ş lamış  ve ilmi Problematik içinde daha detayl ı  olarak devamet-
miş tir. Bu geliş mede baz ı  problemler kaybolmu ş , yerine yenileri doğ -
muş tur. Baz ı  problemler şekil değ iş tirerek her üç devre içinde yer 
almış tı r. Önemli olan nokta Problemati ğ in mitolojik, teolojik ve ilmi 
düşünce içinde bulunmas ıdır. K ısaca, o dü ş üncenin zaruri neticesi-
dir. Ilmi dü ş ünce ile felsefi dü ş ünce paralel olarak problemler koymak-
ta, onlardan dikotomik aç ıklama ortaya ç ıkmaktad ı r. Fakat bu aç ıkla-
malar zihni karars ı zlı kta b ıraktığı  için her alternativ'de yeni bir çözüm 
ş ekli ileri sürülmü ş tür. İ nsan zihni bu tezler ve antitezlerden sentezlere 
doğ ru gitmiyor. Çünkü her çözüm ş ekli yeni bir antitez koymak için de ğ il 
zihne istikrar vermek ve Problematikten kurtulmak için do ğmaktadı r. 
Bunun sebebi ş udur: dü ş ünce herkesin birle ş tiğ i objektif bir temel 
üzerinde yürümezse i ş leyemez. Ş u halde dü ş üncenin esas ı , P r o b-

lematik de ğ il, Sistematik tir. Matematikte nokta, çizgi, 
sayı nı n tarifleri, axiom'lar ve postüla'lar gibi felsefede de herkesin 
ortakça kat ı ldığı  temel kavramlar olmal ıdır. Bundan dolayı  gerek 
ilmi gerek felsefi dü ş ünce sars ı lmaz temel kavramlar arar ve onlara 
dayanarak ortak metodlarla geni ş lemeye çal ışı r. Fakat ş uurun ve var-
lığı n asil dikotomik bünyesi gere ğ ince her ilmi ve felsefi sonuçlama 
y a bir ya öteki altarnativ'de son haddine var ır. Böylece, her 

biri kendi sistemlerinin sonuçlar ı na sad ık olmak üzere daima en az-
dan iki çözüm ş ekli meydana gelir. Ilkelerin ve metodlar ı n ortakl ı -

ğı na rağmen ilimde ve felsefede ula şı lan bu dikotomik sonuçlardan 
kaç ı nı lamaz. Önemli olan nokta felsefe ve ilme bunlarla ba ş lamamak 
ve ortak kavramlar ın gelişmesini bunlarla buland ırmamakt ır. Aris-

to'nun aporia, Kant' ın antinomi dediğ i bu son antitetik hükümlere 
Rudolph Euken da dichotomie diyor ve "Çağ daş  Düşüncenin büyük Ce-
reyanları " nda bunlar ı  açıkl ıyordu (4). Bu de ğ erli dü ş ünürün kusuru 
felsefenin ilim gibi, son tahlilde, ula ş tığı  dikotomileri sistematik fel-
sefe ile kar ış tırmas ı dır. Jankvitch farkl ı  bir anlamda bunlara alter-
native diyor (5). Bizce önemli nokta irca edilemez kar şı t iki görüşün, 
ayn ı  kuvvtte iki aç ı klama sisteminin kar şı  karşı ya yer almas ıdır. 

4 Rudolf Euken, Les Grands courants de la Pens& contemporaine, trad. par. Henri Buriot 

et G.- H. Luquet, preface de E. Boutroux, 1911, Paris Felix Alcan, p. 1 - 3 

5 Vladimir Jankelevitch, L'Alternative, 1938 P. U. F. H. Reichenbach, Wahrscheinlich 
keitslehre, 1935; Reichenbach, Die logische Grundlagen des Wahrscheinlickeitsbegriffi, Berlin, 

Erkenntnis (II band, heft 4 - 6, 1933) 
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F. Bir — Çok Antinomisi 

Felsefede ilk ortaya konan antinomi, Bir ile Çok aras ı ndad ır. 
(Burada multiple kelimesini "çok" diye kar şı layoruz. Halbuki ayn ı  
kelime plusieurs kar şı lığı  - pluriel : çoğul olduğu için müphemlikten 
kurtulam ıyoruz.)• Yunanda ilk filozoflar (Ionial ı lar) safdil Birci idiler : 
su, toprak, hava veya ate ş ten birisi onlara göre varl ığı n ilkesi idi. Bu 
tek prensip, duyularla kavranan bir varl ık ş ekli idi. Yine Ionia'da 
Empedokles'in ilkelerin çoklu ğuna dayanan Çokcu görü şü doğdu. 
Fakat bu da birincisi gibi duyu seviyesini a şmadı . 

Problemin derinle ş mesi için duyu seviyesinden akı l seviyesine 
yükselmesi, Birliğ in ve Çokluğun bütün varl ıklara yaygın bir prensip 
olarak konmas ı  gerekirdi. O zaman Bircilik (monisme) Elea ekolünde 
Parmenide'in Varl ık felsefesi oldu. Çokculuk (pluralisme) da Empe-
dokles'in Sevgi ve KM ilkelerine ba ğ lı  sonsuz unsurlar fikrinden ba ş la-
yarak Demokrit'in sonsuz say ıda atom'lar ı  veya Pythagore' un Say ılar 
felsefesi oldu. Bu iki kar şı t görüş , uzlaşmaksızın zaman ımıza kadar 
sürdü. Eflâtun ve Aristo'da İ dee'lerin veya cevherlerin çoklu ğu oldu. 
Fakat bu abstre çokculu ğa kar şı  Zenon'da âlernin organik bütünlü ğü 
ş eklinde Bircilik tekrar meydana ç ıktı . Plotin'in çokta - bircili ğ i, as-
lı nda, çokluğun birlik içinde erimesi veya birden ço ğun ç ıkması  demek 
olduğu için, birciliğ in zaferi idi. Modern felsefede Descartes ve Leib-
niz'in çokculu ğuna kar şı  Hobbes ve Spinoza'n ın birciliğ i yeniden anti-
nomiyi canlandırdı . Demokrit'in materyalist çokculuğu Leibniz'in 
spiritüalist çokculu ğu halini almakla beraber konu ayn ı  kaldı . Nite-
kim . Hobbes'un materyalist birciliğ i Spinoza'da panteist Bircilik ol-
muş , fakat prensip karakterini de ğ iş tirmemiş tir. Çağdaş  felsefede var-
lık veya gerçek derecelerine göre mertebeli çokculuk ile, varl ıklarr ya 
maddeye, ya hayata veya ruha irca eden, yani kökte tek varl ık ve tek 
gerçek kabul eden bircilik eski görü ş lerin yerini ald ığı  için antinomi 
ortadan kalkmam ış tır. 

Felsefe tarihine bu aç ı dan bak ınca o, doktrinlerin sava ş  yeri gibi 
görünebilir. Nitekim felsefe tarihçileri, hatta asil filozoflardan bir 
kısmı  onu böyle anlamak yüzünden ç ıkmaza girmi ş ler ve fikrin yürü-
yüş ünü durdurmu ş lard ır. Eğ er felsefenin veya filmin objektif ve sis-
temli çal ış ması nı  Problematik'ten ay ırmış  olmasak, her iki dü şünce yolu 
bulan ı kliğ a girecek ve insanl ık için hiç bir ş ey getirmi ş  olmayacakt ır. 
kim ve felsefe doxa derecesinde inanç konular ı  değ il tecrübeye, göz-
leme ve akla dayanan dü şünce konular ıdır. Her ikisi "inanç"a dayan-
maktan ziyade inan ç' ı  dü şünce veya tecrübe ile aç ıklanacak bir 
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konu olarak ele al ırlar. Sistematik çal ış malar sonunda ula şı lan Prob-
lematiğ i de yine dü ş ünce alan ı nda kurarlar. Ne filmin ne felsefenin 
problemleri ortak duyuda oldu ğu gibi inanç halini almaz. Çünkü her 
iki saha kamu san ı sı ndan, ortak duyudan, hatta ideolojilerden tama-
men ayr ı lır. Bir felsefe sistemati ğ i eğer araş tı rmalar ı  sonunda birci 
veya çokcu bir görü ş e ulaşı rsa, bunun matematikte ula şı lan mantıkcı  
veya sezgici görü ş  ayr ı lığı ndan fark ı  yoktur. Matematikciler gibi filo-
zoflar da birbirlerinden yaln ız Problematikte ayr ı lırlar. 

Hemen ş unu iş aret edelim: felsefenin Sistemati ğ i ile Problematiğ i 
aras ı ndaki s ınır ilimlerde olduğu kadar kat'i çizilmemi ş tir. Birincisinin 
ortak olmasına rağmen, ikincisinin ağı r bastığı  durumlar çoktur. 
En iyi s ı nırlanmış  olanlarda bile Problematik Sistematik'in köklerine 
sokulabilir. Hiç bir ilim adam ı  uğ raş tığı  konuyu yeniden kurmaya 
kalkmaz, eskilerine yeni ş eyler katar. Halbuki filozoflardan ço ğ u 
eskiyi inkâr ederek sistemi yeniden kurma uddia's ındad ırlar. Felsefe-
nin neticesiz bir döğ üş  yeri manzaras ı  almas ı  bundand ı r. Döğ üş enler, 
bilmeden, çok defa ayrn ş eyleri ba şka adlarla tekrar etmekte ve ortak 
kavramlara dayanmaktad ırlar. Bu kör döğü ş ü felsefenin tecrübe ve 
akı l kuralları nı  aşan hür dü ş  ü n c e alan ı  sayı lmas ı ndan, filozof-
ları n geleneğ i hiçe sayarak orijinallik hevesine kap ı lmas ı ndan ileri 
geliyor. Mant ık, Normatif Ahlâk, Ontoloji, Fenomenoloji, Axioloji 
de filozofları n ortak konular ı  olduğunu ve bütün döğü ş melere rağmen 
aynı  konuları  iş lediklerini gördük. Eflâtun ve Aristo'nun bu konu-
lara ait ilk metodlar ı  koyduklar ı nı , konuların s ı nırarı nı  çizdiklerini, 
Descartes' ı n metodu geliş tirdiğ ini , Kant' ın ayn ı  konu zenginliğ ini 
sağ layan bir görü ş  açı sı  getirdiğ ini, Husserl'in tabiat ilimleri ve tarihten 
ayrı  fenomenlerin özlerini görecek ortak metod kazand ırdığı nı  anlat-
tık. Mantık üzerinde yeni çal ış malar kurulmu ş  temelleri y ıkacak 
yerde geni ş letiyor. Yeni ontoloji ayn ı  ş eyi yapıyor. Öyle ise felsefede 
Reichenbach' ın dediğ i gibi "sürekli geni ş leme" (stdndige Erweiterung) 
olduğunu söylerken, Problematiğ i boş  yere Sistematik içine sokarak zi-
hinleri bulandıran görü ş lerden kurtulmak, dü ş üncenin antinomilerini 
yaln ız sistematik çal ış maların ulaş tığı  son noktalar gibi ele alarak 
onları  çözme yollar ı nı  aramak gerekir. 

G. Tecrübe — Akıl (Realism—İdealism) 
Antinomisi 

Antik felsefeden bugüne kadar gelen ikinci antinomi tecrübe 
ve akı l antinomisidir. Birincisi Ionia ekolünden sonra Demokrit ve 
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Epikür'de tam empirism ş eklini almış , ikincisi Parmenide ve Heraklit'- 
in akı lcı lığı ndan sonra Eflâtun da olgun ak ı lcı lık olmu ş tur. Bu iki 
zı t görü şü Aristo'nun uzla ş tırmaya çal ış masına rağmen onlar fikir tari-
hi boyunca iki z ı t görüş  olmaktan ç ıkmamış tı r. Aristo'da hakim fikir 
yine akı lc ı lık olduğu gibi, bütün Ortaça ğ ' da onun izinden gidenler 
ak ı lcı lığı  savunurken, empirism k ı sık sesli kalmış tır. Modern felsefede 
ise, birincisi Matematik - Fizik ilimlerin, ikincisi fizyoloji, psikolo-
ji gibi tabiat ilimlerinin evrimine ba ğ lı  olan bu iki çığı r ı  Descartes ve 
F. Bacon açt ı lar. Birincisi cart6ianisme de, ikincisi Locke ve Hume'da 
devam etti. Kant, empirism ile rationalism'i yeni bir sen tez içinde 
eritme te ş ebbüsüne girdi ise de, Leibniz de oldu ğu gibi onda da ak ı l 
hakim unsur olmada devam etti. Ancak Kant' ı n tecrübeci cephesinden 
mülhem positivism, yeni-kantc ı lık, i 9 ncu yüzy ı l materyalismi ve ba şka 
akımlar tecrübeciliğ i savundular. Fransız spiritüalisminde Descar-
tes' ı n ak ı lc ı lığı  yeni ş ekiller aldı . Fakat bu antinomi, bir yanda akl ı  
aş an başka yetilerin (duygu, irade, d ışş uur'un) büyük rolleri oldu ğunu 
iddia eden anti-intellectualiste g ğ' ır tarafindan, öte yandan ak ı l ilke-
lerinin varl ığı  ifade gücünde olmad ığı nı  ve gerçekle ili ş iksiz formel 
hakikatten ibaret oldu ğunu gösteren lojistik hareketi ile Ak ı l saltana-
tı  aşı lmış  bulunuyor. Birincisi, asl ında, tecrübe alan ını n geniş letil-
mesidir : mistik tecrübe ve pragmatism gibi. İ kincisi akı l alan ı nın 
daralt ı lmas ı , akl ın varlığı  aç ı klama gücünde olmadığı nın görülmesi-
dir. Bundan dolay ı  her iki hareket tecrübecili ğ in geliş mesini sağ la-
mış t ır. 

Antik felsefede do ğ an üçüncü antinomi Realism - İ dealizm veya 
gerçek - fikir (Ideal) antinomisidir. Eflâtun Idee'lerin as ı l gerçekler 
olduğunu söylediğ i için realismin, sofistler ise insanlar ı n sayı sı  kadar 
ayrı  bilgi olduğunu ve ortak hakikat olmad ığı nı  söyledikleri için modern 
anlam ıda sübjektif idealismin ba ş langı cı  sayılabilir. Ortaça ğda 
bu iki çığı r tam realism - nominalism kavgas ı  ş eklini aldı . Ab&ard 
"Evet ! Hay ır !" adl ı  kitab ında iki tezi kar şı laş tırarak onlar ın tart ış -
malarmdan conceptualisme dediğ i orta görü ş ü çıkard ı . Fakat kavram-
cı lık realism -nominalism tart ış mas ı ndan kurtuluş  gibi görünüyorsa da 
idealismin yeni bir ş ekli olmaktan kurtulamad ı . Kısaca, realism -
idealism sava şı  devam etti. Yeni ça ğda Bacon, Locke'un realismi kar-
şı sında Descartes felsefesi idealism ile ba ş ladı  ve realisme geçti. 
Fakat Leibniz'de idealism daha barizle ş ti. Spinoza'n ın realismi ile 
karşı laş tı . K ı t'an ın ve İ ngiltere empirisminin realist felsefesine tam ve 
tek tepki yine Ingilterede Berkeley'den geldi. Kant idealisrnle realismi 
uzlaş tırmaya çal ış t ı . Bu geni ş  sentez pek çabuk idealism lehine , bozuldu. 
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Onu takib edenler (Fichte, Schelling, Hegel, yeni - kantc ı lar v. b.) 
idealismi geli ş tirdiler. Bunu kar şı  Schopenhauer'da idealismden 
kurtulma yolunda bir hamle belirdi. Bu hamle Nietzsche'de, Kier-
kegaard'da existentialisme oldu. As ı l realism bir yandan tarihi 
maddecilik, öte yandan yeni ontoloji hareketi ile uyand ı . Husserl 
fenomenolojisi. getirdiğ i yeni metodun verimliliğ ine rağmen her iki 
çığı r aras ında karars ız kald ı . İ lk eserlerinde realisme dayan ı rken 
(Logische Untersuchungen), sonunda idealism içinde eridi (NHclitations 
cart6siennes). Fakat Scheler ve N. Hartmann ontolojisi idealisme dü ş -
medi. Gerçek - ideal antinomisi günümüzün felsefesinde çat ış mada 
devam etmektedir. 

Obje ve süje antinomisi ilkçağda bilinmiyordu. Modern felsefe-
de bilgi teorisi içinde do ğdu. Bu kelimeler ilkin 14 nci yüzyı lda kul-
lan ı ldı . Fakat dini sübjektivism Luther'le bir ç ığı r haline geldi. Fel-
fi olarak Wolff tarafı ndan ifade edildi. Kant'da felsefenin iki dayanak 
noktas ı  oldu. Kant süje deyince psikolojik değ il transandantal süjeyi 
anl ıyor, ferdi sübjektiflik ile transandantal sübjektifli ğ i ayınyordu.Daha 
sonra bilgi teorisinde bu iki kavram kar şı  karşı ya kondu. Transan-

dantal vasfı  da b ırak ı larak ferdi süje ile obje kar şı laş tı . Bununla birlik-
te objektivism tam ifadesini natüralismde, sübjektivism de spiritüa-
lism'de buldu. 

Natüralism tabiat ilimlerine dayand ı  ve onları  geli ş tirdi. Fizyo-
loji ve psikolojiden aldığı  kan ı tlarla doğ u ş tan fikirleri reddetti. Umu-
mi fikirlerin tecrübeden ba şka kayna ğı  olmadığı , duyum ve refleksi-
yonla fikirlerin, onlardan umumi fikirlerin do ğduğunu, böylece ilim-
lerin tümel prensiplerinin yaln ız tecrübeden gelerek bo ş  zihinde iş -
lenmek üzere sonradan kuruldu ğu tezini savundu. Empirism, posi-
tivism, materyalism, hatta onlar ı  başka tarzlarda isbata çal ış an psi-
kolojism, biyolojism, sosyolojism, v.b. natüralismin çe ş itli ş ekilleridir. 
Bu çığı rı  en iyi temsil edenler Locke, Hume, Comte' felsefeleri, Spen-
cer evrimciliğ i, genel olarak evrim teorileri, nihayet scientisme'dir. 
Buna kar şı  sübjektivism frans ı z felsefesinde spitirüalism halini ald ı . 
Descartes'la ba ş layan bu ç ığı r cart6ien filozoflarla geli ş tirildi. Fakat 
ası l spiritüalism'i, ak ı lc ı lı k ve matematikcilikten ba ğı msız olarak, 
tipik ş ekli ile, Maine de Biran , Ravaisson ve Bergson i ş ledi. Bu iki 
felsefe ç ığı rı  uzla ş maz olarak kald ı . 
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H. Dogmatism — Septisism, Mekanik-Organik, 
Bütün — Fert 

Modern felsefede doğan yeni bir antinomi dogmatism ve şüp-
hecilik (scepticisme) arasındadır. Bunun da kökleri İ lkçağ a ç ıkar. Eflatun 
ve Aristo ile ondan önce Parmenide ve Heraklit, do ğmatismi temsil 
ediyorlard ı . Bunlara kar şı  sophistique felsefe şüpheciliğ in baş langı c ı  
sayılabilir. Ası l ş üpheciliğ i Pyrrhon kurdu. ıE, nesidemus ve Sextus Em-
piricus geliş tirdiler. Carn6.de'da ihtimalcilik (probabilisme) ş eklini 
aldı . Ortaçağ  islam filozoflar ının çoğ u dogmatik idi. Bat ı 'da büyük sko-
lastikler karşı sı nda sceptikler zayıf kaldı . Modern şüpheciliğ in tek tem-
silci Hume'du. Kimse onun kadar radikal şüpheçiliğ i ileri götüremedi. 
Buna kar şı  kı t'a felsefesi do ğmatismi savunmada devam ediyordu. Kant, 
bu iki zı t görüşü criticisme şeklinde a ş arak, akl ın hudutlar ını  çizdi. 
Daha çok relativism ad ıyla yayı lan bu görü ş e rağmen, yine şüpheci-
lik cephesi a ğı r bastı . Nitekim sonraki felsefe cereyanlar ı nda roman-
tism'in dogmatik görü şüne kar şı  postitivism ve fictionism şüpheciliğ e 
kayd ı . Bir yandan da rationalism yerini formel hakikat fikrine 
bıraktığı  için mant ıkc ı  empirism iki görüşü yaklaş tırmak üzere yeni 
ihtimalcilik oldu. En bariz misalini ihtimaliyet mantığı  ve tüme-
varış ' ın yeni aç ı klamas ında gösterdi (Reichenbach, Carnap) (6). 
Fakat zaman ı mızda bu son te şebbüsler şüpheciliğ in yerini ald ı  ve 
yeni ontoloji ve metafizik bir nevi dogmatism oldu ğu için, iki eski 
çığı r barış madan devam etti. 

Mekanik ve organik antinomisi Ilkça ğda pek müphem olarak 
baş lar. Organik kavram ı  ilkin Zenon'da görülüyor. Stoal ı  Zenon ale-
mi organik bir bütün olarak anlar. Buna kar şı  Demokrit felsefesi 
atomlar ı n birbirini itmesine ait determinism'inde adeta mekanik gö-
rü şü haz ı rlar. Fakat mekanik görü ş ün geliş mesi için o günün ilmi el-
veriş li değ ildi. Ancak modern felsefede (Renaissance) Mekanik ilmi ve 
yeni Astronomi'nin do ğmasiyle beraber m&anisme tam ş eklini ald ı ; 
hatta organik alem görü şünün yerine geçti. M&anisme'in as ı l kurucu-
su olan Descartes'a kar şı  ilk tepki, metodunda ve sisteminde ona bağ lı  
olmas ına rağmen Leibniz'de ba ş lad ı . Frans ız felsefesi 17 ve 18 nci 
yüzyı llarda mekanik materyalismi geli ş tirdiğ i halde, alman felsefesi 
Aufklarung'dan beri organicism görü şüne geni ş  yer verdi. Ah-ilan-
yada organik Mem görü şü her bak ı mdan felsefenin mühim temellerin-
den biri oldu. Hatta m&anisme görü şüne karşı  üstünlük kazand ı . 
Kant, iki görü ş ün hisselerini "Saf Akl ı n Tenkidi" ile "Hüküm gücünün 

6 Carnap, Wahrscheintichkeitslehre. 1940. Reichenbach, Experience and Prediction, 1938 
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Tenkidi"nde ay ırd ı . Bu mücadele i g ncu yüzy ı lda diyalektik mater-
yalism'de organiğ in (veya dinamiğ in) mekaniğ e zaferini doğurduğu 
gibi, ao nci yüzy ı l ı n eş iğ inde organik kavram ı  vitalism, hayat felsefesi, 
değ er felsefesi ve pragmatism içinde türlü ş ekillerde yerle ş ti. En bariz 
ifadesini Bergson'da buldu. Bununla birlikte "mekanik" görü ş ü büs-
bütün kaybolmad ı : yeni Fizik'te quanta mekani ğ i ve dalga mekani-
ğ inin doğu ş u felsefeye tesir etti. Eskisinden farkl ı  bir statistikçi veya 
ihtimaliyetci mekanism fikri do ğdu. Bugünkü durumda organi ğ in 
üstünlüğü inkar edilemezse de, çat ış ma yine ortadan kalkm ış  deffil-
dir(7). 

Bütün - fert antinomisi as ı l geli ş mesini insan ilimlerinde bulmu ş sa 
da kökleri eski felsefeye ç ıkar. Sokrat'dan önceki felsefe, mesela 
Permenide bütüncü, Demokrit fertçi say ı labilir. Sokrat'dan sonra Ef-
latun bütüncü, Aristo fertci idi. Eflâtun'a göre as ı l gerçek olan Idee'ler 
üniversel varl ıklard ır. Aristo'ya göre ise cevher ferdrdir. Aristodan 
sonra Stoa ekolü bütüncü, Epikür ekolü fertçi (çünkü atomcu) dirler. 
Bu kar şı t görü ş ler Ortaça ğda müphem olarak devam etti. Modern 
felsefede Campanella bütüncü, Bruno ise monade fikri ile ferdcidirler 
(Fakat Campanella'n ı n egoism'e dayanan birinci felsefesine de fertçi 
demek gerekir. Ancak Civitas Solis'i yazd ı ktan sonraki ikinci felsefe-
sinde bütüncü say ı labilir). ı  7 nci yüzyı lda Spinoza bütüncü, Leibniz 
fertcidirler. J. J. Rousseau fertçi, Montesquieu bütüncüdür (Sosyo-
lojinin önderi sayı lacak fikirlerinden dolay ı ). 19 ncu yüzy ı lda Hegel 
bütüncü, Max Stirner tipik fertcidir. (Bu kar şı laş t ı rmayı  Hegel ve 
Schopenhauer aras ında da yapabiliriz). Fakat as ı l bütün-fert kar şı tlığı  

ncu yüzyı ldan beri birinci planda insan ilimlerinde yer ald ı : psi-
kolojiye dayanan siyasi felsefeler fertçi, sosyolojiye dayananlar bütüncü 
oldular. Sosyalism bütüncülü ğü, liberalism fertciliğ i temsil ederler. 
Siyasi rejimlerde de totaliter rejimler bütüncü, demokrasi esas 
bakımından fercidir. Bütün - fert antinomisi felsefeden ilimlere, siyasî 
hayata kadar yay ı ldığı  halde ço ğu kere uzla şmadan kalm ış tı r. 

Bütün - fert antinomisinin ba şka bir ş ekli de ş ey - kişi antinomisi-
dir. Bunun obje - süje antinomisi ile de ilgisi vard ı r. İ lkçağda ş ey - kiş i 
kar şı tlığı  baş lamamış tı . Siyasi anlamda fertlik do ğmadığı  için felsefi 
anlamda "ki ş i" kavram ı  yoktu. Aristo'nun "ferd"i yaln ı zca fizik ve 
metafizik bir anlam ta şı makta idi. Bu yeni antinominin köklerini Gök 
dinlerinde (hiristiyanl ık ve islâmc ı lıkta) aramal ı d ır. Çünkü "ki ş i" 
kavram ı nı n meydana ç ıkmas ı  için mânev is varl ı k (4re spirituel) 

7 R. Euken, ayn ı  eser, sh. 164 - 198 
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düş üncesi baş lamalid ı r. Fakat müphem olarak Roma hukuku ve Yunan 
felsefesinde izleri vard ı . Mesela atomculuk bir ş eyci (chosiste) felsefe 
olduğu halde, Platonculuk yar ı  ş eyci yar ı  kiş ici, Aristoculuk ise daha 
çok kişci sayı labilir. Bu kavramlar ı n tam ayd ı nlı k kazanmas ı  Renais-
sance'dan sonra, ba ş lı ca 18 nci yüzy ı ldad ı r. Sözle şme teorisi ve tabiat 
hukuku fikri Luther'in "dini ki ş i"fikrinde doktrin haline geldi. Hobbes, 
Locke, daha sonra Rousseau'da ki ş icilik bariz bir ş ekil aldı . Bu hare-
ket 17 nci yüzy ı l mekanik materyalisminin şeyciliğ ine kar şı  tepki 
gibi görülebilir. 

nci yüzyılda Kant'da ki ş i ve ş  e y kavramlar ı  en kat'i ifa-
delerini ald ı . Kişi, irade özerkli ğ i olan insani varl ıktı r ve ahlâ-
km temelidir. Ş ey, ş uursuz olarak zorunlulu ğ a bağ lı  varl ıktır. İ nsan ı n 
kiş i diye alı nması  ahlaki hayat ı  doğurur, şey diye al ı nmas ı  onu 
teknik seviyeye dü şürür. Yeni - kantc ı lıkta personnalisme (R. Eucken, 
Renouvier) toplumculu ğa, tabiatc ı lığ a kar şı  doğdu. Mounier 'de ve 
Existence felsefesinde personnalisme kuvvetli çizgileriyle belirdi. Sos-
yoloji "kiş i" yi toplum evriminin neticesi olarak gördü ğü halde, W. 
Stern onu farklar psikolojisinin temeli yapt ı . Bugün existentialisn ı  
ki ş i - ş ey antinomisini daha keskin hale koymu ş tur. (8) 

İ . İ çkinlik — A şkınlık, öz — Varoluş  
Antinomileri 

İ çkinlik - A ş kı nlı k (Immanence - Transcendance) antinomisi 
felsefenin eski problemlerinden biridir. İ lkçağ  felsefesinde bilgi teorisi 
(6pistmologie) ağı rl ı k merkezi olmad ığı  için bu problem ancak âlem-
üstün Mem ikiliğ i halinde do ğmuş tur. Mesela Eflâtunda Idee'ler a-
lemi üstün alemi (veya a şkı nlığı ), olu ş  alemi içinde bulundu ğumuz 
içkinliğ i temsil ederler. Bu bak ımdan Stoal ı  Zenon'un felsefesi 
içkinli k, Platon'unki ise a ş k ı nl ı k misali olabilir. Aristoculuk 
aş kı nlık, Plotin'cilik içkinlik'tir. Çünkü Aristo'da maddesiz ş ekiller ale-
mi maddeyle birlikte olan ş ekillerin, yani bu dünyadaki varl ıkları n 
üstündedir. Plotin'de ise her ş ey tek varl ıktan ibaret oldu ğu için Mem 
sonsuz varl ığı n içindedir. Üstün âlem görü şü halinde a ş kı nlı k fikri 
Ortaçağ  felsefesinde geli ş ti. Orada yaln ı z "Vandeti- vücut" içkin görü ş  
olarak kald ı . 

Modern felsefede epistemolojinin ön plana geçmesiyle beraber 
problem yeni ş ekil aldı . İ çkinlik âlemin bilgi ve ş uurla sı n ırlı  olması , 

8 Renouvier, Les Dilemmes de la maap hysique pure, (la chose - la personne, pp. 184 - 246) 
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aşkı nlık ise varlığı n bilgi ve şuur al ını nı  aş ması  demektir. Bu anlamda 
bütün empirism'ler, idealism'ler, positivism, v. b. içkinlik felsefeleri-
dir. Din felsefeleri, n6Dthomisme, materyalism, yenir ontoloji, v. b. 
aşkınlık felsefeleridir. A ş kı nlık görü şü, umumiyetle, metafizik realism 
diye adland ırı labilir. 

Öz (essence) ve Varolu ş  (existence) antinomisi felsefenin yeni can-
lanan bir problemi ise de kökleri yine İ lkçağ  felsefesine ç ıkar. Yunanda 
öz ve varoluş  birlikte dü ş ünülüyordu. Eflâtun'da Eidos hem varl ık-
hem özdür. Aristo'da cevher ayn ı  suretle öz ve varolu ş tur. Bu iki kav-
ram ın ayrı lışı  Ortaçağda baş ladı . Kelâm'a göre Tanr ının Varlığı  Özü 
üzerine katı lmış tır. Panteism'e göre Tanr ının Varlığı  ve Özü ayn ıdır 
(e). Bununla beraber yine öz ve varolu ş  birlikte dü ş ünülüyor: modern 
felsefede Spinoza özle varl ığı  birleş tirdiğ i halde Leibniz ay ı rmaktadı r. 
Kant, bilgi alanında öz üzerinde durdu; varl ığı  noumene alemine 
attı  (Yani orada içkin ve a şkı n iki âlern fenomen - Numen diye ayr ı l-
mış tı ). Hegel, "Mutlak Ruh"da (Geist) öz ve varolu şu birleş tirdi. 
Materyalist ve natüralist felsefeler yaln ız varoluş  üzerinde durdular, özü 
inkâr ettiler. Buna kar şı  Fenomenoloji (Husserl) öz üzerinde durdu. Bu 
metodu kullanan ontoloji cereyan ı  özden varoluş a geçti. Fakat exis-
tentialism (ba ş lıca Sartre) özle varolu şu ayırdı  ve varolu ş un özden 
önce geldiğ ini söyledi. Böylece materyalism ve natüralism'den farkl ı  
olsa da, bir anlamda onlarla birle ş ti. Bugünkü felsefede özcüler ve varo-
luş cular iki cephe te şkil ediyorlar. Fakat bir k ısmı nda onlar ı  uzlaş tırma 
eğ ilimi hakimdir. 

J. Determinism — indeterminism 

Determinism ve indeterminism antinomisi de felsefe ve ilimde 
ş iddetli tartış ma konusu olmakla beraber, kökleri müphem de olsa İ lk-
çağ a kadar ç ıkar. Anaximandros da "belirsizlik" ilkesi apeiron halinde 
belirli alemi ku ş atmaktad ı r. Belirlilik (pera) onu sı nırlayan, s ınırlı  
olan âlemdir. Logos ve Nous'un düzeni tam bir determinism de ğ il-
dir. Bu şuurlu ve iradeli bir düzendir ki, daha sonra anla şı lacak ş ekli 
ile determinism ve indeterminism'i d ış ta bırakır. İ lk defa Demokrit'de 
atomlar ı n birbirile münasebeti, aralar ı ndaki boşluklar yard ı mı  ile hare-
kete ve determinisme imkân vermi ş  olup, bu görüş  karşı sında Epikür'ün 

clinamen (ras tgelelik veya kayma) fikrine dayanan bir nevi indeterminism'i 
yer alır. Ortaçağda bu iki görü ş  teolojik bir manzara alm ış tır. Eş 'ari 
Kelâm' ı nın "faili muhtar" görü şü hürriyetcilikten ziyade zorunsuzlu ğ a 

9 Ismail Hakk ı  Izmirli, Yeni İlmi Keliim Dersleri, Fas ı l VI, 1. Vücud ve zat, sh. 253 - 262 
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Meşş ailerin "Vacib ü1-vücud"u determinism"e ba ğ lanır. Panteism'de 
hürriyet ve determinism fikirleri özel bir tarzda uzla ş tırı lmış tır 
(ki bu uzlaş ma Spinoza'da canlanacakt ır). Modern felsefede iki ç ığı r 
(bazen hürriyet ve zaruret ş eklinde) daha kuvvetle meydana ç ı ktı . 
Renaissance'ta tabiat felsefesi Copernic ve Kepler) deter-
minist; De Cusa, Bruno gibi metafizikciler hürriyetci idiler. Umumi-
yetle cart6ien'ler, Hobbes felsefesi determinist oldu ğu halde, Des-
cartes' ı n kendisi hürriyetle zarureti uzla ş tırd ı . Leibniz'de mekanik 
kanunlar ı n determinismi ile ruhi monade'lar ı n hürriyeti, formel deter 
minism ile tabiatı n zorunsuzluğu üst üste kondu ğu zaman bir nevi 
uzlaş maya var ı lıyordu. i 7 nci yüzy ı l felsefesinde indeterminism 
önemini kaybetti. Kant'da "Saf Akl ı n Tenkidi" determinismi, 
"Pratik Akl ı n Tenkidi" vicdan ın hürlüğünü savunmaktad ı r. Schel-
ling'de Spinoza ve Kant' ı n uzla ş t ı r ı lmas ı  halinde hürriyet ve zaruret 
fikirleri z ı tların terkibinde birle ş mektedir. 0 suretle ki, bu iki kav-
ram birbirlerini s ı nırlad ı kları  için vard ırlar. Ayn ı  te ş ebbüse daha geni ş  
bir sentezle Hegel giri ş ti. Fakat yeni-kantc ı l ık, positivism, natüralism 
determinism'i savundular ve hürriyet fikrine kar şı  cephe ald ı lar. 
Halbuki Max Stirner'de (ve genel olarak anar şistlerde), frans ı z 
spiritüalisminde hürriyet fikri savunuldu. Cournot, tarihi proba-
bilism'i indeterminism'in yeni ve yumu şak bir şekli olarak ileri 
sürdü. (Tarihi olgulardaki hürriyeti Epikür'e benzer bir tarzda zaruri 
olgu zincirlerinin kar şı laş tığı  yerden ç ıkarıyordu). Emile Boutroux 
z o r u n s u z 1 u k fikrini, gittikce gev ş eyen determinismler üzerinde 
üstün bir derece olarak gördü. Pragmatism (W. James ve Nietzsche'de) 
"Inanmak iradesi" ve "Kudret iradesi" olarak indeterminism'e en-
yeni ifadesini verdi. Determinism - İ ndeterminism felsefede ilimcilik - 
Bergsonculuk kar şı t tezlerinde temsil edildiğ i gibi, bu yüzyı l Fizi-
ğ inde (mikrofizik - makrofizik aras ı nda) filmin ta içine girmi ş  bulu-
nuyor. ( ı  o) 

K. Teori — Pratik 

Felsefenin en yeni antinomilerinden biri Teori - Pratik antinomi-
sidir. İ lkçağ  felsfesinde (Eflatun, Aristo) pratik teoriye tabidir. Bu şekli 
ile problem antinomi halini alamaz. Yunanl ı , düşünce hakkı nı  yaln ı z 

10 Arthur Eddington, Sur le Problbne du cUternı inisme, trad. par E. Neculcea, 1934. 

F. Enriques, Causalit6 et d6terminisme dans la philosophie et l'histoire des sciences, 1941, Herman, 

(ıUterrninisme et inüterrninisme dans la Pens de grecque); Paulette Fevrier, Wterrninistne et 

incUterminisme, 1955. P. U. F. 
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yukarı , asil tabakada görüyor, çal ış ma görevini köleye veriyordu. Bu 
sosyal tabakala ş ma, Dü ş ünce demek olan Teorinin i ş  ve iş lemek demek 
olan Pratikten üstün görülmesine sebep oluyor. Yeni felsefede (sosyal 
değ iş melerin ba ş lamış  olmas ı na rağmen) Teori - Pratik aras ı ndaki bu 
ayrı lış  kaybolmad ı . Mekanik ilmi kurulduktan, makine toplumda önem 
kazand ıktan sonra teori ve pratik ayr ı lmaya ba ş ladı . Pratik (teknik) 
kuvvetlendikçe, ötekine tâbi olmaktan ç ıktı . Cart6ien felsefe bu yar ı -
ayırış  sayesinde ahlak problemini teorik felsefenin hükmünden ç ıkard ı , 
fakat tam ba ğı msızlık veremedi. Kant'da teorik ve pratik ayr ı lışı  kat'i 
ve tam ş eklini ald ı . "Saf Akl ın Tenkidi" Teori'nin, "Pratik Akl ın Ten-
kidi" Pratik'in prensiplerini veriyordu. İ ki âlem hiç bir suretle bir-
birine bağ lanmıyordu. Tam kantc ı lar bu ayırışı  devam ettirdiler. 
Fakat Fichte teorik akl ı  pratik ak ı ldan çıkarmaya çal ış tığı  için eski 
düzeni - ilk defa- tersine çeviriyordu. Ondan sonra pragmatism 
bu yeni görü ş te as ı l adı mı  attı . Vakaa Hegel teorik ile prati ğ i birleş -
tirirken daha ortalama yolu bulmu ş  gibiydi. Fakat Fichte'de ba ş layan 
yeni görü şün son ad ı mı , İ lkçağ  görü ş ünün tam tersi, teorinin pratikten 
çıkarı lması  olacakt ı . İ nsan homo sapiens değ il, homo faber sayı lıyordu. 
Bildiğ imiz için icra etmiyoruz, bir ş ey yaptığı mı z ve iş lediğ imiz için 
biliyoruz deniyordu. Hegel ise teori ile prati ğ i birleş tirdi. Bu art ık 
Yunandaki gibi prati ğ in teoriye tabiliğ i değ il idi. Bu, dü ş üncenin mut-
laka fiille birle ş ik olmas ı  demekti. Hegel'in belki de en orijinal cep-
helerinden biri olan bu görü ş  yeni - hegel'ci B. Croce tarafından-
"istek fiili' (acte volitif) ş eklinde ifade edildi. Buna kar şı  Fichte'nin yar ı m 
kalmış  teş ebbüsünü Nietzsche tamamlad ı  ve pragmatism bunu son 
haddine götürdü. Prati ğ i teoriye tâbi k ı lmak ş öyle dursun, Yunanl ı  
görüş ün tam aksine olarak teoriyi pratikten ç ıkard ı : teoriyi yapan 
pratiktir. İ nsan dü şünen olmadan önce alet yapand ı r. W. James, 
John Dewey bu görü ş ün temsilcileridir. Teorik ile pratik aras ındaki 
birle şme denemelerine rağmen antinomi kısmen devam etti. Tarihi 
materyalism bu bak ı mdan Pragmatismle birle şdi ve Pratik cephesini 
tuttu. ( Marx' ı n "dünyayı  değ iş tirmek" istemesi ile Pragmatismin 
"teoriyi pratik yapar" kanaati birle ş iyordu.(*) Fakat gerçek ve ideal 
aras ı ndaki karşı tlık gibi teorik ile pratiğ in karşı tl ı k. ' da bu tart ış malarla 
çözülemedi. Prati ğe üstünlük veren bu görü ş lerin tam kar şı  kutbunda 
metafiziğ in, ontolojinin, objektif ilmin teoriye üstünlük veren görü ş leri 
yer almaktad ır. Bu konu "Hakikat" problemini meydana ç ı karmak 
suretiyle problemati ğ in zirvesine ula ş dı . 

(*) Georges Sorel, Pragmatisme, F. Alcan 

11 John Dewey, Terbiye ve Demokrasi, türk. çev. Avni Baş man, 1928 (Education and De-

mocraty)son bölüm; B. Croce, Philosophie de la Pratique, trad. par. H. Buriot et Dr. JankW•vitch. 

1911, F. Alcan. PP. 44; R. Euken, ayn ı  eser, sh. 47 - 87 
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XI 

ANTİ NOMİ LERİ  ÇÖZME YOLLARI 

ve 

HAKIKAT 

A. Taraf Tutma 

Dü şüncenin gelişmesi boyunca bir çok defa antinomileri 
çözmeye kalkı lmış  ve her seferinde yeni çözüm ş ekilleri bulunmuş tur. 
Bu çözümlerden hiç birinin devaml ı  ömrü olmamas ı  Problematik'in 
temelli karakterini gösterir. Bununla birlikte, insan dü ş üncesi anti-
nomileri koyma zorunda oldu ğu kadar, çözme ihtiyac ı ndad ı r. Aksi 
halde ,yürüyü ş  t ıkanacak ve dü şünce duracakt ır. Bundan dolayı  Prob-
lematik devam ettikçe çözüm teklifleri de devam edecek, ve bir devirde 
ileri sürülen çözüm yetmeyince bir ba şkas ı  konacaktır. Felsefl dü ş ün-
cenin ileriye aç ı k oluş u Problematik'in çözülmesi için yap ı lan hamle-
lerde görülmektedir. Antinomileri çözme yolundaki gayretler belirli 
bir çağda insan kafas ı nı n "hakikat"e verdi ğ i anlamı  gösterir. Öyle ise 
antinomilerin her çözülü ş üne bir hakikat anlay ışı , hakikat üzerindeki 
bir dü şünce safhas ı  denebilir. Zihin çe şitli terimler aras ı nda kald ıkça 
insan kafas ı  neye "doğ ru" diyeceğ ini bilemez. Gördüğümüz z ı t terimler 
eskiden de bu gün de mutlaka çözülmelidir ki bilgi bütününü kucak-
layan bir doğ rulama (v drification) yap ı labilsin. Eğ er z ı t terimlerden 
birine "doğ ru" dersek öteki "yanl ış " olacakt ı r. O zaman bu terimlerin 
hangisinde bulunuyorsak kar şı  tarafı  yanlış  sayacağı z ve kar şı  taraf ta 
bizi yanlış  sayaca ğı  için ortak hiç bir do ğ ru hükme ve doğ rulamaya 
ulaş amıyacağı z. Ayn ı  konu üzerinde yorumlama farklar ı  olan kimseler 
ortak bir doğ ruluk (hakikat) kriterine sahip olmad ı kça hiç bir tart ış ma-
ya giremiyeceklerdir. Böyle bir duruma yaln ız her türlü ortak kriterin 
kaybolduğu, bundan dolayı  karşı lıklı  konu ş ma ve anla ş ma imkanının 
kalmadığı  durum diyebiliriz. Halbuki felsefenin değ il, baş langı ç il-
min bile bulunmadığı  vahşi kabileler, aralar ı ndaki düş manlığ a rağ - 

468 



men iş aretler ve flamalarla anla ş maktad ırlar. Bu da onlar ın baz ı  ortak 
kavramlara sahip olduklar ı nı , "doğ rulama" yapabildiklerini ve hiç 
değ ilse =ni' bir "hakikat"lan oldu ğunu gösterir. 

Fakat dü ş ünce sistemle ş tikten, sistemle ş meler sonunda birbirile 
çeliş ik terimlere ula ş tıktan sonra bu do ğ rulama z ı mni bir "hakikat" 
ile kanamaz. Ortak duyunun kelimesiz olarak kabul etti ğ i =ini haki-
kat al ış kanlık hakikati (176riU de l'accoutumance) dir. Çevre ş artlar ı  aynı  
kaldıkça, insan ayn ı  dünyan ı n az çok sabit düzeni içinde ya ş ad ı kça 
buna uygun bir hayat ş ekli kazan ı r. O düzene uyanlar ın hareketlerine 
doğ ru, uymayanlar ınkine yanlış  denir. Kom şu kabileler, ayn ı  dili 
konuşmasalar bile bu düzen birli ğ i yard ı mı  ile ortak kavramlarm ı  
kelimesiz olarak birbirlerine bildirirler. Bu onlar ı n anlaşma imkân-
ları dır. Fakat ş artlar ı  büsbütün değ iş ik olan çevreler aras ında i ş  
değ işir. Alış kanl ık hakikati yeni çevrede eskileri aras ındaki geçer-
liğ ini kaybeder. İş aretler ve yüz ifadeleri anlams ız hale gelirler. Bir 
dünya için anlaml ı  olan i ş aret ve ifadeler ba şka bir dünya için anlaml ı  
olmaktan ç ıkar. Bu da gösterir ki ilmi ve felsefi dü ş ünceden önceki 
"Zı mni hakikat" ı n mutlak geçerli ğ i yoktur. Onun bütün devirler ve 
bütün insanlar için de ğ il statik diye kabul edilen bir çevrede bulunan-
lar için geçerliğ i vardır. 

Ş imdi sistemli ve kavraml ı  dü şünceden doğmuş  antinomileri 
çözmeye yarayacak hakikat kavram ına gelelim. Ayn ı  dünyada, ayn ı  
kavramlar ı  kullanan insanlar sistemli dü ş ünce sonunda böyle kar şı t 
terimlere ula ş mış  iseler onlarda ortak bir do ğ ruluk hükmü, üzerinde 
i şledikleri bu dü şüncenin sembollerine dyanacakt ır. Bu antinomileri 
çözme yolunda en basit ilk çözüm ş ekli taraf tutma (partialit) dır. 
Bu ş ekil İ lkçağdan beri kullanı lmış tır. Ortak duyu ve ilimde de ras-
lanan en yayg ın ş ekil budur. Spor yarış ması ndaki tutulmu ş  taraf 
(parti pris)den ideoloji tartış ması nda tutulmu ş  tarafa kadar o türlü de-
recelerde meydana gelir. Taraf tutma bir yandan sistemli ak ı lyürütme-
ye dayan ırsa, öte yandan hür bir tercihe, ki ş iliğ e ait eğ ilimlere, hatta 
dışş uurdan gelen saiklere (mobile) bağ lı dır. Felsefedeki taraf tutmalarda 
da ayn ı  sistemde ayr ı  kişilere ait vas ıflar rol oynar. Zaman zaman 
rationalism ve empirism'den, Idealism ve Realism'den, hürriyet ve 
zaruretten birine göre "Taraf tutulmas ı" bu saiklerle meydana 
gelmekte, her te ş ebbüs ak ı lyürütmenin kuvvetine göre kand ırı c ı  bir 
Sistematik manzaras ı  almaktad ı r. 

Fakat taraf-tutma tatmin edici de ğ ildir. Çünkü daima kar şı  ta-
rafta ortadan kald ırı lam ıyan bir "Hakikat pay ı " kalmaktad ır. Sistemli 
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olma tasasiyle büyük dü ş ünürlerden bir ço ğu ş iddetli hücumlar ı  göze 
almış  ve taraf tutmu ş lard ır. Bu te şebbüslerin ömrü uzun olmam ış tır. 
Bazan taraf tutmadan do ğ an bir doktrin gelenek halini al ınca, kar şı  
tarafa hücumlar ı  ile içine kapan ı p heyecanl ı  ve fanatik bir cereyan 
olma tehlikesine dü ş mü ş tür. Fikir tarihi bunun meselâ emprism ve ra-
tionalism şı klar ı ndan birinin tutulmas ı  ve ötekinin red edilmesinden 
doğan tek tarafl ı  körleş tirici misaller ile doludur. Empirist için ra-
tionalist'in bütün kan ı tları  tutars ı z ve yanl ış  olduğu gibi rationalist 
için de empirist'in kan ı tları  tutars ı z ve yanl ış tır. Böyle anla şı lan bir 
"Hakikât" görü şü yalnı z ayrı  dünyalar aras ında değ il aynı  dünya 

sembolismini kullananlar aras ında da hiç bir ortakl ık sağ lamıyacak ve 
taraf tutanlar hiç bir neticeye varmamak üzere kar şı lıklı  birbirlerini 
red edeceklerdir. 

B. Uzlaştırma 

Taraf tutman ın darl ığı ndan ve ay ır ıcı lığı ndan kurtulmak için 
baş  vurulan ikinci çözüm yolu uzla ş t ırı cı lık (iclectisme) d ır. Ortak 
bir doğ ru bulman ın bundan eski ş ekli yoktur. Bu çözüme göre Prob-
lematik'te her dikotomik problemin kar şı t kan ı tlar ı  incelenir. Onlar ı n 
çelişmeyen, hatta birbirini tamamlayan vas ıfları  birleş tirilir. Böylece 
antinominin iki kar şı t terimi ortadan kald ırı larak tek bir sistem haline 
getirilmiş  olur. 

Eclectism'i ilkçağda Eflâtun ve Aristo kullanm ış tır. Birincisi 
Heraklit 'in De ğ iş me ilkesi ile Parmenide'in De ğ iş mezlik'ini genel 
olarak Bir'le Çok'u birle ş tirdi. Orta çağda Abelard tarafından kul-
lan ı ldı . Realism ile Nominalism'i birle ş tirdi. Yeni - çağda V. Cousin, 
Leibniz, son zamanda Viyana çevresinin mant ıkçı  empirismi tarafın-
dan tecrübe edildi. Leibniz, Descartes' ın akı lcı lığı  ile Locke'un 
empirism'ni uzlaş tırdı . Viyana çevresi empirism ile lojistiki (yani 
materyel ile formeli) uzla ş tırmaktad ı r. 

Uzlaş tırma sistemli olarak kar şı tl ıklar ı  kaldırdığı  zaman, uzla ş -
tırı lan iki tarafa ait bilgiler sabit kald ıkça devaml ı  olur. Bu denge 
bozulunca uzla ş tırma da de ğ erini kaybedebilir. Dengenin iki tarafa 
ait bilgilerle sağ lanması  yard ımıyla baz ı  Eclectism'ler günümüze kadar 
yaşamış tır. Uzlaş tırı cı lığı n Compromism derecesine alçald ığı  ve böylece 
sarih fikir savunmas ı  yerine mücadeleden kaçan hareketsiz, uyu şuk bir 
barış severlik seviyesine dü ş tüğü haller de vard ır. Aristo madde --F ş ekil 
teorisini ifade ederken tabiat Eidos (fikir) sentezine varmakta ve 
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Eclectisrne'in en ba ş arı lı sına ula ş mak taidi ( ). Fakat Cousin Eclectisme'i 
ise pek gevş ek ve devams ız olanlar ındand ı r. Her iki ş eklinde o ihtiyat-
l ı lık, cüretsizlik, bar ış cı lık vasiflar ı nı  ta şı r. Fakat bunlar onun y ıkılma 
sebepleri değ ildir. As ı l clectisme'i y ı kan ilmin yeni verileri ile eski uz-
laş man ın bozulmas ıdır. Bu, ilim tarihinin evrimine göre bir veya öbür 
yöne doğ ru dengenin kaybolması nı  doğurur. Eçlectisme o zaman yerini 
ya tekrar taraf tutanlardan birine b ırak ı r, yahut yeni bir denge kura-
bilirse ikinci bir eclectisme birincinin yerini al ı r. 

Eklektik bir çözümde hakikat, hükmün gerçe ğ e uygunlu ğudur diye 
tarif edilmektedir. Vakaa burada do ğ ruluk, fikir (Eidos, ş ekil, Idee) 
ile gerçek (tabiat muhtevas ı , geniş  anlamda madde) aras ı nda uyarl ıkta 
aranmış tı r. Fikir olumlama bak ımından bir hüküm, yahut hükmün 
ulaş tığı  bir kavramd ır. Aristonun Eclectisme'inden do ğ an bu hakikat 
tarifi statik'tir : iki taraf aras ı nda denge sabit kald ıkça bu "hakikat" 
da sabittir. Fakat bilgi muhtevas ı  veya onu kavrayan ş ekil (başka 
deyiş le tecrübe ve ak ı l, yahut gerçek ve fikir) ayn ı  derecede de ğ i-
ş ecek olursa denge yine sabit kal ı r. Bu ayarlama yap ıld ıkça Aristo'-
nun hakikat kriteri yine geçerli ğ ini saklayabilir. Nitekim bugün de 
Husserl'in apophantique hakikat fikri kasd ı  fiilde süje ile obje 
aras ındaki bir dengeyi ifade ediyor. "Fikrin gerçe ğe uygunluğu" 
kriterinin büsbütün bozulmas ı , fikre ait düzenden gerçe ğe ait düze-
ni çıkarma imkan ının kaybolmas ına bağ l ıd ır. Fikirler aras ındaki 
tutar-Utan ibaret do ğ  r ulu k ile gerçe ğe ait tesbitler aras ında hiç 
bir münasebet olmayabilir. Böyle bir tenkit formel hakikat yani 
kavramlar aras ındaki tutarl ıktan gerçeğ in çıkarı lamıyacağı  ş eklinde 
lojistik tarafı ndadan yap ı lmış tır. Aristonun hakikat tarifine indirilen 
clarbelerden en büyüğü budur. 

C. Sonsuza İrca (Tanrı  Kriteri) 

Karşı t görü ş lerden biri veya öteki için taraf tutulamazsa-, 
onların sistemli uzlaş tırı lmas ı nda iki taraf aras ı nda dengenin bozulma-
sı , taraflardan birine (mesela fikir = rasyonalim veya ii:Ve =idealism) 
ait hükümlerden ötekini ç ı karmaya imkân olmamas ı  (formel hakika-
t ı n gerçekten ba ğı msızlığı ) halinde ba ş arı sızlığ a ulaşı hrsa yeni bir 
çözüm yoluna ba ş  vurulur ki, bu da s ı nırlı  görüş ler üzerine yükselmeyi 
sağ layan s ını rs ız ve sonsuz görü ş tür. Karşı t terimlerin görelili ğ i üstünde 

1 J. Marechal, S. J., Le Point de (Upart de la ra6taphysique, 2e edit. Paris. F. Alcan. 1927; 

(mitigation du realisme de l'entendement, pp. 55 - 68.) Aristo'nun eklektik görü ş ü Ortaça ğ -

da adequatio rei et intellectu (zihnin gerçe ğe uygunluğu) formülü ile ifade edilmi ş tir. 
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mutlak' ı  aramak, göreli (relatif) ve sonlu varl ıkları  mutlak bir varl ı k 
de eritmek bu te ş ebbüsün metodudur. Buna mutlakç ı lığı n, bir başka 
anlamda mistisizm'in çözüm yolu denebilir. İ lk çağda Eflâtun ve Aristo 
arasındaki kar şı tlık! (hatta Parmeninde ve Heraklit'in karşı tlığı nı ) 
çokluğun sonsuz Bir içinde yer almas ı  ş eklinde ortadan kald ıran 
Plotin bunun ilk başar ılı  denemesidir. Plotin mutlakç ı  olduğ u 
için karşı t terimleri ku şatmaktad ır. Fakat mutlak kavram ı nı  akı l-
dan önce koyduğu için mistiktir. Ak ı l sonsuz Bir'den ç ıkan ilk 
varl ık olduğu için sonsuz Bir ak ıldan önce gelir ve kavrana-
maz. Plotin'inki gibi bir sostemde mutlakç ı lık anlam ında tecrübe 
ile akı l, gerçek ile ideal, teori ile pratik birle şirler. Orta çağda İ bn-i 
ArabVnin "Vandet vücud"u mutlakç ı  çözümün başka bir örneğ idir. 
Onda mutlak Varl ık içinde karşı t görü ş ler erimektedir. Renaissance'da 
Bruno, de Cusa ayn ı  metodu kulland ı lar. Birincisinde z ı dları n uzla şması  
(Coincidentia oppositorum) fikri bunu ifade etmekte idi. Modern felsefede 
mistik hakikat kriteri Jacob Böhme ve Ekhardt tarafindan denendi. 
Cart6ien felsefede Spinoza'n ın yaptığı  da aynı  idi. Onda spiritüalism 
ile natüralism, İ dealism ile Realism, hürriyet ile zaruret mutlak 
cevherde eritilmi ş tir. Mutlakç ı  çözüm görünü ş te eclectism'e benzer. 
Fakat terimler yanyana kalmazlar, görelilikleri ve s ı nı rl ı lıkları  mutlak, 
sonsuz varl ık içinde kaybolur. Bundan dolayı  ilk göze çarpan vasfı  
mistik olu ş udur. Art ık terimler bağı msızlıkları nı  kaybetmi şlerdir. Ne 
süje ne obje vard ı r, onların içinde eridiğ i belirlenemez bir sonsuzluk 
vardır.Bu vasfi ile mistik çözüm yolu fikirberrakl ığı  bakımı ndan eksiklik 
gibi görünmektedir. Mutlakç ı lığı n cazibesi kurdu ğu sentez içinde hiç 
bir z ı tl ı k bırakmamas ı ndan, kusuru bu belirsizli ğ i ve bulamklığı ndan 
gelmektedir. Duygu insanlar ı  onun cazibesine kap ı lsalar bile tuttuk-
ları  yolu ayd ınlatma ihtiyac ı nda olan bilgi adamları  haklı  olarak on-
dan çekinirler. Mutlakç ı  çözüm yolunun ak ı lcı  şekli de vard ı r. Burada 
her türlü dikotomiyi ortadan kald ırmak değ il, sadece ak ı l ve tecrübe, 
ideal ve gerçek (daha geni ş  söylersek) süje ve obje aras ındaki kar-
şı tlığı  ortadan kald ırmak söz konusudur. Bunun için de sonlu ve s ı nırlı  
ak ı l böyle bir terkibi yapabilecek sonsuz Akla, Allah ı n aklı na baş  vurur. 
Sentez yine ak ı l hesab ı na yap ı lmış tı r, fakat insan akl ı nın yanı labilir-
liğ inden dolay ı  doğ rulama yan ılmaz bir ak ı lla sağ lanmış tır ki o da mut-
lak olan Allah ı n aklıdır. Mistik çözümün bu ak ılcı  yorumlanması nı  Des-
cartes kulland ı . Hakikatı n ölçüsü, algı larımı zı n doğ ruluğunu sağ layan 
Allahın doğ ruluğu (Veracit6)dir (2). Böyle bir kriter ancak alg ılarımızla 

2 Descartes, Mdditations, objections et rbponses, 1955, edit. La P16ade, textes par A. 

Bridoux, pp. 301 - 309, Mdditation quatribme: du vrai et du faux 
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algılananan şeyleri her an ayarlamada devam ederse gerçeklik kazan ır. 
Bu her algı da Allahı n ayrı  bir "Müdahale" si ya alg ı larımızda bizim 
süjemizi vesile sebep haline getirmek üzere' Allah ın hakiki sebep say ı l-
ması , yahut süje ile obje aras ı ndaki uyarlığı n ezlden Allahca kurulmu ş  
bir ahenk olduğunu kabul ederek aç ıklanabilirdi. Descartes' ı d haki-
kat kriterinin bu çe şitli yorumlanmalarına en kat'î ş eklini Spinoza mut-
lak cevherde süje ile objenin birle şmesi fikrinde verdi. Fakat orada ak ı l-
cı  hakikat ile mistik hakikat birbirine kar ış tı . 

Böyle bir kriterin geçersizliğ ine hücüm edenler önceden son-
suzun müsbet kavram diye konarak sonlunun oradan ç ıkarı lamıyaca-
ğı nı , sonlu hakk ı nda bilgimizi geni ş leterek sonsuza oradan yüksel ğ imi-
zi ileri sürdüler. E ğer böyle ise sonsuz, güc halinde bir kavram ola-
cak ve bir hakikat kriteri olam ıyacakt ı r. Ba şka bir eksiğ i karşı t terimler 
aras ında en önemlisi olan ak ı l ve tecrübe dikotomisini kald ıramamas ı  
idi. (Ayrıca yanlış  algılar ve illusion açıklanamadan kal ırdı ). 

D. Transandantal Hakikat 

Dokotomilere ait çözümlerin en geni şlerinden biri Kant' ı n 
ileri sürdüğ ü Criticisme teş ebbüsüdür. Böyle bir çözüm. ş ekli vak ı a 
Kant'dan önce hiç bir dü şünür tarafındn teklif edilmemi ş tir. Bunun 
benzerini Sokrat, sofistler ve ak ı lcıların bilgi sahalar ını  ayırarak fel-
sefenin ağı rlık merkezini tabiattan insana çevirdi ğ i ilk devriminde 
görüyoruz. Sokrat "bütün bildi ğ im hiç bir şey bilmediğ imdir" derken 
sofistler gibi tabiat hakk ındaki bilginin temelsizli ğ ini, "Kendini bil" 
derken akılcılar gibi doğru bilginin, yaln ız şuurun kavramlar ı nda ol-
ğunu gösteriyordu. Kant' ın teşebbüsünün büyüklüğü, dogmatism ve 
septisism, rasyonalism ve empirism aras ında gerginliğ in en ş iddetli 
olmasından ve bu, kar şı tlıkları  aşması ndan ileri geliyor. O, Leibniz 
dogmatismi ve Hume şüpheciliğ inin üstünde tenkitcili ğ i getirmek 
üzere bilginin göreliliğ ini (relativiU) gösterdi. Rölativism, sübjektif ve 
objektif rölativism, hatta mutlak rölativism ş ekillerinde yorumland ı . 
Kant bilginin hudutlar ı nı  çizer ve rölatifli ğ ini gösterirken kendisin-
den doğ acak pek çok yeni fikir cereyan ı nı n hareket noktas ı  oldu(3). 

Criticisme veya relativisme, zihni dogmatik ve septik kar şı t 
görü şlerden kurtarmak için yapt ığı  büyük hamlesine rağmen kendisin-
den baş layan yeni dikotomilerin do ğmasına engel olamad ı . Bilginin 
rölafifliğ i görü şü çok farkl ı  anlamlarda yorumland ı . Bu dağı nıklık 

3 E. Kant, Critique de la Raison pure, trad. Barni, Garnier, 
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tenkitçiliğ in veya rölativism'in doyurucu bir çözüm ş ekli olmadığı n ı  
gösterdi. Fakat fikir krizini çözme bak ımı ndan etkisi o kadar büyük 
oldu ki ondan sonra z ı t yolları n birle ş tiğ i bu noktadan geçmeden yola 
çı kan, yani onunla hesapla ş mayan cereyan kalmad ı . 

Kant' ı n çözüm yolu yeni bir hakikat kriteridir. Hakikat ona göre 
ne hükmün objeye uygunlu ğ udur, ne alg ı ları n doğ ruluğunun Allah ın 
yan ı lmazlığı na dayanmas ı d ır. Çünkü hüküm objeye uygun olmaya-
bilceğ i gibi, Allahı n yan ı lmazlığı  ktiteri de do ğ ru olmayan algı lann 
(vehimler, birsamlar, yan ı lmalar ı n) varl ığı nı  cevaps ı z b ırak ır Algı -
ları  ayarlayan Allahsa, bu ya ı lmalar ın olmamas ı  gerekirdi. Fikirle-
rimizin doğ ruluğu hükümle gerçe ğ in uyması ndan da gelemez. Çünkü 
biz ş eylerin asl ı n ı  (chose en soi) değ il, yalnız görünü ş lerini, fenomenleri 
biliyoruz. İ nsan ş uuru onları  düzenli olarak alg ı layacak ve anlayacak 
bir tarzda kurulmu ş tur. Buna Kant ş uurun tecrübeden önceki transan-
dantal ş ekilleri diyor. Duyarlığ a ait a priori şekiller mekân ve zaman, 
zihne ait a priori kategoriler nicelik, nitelik görelik (nisbet) ve tav ırd ır. 
A priori'ler insanl ık ş uurunun transandantal, de ğ iş mez ş ekilleridir ki 
dış  âlemden gelen fenomenlerle birle ş erek bilgiyi meydana getirirler. 
Bilgi , değ işmezliğ ini ve doğ ruluğunu bu ş ekillerin değ i şmezliğ ine borç-
ludur. Bundan dolayı  Kant'a göre hakikat transandantal ş uurun değ iş -
mezliğ ine dayanmaktadı r. Filozof bu kriteri Euklides geometrisinin 
verdiğ i mekâmn değ işmezliğ ine, Newton fiziğ inde mekân ve zaman ın 
mutlaklığı na bağ lamış tı . İ nsanlık şuurunun bu değ iş mezliğ inden dolay ı , 
hakikat değ iş mez olarak kalacakt ır. O art ı k Aristo kriterindeki gibi 
muhteva ve ş ekil aras ı nda denge bozulmas ıyle sars ı lmayacak; hakikat 
tabiat ın doğ rulanmas ı  imkansız değ iş mezliğ inde aranmayacakt ı r. 

Fakat Kant diyalektik transandantal'de akl ı n nas ı l yine kaç ını l-
maz antinomilere ula ş tığı nı  gösterdiğ i için kendi çözüm yolu çıkmaza 
girmiş tir. Ayr ı ca bu çözüm bilginin rölatifli ğ ine veya idealliğ ine veri-
len türlü anlamlara göre birçok yorumlamalara kap ı  açmış tır. Feno-
menlerin arkas ı nda bilinemez olarak kalan Numen bu felsefenin ( ) 
metafizikten kaçmak veya ona ba şka yollardan tekrar girmek gibi yeni 
dikotomik aç ı klamalar ına ba ş lang ı ç olmu ş tur. Bu çatış malar daha 
Kant sisteminin içinde meydana ç ı ktığı  gibi ondan sonraki felsefe 
çığı rları nın sayı sı z farkl ı l ı klar ı nı  doğurmuş tur. Fakat hepsinden önemli 
nokta ş udur: Kant'tan sonra Euklides geometrisi d ışı nda ayrı  ayr ı  
mant ıkî tutarlığı  olan geometriler kuruldu. Bu da Euklides melcân ı -
nı n değ iş mez karakterini kaybetmesine sebep oldu. Einstein mekan ve 
zaman ı n göreliliğ ini ve bu iki röperin ancak birbirine ba ğ lı  mekân - 
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zaman süreklisi denen bir referans sistemi oldu ğ unu gösterdiğ inden - 
beri Newton fizi ğ indeki mutlak mekan, mutlak zaman fikirleri de ğ erini 
kaybetti. Ilim alan ı ndaki bu de ğ i ş meler önünde Kant' ın transandantal 
şuur ve a priori kategoriler görü ş ünü savunmak imkans ız hale geldi (4). 

E. Diyalektik Hakikat 

Dikotomilerden kurtulmak için ba ş  vurulan esasl ı  çözüm 
yollarından biri de diyalektiktir ilkin o müphem olarak Heraklit 
de görülür: eserlerini ş iir ş eklinde yazan bir filozofa göre devaml ı  
değ işmedeki âlem z ı tları n çatış mas ıyle ve ate ş le temsil edilir Her ş ey 
çatış madan doğmaktad ır. Diyalektiğ i geni ş letilmiş  olarak, Eflatun 
kullandı : her fikri kendi z ı ttı  olan fikirle kar şı laş tırarak fikirden fikire 
yükseldi. Bu filozofta diyalektik duyulardan Idee'lere yükselmeyi, 
Idee'ler aras ı ndaki katış mayı  (Participation), Idee'lerden tekrar duyu-
lara inmeyi ifade ediyordu. Son diyaloglar ı nda iki ayrı  'Mem fikrinden 
uzaklaş arak karma (mixte) varl ıklarda onlar ın kökten birliğ ini göster-
termeye kalkt ı . Aristo Organon' da "diyalektik" i eksik bir dü şünce 
tarz ı  sayd ı . Onun yerine sabit ş ekiller ve kategorilerin münasebeti 
yolundan isbat ı  sağ layan tasım metodunu koydu. Ona göre diyalektik 
fikirlerin kar şı laş tırı lması na yarar. Fakat hiç bir ş eyi kesin olarak isbat 
etmez. Bilgiyi "ihtimal " derecesinde b ırak ı r. Halbuki tas ı m (syllo-
gisme) gerçeklerdeki s ınıflamadan hareket etti ğ i için özel bir kavramla 
genel bir kavram aras ında orta terimlerle bağ  kurarak özeli genel veya 
tümel (universel) ile kesin olarak isbata yaramaktad ır. Aristo tas ı mı , 
statik bir dünyada orta duyuya dayanan kesin bir isbat ş ekli olarak-
tercih edildi. Ortaça ğda bir kı sım kelâmc ı lar "cedel" ad ıyla diyalektiğ i 
kullanmada devam ettiler. Fakat filezoflar ve kelâmc ı lar umumiyetle 
Aristonun "Burhan" ını  kulland ı lar. Modern felsefede matematik kesin-
liğe ve tecrübi ara ş tırmaya verilen üstün yerden dolay ı  bu iki metod 
itibarı nı  kaybetti ve kullan ı lmaz oldu(5). 

Ancak Hegel'le diyalektik yeniden felsefenin temel metodu haline 
geldi. Hegel'e göre dü şünce bir fikri ortaya koymakla onun kar şı tı  
olan fikir birlikte meydana ç ıkar. Bu çeli ş ik fikirlerden ikisi de ayn ı  
derecede soyut ve gerçeklikten uzakt ır. Onlar ı n z ı tlığı  as ı l gerçeğ i 
ifade eden bir sentezle a şı lır ki, bu terimlerden ilk ikisi tez ve antitez, 
onları  birle ş tirerek a ş an fikir sentezdir. Her fikir kendi antitezi ile 

4 H. Reichenbach, Relativitiitstheorie und Erkenntnis a priori, Berlin. 1920, Springer; 
Reichenbach, Philosophie der Raum - Zeit Lehre, Berlin. 1928, de Gruyter 

5 H. Z. ülken, Humanisme des Cultures, 1967, Appendice, p. 183 
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çatış arak sentezi meydana getirir, ve her sentez tekrar bir tez olmak 
üzere kendi antitezini do ğurarak yeni sentezlere do ğ ru ilerler. Bu ha-
reket sonsuzca devam eder. Böylece Hegel, Aristo 'nun ayn ı lık, çeliş -
mezlik, üçüncü terimin yokluğu ilkelerine dayanan klasik mant ığı  
yerine çeli ş me mantığı n' kdyuyor. Orada çeli ş iklerin sentezinden daha 
üstün fikre ç ı kı ldığı  için, Aristonun statik mant ığı na kar şı  Hegel'in 
diyalektiğ ine Dinamik mant ık denebilir. Hegel varl ık ile yokluğu soyut 
iki kavram halinde koyduktan sonra onlar ın ,sentezinde "Mutlak 
Ruh"dan ibaret olu şu buluyor. "Ruh Fenemenolojisi" adl ı  eserinde 
sübjektif ruh , tezi ile objektif ruh antitezi aras ı ndaki çeli şmeyi "Üni-
versel Ruh"un olu ş u dediğ i sentezle a şı yor. Filozof hukuk felsefesi, 
tarih felsefesi ve esteti ğe aynı  metodu, tatbik etti. Bu yeni çözüm yolu, 
tatbik alan ını n geniş liğ i bakımından eskileri a ş an bir görü ş  ve yeni bir 
hakikat görü şü diye anla şı lmalıdır 

Hakikat, Hegel'e göre, bütün eski görü ş lerden farkl ı , hareketli bir 
süreçdir. Art ık zaman d ışı  sabit bir hakikatten de ğ il , Oluş 'un diya-
lektik geliş mesine bağ lı  ardarda hakikatlerden söz edilebilir. (6). Bir 
sentez için hakikat olan ba şka bir sentez için hakikat de ğ ildir. Fakat 
bu sübjektif veya objektif rölativismin ayr ı  aç ılardan görülmü ş  
hakikatlerinden büsbütün ba şka birş ey, yeni sentezler içinde yürüyen 
dinamik ve hareketli hakikatt ır. * 

Karl Marx Hegl'in metodunu maddeci felsefe hesab ına kulland ı . 
Mutlak idealismin metodu tersine çevrilerek diyalektik materyalism 
doğdu. Temel ilkesinin z ı tlığı na . rağmen Marx diyalekti ğ i Hegel 
diyalektiğ inin devamından ba şka birşey değildir. O da çeliş iklerin sen-
tezini aramaktad ır. Ancak bu çeli ş meyi sınıf şuurlar ını n çatış masında 
görmektedir. Bir k ı sı m yeni Hegel'ciler ise çeli ş iklerin sentezi olam ıya-
cağı nı , yalnız farkl ı ların terkibinden bahis edilebilece ğ ini ileri sürdüler. 
(Bradley, Hamelin, Croce). Bu suretle diyalektik yumu ş adı  ve gerçeğ e 
yaklaş tı . Marx'c ı lar bu düzeltmeyi yapmad ılar. S ınıf mücadelesinin 
manulti çelişme değ il, yaln ı zca fiili gerginlik ve çat ış ma olduğunu 
hesaba katmad ıkları  için metodu yaln ış  yollara sürüklediler(7). 

Vakı a varl ık ile yokluk çeli ş ik olarak kalır ve onlardan hiç bir 
terkip ç ıkmaz. Parmenide'in dediğ i gibi varl ık vard ır, yokluk yoktur. 

6 G.W.F. Hegel, Logique, 2 vols. trad. par S. Jankelevitcl ı , 1949, Aubier; Hegel, Pr kis 
de l'Encyclopedie des sciences philosophiques, trad. de l'allemand par J. Gibelin edit. J.Vrin.1952, 
Paris; Hegel, Phhomenologie de l'Esprit, trad. par J. Hyppolite, 1938, Aubier 1. vol. pp. 65: 
Science de l'exp 6rience de la conscience. 

* Hegel'in paralogism'i diyalekli ğ in yanlış  uygulanmas ı ndan, bu da fikirden varl ığ a 
geçmek istemeden geliyor. Hegel'in gençlik eserlerinde bir pantragism olduğu halde, bunun 
sonra panlogism halini ald ığı  görülüyor ( Diffirence des syMmes de Fichte et de Schelling, e'd. 
Lasson, B. İ  J 

7 E. Engels, Dialectique de la Nature, trad. par Denise Naville, 1950, Marcel Riviere, Paris 
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Yahut Eflâtun'un dedi ğ i gibi ancak bulunmay ış  veya başkal ık anla-
mında izafi bir yokluk vard ır.Oluş  varlığı n bir modaltesinden iba-
rettir. Bu taktirde Aristo mant ığı nı n ilkelerini kald ıran bir diyalektik-
ten sözedilemez. Ayr ıca varlığı n oluşunda ilk veri müphem (ambigü) 
olduğu için, bu müphemlikteki manzaralar ı n gerçekle ş mesinden fark-
lı lar ve z ı tlar meydana ç ıkarlar. Öyle ise çeli ş iklerin sentezi ile değ il 
müphemin farkh manzralar ının aç ı lmas ıyla baş lanabilir. 

Diyalektik hakikat görü şü tecrübe ve ak ı l, dogmatism ve ş üphe-
cilik, ideal ve gerçek, teori ve pratik aras ında z ı tlıkları  kald ırdığı  gibi 
değ işme ve değ iş mezlik aras ındaki z ı tlığı  da kald ırma iddiası nda idi. 
Fakat bu son nokta Hegel felsefesinin temelindeki Olu ş  fikri ile uyu ş a-
maz. Eğer soyut varlığı n yerine konkre olu ş  konuyorsa gerçek yaln ız 
değ işme demektir. Böyle ise değ iş mez temele dayanan de ğ iş me tav ırları  
asla anlaşı lamayacaktr. 

Çeliş iklerin sentezi mümkün de ğ ilse, farklıların sentezine diyalek-
tikten başka bir ad vermek gerekecekdir. Çünkü farkl ıdan farkı lıya 
geçiş  klasik mantık içinde iş lemektedir. Diyalektik mant ığı n istediğ i 
paradoksal "Yürüyen hakikat" görü şünün yerini o zaman birbiri 
ardından gelen ayr ı  dehgelerin "Hakikatleri" alacakt ır ki, bu da 
Hegel'in hakikat anlay ışı  olmayacakt ır. Bu cüretli çözüm yolunda 
temel kavram ın tahlil ve tenkidi yap ı lmadan "Diyalektik" kelimesinin 
bir çok filozof ve bilgince her konuda kullan ı lması  düşüncenin istediğ i 
aydı nlı ktan uzakla şmaktad ır.* 

F. İki Karşı t Hakikat 

Bundan dolay ı  karşı t terimlerin terkibi yerine onlar ı n ayrı  me-
todlarla incelenmesi yoluna girildi. Bu çözüm ş ekli "Hakikat" ı -
parçalamaya götürse de yapma sentezlere dü şmediğ i için bir ilerleme 
sayı labilir: uzla ş amaz olanlar ı  uzlaş tırmaya çal ış mıyalım, onlardan 
herbirini kendine elveri ş li tarzda inceleyelim. Bu dü şünce tarz ı  bir-
birinden çok farkl ı  bir kaç çözüm ş ekli doğurdu. Bunlardan biri 
Dilthey' ın "Tabiat ilimleri" ile "Manevi ilimler"i ay ıran ve birinci-
sinde aç ıklama (Erklören), ikincisinde anlama (Verstehen) metodunu 
kullanan çözüm yoludur. Bu, ayn ı  zamanda tabiatla tarihin, mekânla 
zamanı n, maddeyle ruhun, nicelikle niteli ğ in, tabii hakikatla ruhun 
hakikati= ayr ılışı nı  karşı lıyordu. H. Rickert böyle dü şünerek tarihi 
ilimleri veya kültürü tabiat ilimlerine kar şı  koydu(8). Bu yeni çözüm 

* Hegel ayml ığı  inkâr etmiyor; aksi halde kendi teorisinin hem do ğ ru hem yan-
lış  olduğunu söylemesi gerekirdi. Ancak "ayn ı lık" prensipinin yanl ış  uygulandığı nı  
iddia ediyor. 

8 Dilthey, Introducion l'dtude des Sciences Humaines, trad. par Louis Sauzin, 1942. P.U.F. 
Dilthey, Le Monde de l'Esprit. trad. par. M. R6ny, 1947. Aubier, Paris 
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ş ekli idealism ve relativism'den do ğmakla birlikte, iki sahan ın geniş  
olarak ayr ılışı  yüzünden onlardan çok farkl ı  ve daha kullanış lı  görü-
nüyor. "Manevi ilimler" çığı rı  kendi çözümü ile herhangi bir senteze 
ulaşmaktan vaz geçiyor, hatta sentez imkâns ızlığı nı  kabul ediyordu. 
Bundan dolay ı  adeta kaderci bir s ınıflama ve ay ı ' ma olmas ından dolayı  
İ lkçağdanberi gördü ğümüz bütün çözüm yollar ı ndan ayrı lıyordu. 
Benzerini belki Gazali'nin Dünya ilimleri ve Din ilimleri ayr ışı nda 
yahut Ampere'in kozmolojik ve noolojik ilimler ayn şı nda bulabiliriz. 
Fakat Dilthey'in çözümü Descartes' ın ikiciliğ inden doğ an buhranlar ı  
canland ırdı . Descartes'tan sonra ikilikten kurtulmak için cartesien'- 
lerin yaptıkları  denemelerin benzerleri burada do ğ amadığı  için, bu 
çözüm daha çok güçlükler do ğurdu. Tabiatc ının "hakikOt" ı  ile 
manevi ilimler mensubunun "hakikat"' birbirinden ayr ı  kalacaksa, 
böyle bir görü ş te doğru'dan ve doğ rulama' dan nası l söz edebiliriz. 

Uzlaşmaz "hakikatler" görü şünün ikinci ş ekli Lojistik ara ş tır-
maları  ile tecrübi ilimlerin yanyana getirilmesinden do ğan mantıkçı  
empirism'dir. Böyle dü ş ünenlere göre iki türlü hakikat vard ır : biri 
tecrübeyle hiç ili ş iğ i olmayan veya i ş aretld ve semboller aras ındaki 
formel tutarl ık ve sonuçluluğun "hakikat" ı , ikincisi gerçe ğe ait tes-
bitlerden ibaret materyel "hakikat". Birincisi kesin, fakat muhtevadan 
mahrumdur. İ kincisi muhteval ı , fakat kesinlikten mahrumdur. Bu 
iki hakikat ayr ı  ayrı  kalırlar : formel hakikat ın kesinliğ i materyel 
hakikatı n muhtemelliğ ini ifade için yaln ız ş ekil görevi görebilir. Fakat, 
bu onlar ın birleş mesi demek değ ildir. Bu görü şü savunanlar Aristo'nun 
hakikat görü şüne olduğu kadar Kant' ın hakikat görü ş üne de cephe 
almaktadırlar. Kant matematik hükümlerin apriori ve sentetik olduk-
larını , yani doğ ruluklann ı n şuurun transandandal ş ekillerinden ve 
muhtevalar ını n duyarl ık sezgisinden geldiğ ini kabul ediyordu. Man-
tıkçı  empirislere göre ise matematik önermeler yaln ızca analitik ve 
tautologique dirler. Onlar A = A ile gösterdi ğ imiz aynı lığ a irca edile-
bilirler ve bilgimize yeni bir şey katmazlar. Do ğ rulukları  gerçekle 
ilgisiz olarak yaln ız bir formel doğ ruluktan ibarettir. Formel do ğ ruluk 
görüşünün felsefeye bir faydas ı  oldu. O da, Occam zaman ı nda baş lamış  
olan anlamsı z problemlerin taransmas ı  idi. "Occam usturas ı " diye ta-
nı nan bu tenkid hareketi, kar şı lığı nda gerçek bir muhteva bulunmayan 
veya anlams ız olan sözde problemleri ortadan kald ırıyordu. Bu ha-
rekete Locke devam etti ve eski felsefeden kalma, belirli bir gerçekli ğ i, 
varlığı  karşı lamayan "cevher" gibi problemleri felsefe d ışı nda bıraktı . 
Yeni Mantık da felsefe problemlerini bu gözle inceleyerek belirli bir 
anlam ı  olmayanlar ı n (nide de sens) "sözde problem" oldu ğunu iddia 
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etti. Bu tenkit eski metafizi ğ in bir k ı sı m kavramlarına hücum ederken 
haklı  idi: cevher - araz, mahiyet, as ı l ş ey, Noum6le, b. v. gibi. Fakat 
tenkidi çok ileri götürdü. Sebeplik, varl ık, gayelilik gibi vaz geçilmez 
ve konkre konular ı  da sözde problem sayma ğ a kalktı . Halbuki fonksi-
yon - değ işken veya olas ı lık (ihtimaliyet) gibi münasebetler ara ş tırı lsa 
bile bunlar "sebeplik" münasebetinin ilimde ve felsefede yeri olmad ığı  
nı  göstermez. Sebep - eser münasebeti olas ı lı k münasebetine indirile-
miyen bir kı sım tabii süreçleri aç ı klamaktad ır ve onun türlü ş ekilleri-
nin ilim felsefesi ve metodoloji konusu içinde yeri vard ır (e). Antropo-
morfik gayeliliğ in ilim dışı  edilmesi de iç gayeliliğ in bir kı sım 
ilimlerde yeri olmas ı na engel olamaz. Mant ı ki doğ rulama metodunun 
süzgecinden geçerek "sözde problem" say ı lanlar yüzünden felsefe, 
hatta ilim alan ı  son derece darald ı  ve kı sırlaş tı . Bu metodu kullananlar 
bu daralmay ı  düşüncenin ayd ınlanması  ve ilmile ş mesi diye adlandırdık-
ları  için büyük bir baş arı  saydılar. Felsefenin her ş eyden önce dil yanlış -
liğı  ve bulamklığı ndan doğ an sözde problemlerden ar ı nmayı  sağ layan 
bir düşünce sentaks ı  olduğunu ileri sürdüler. Asl ı nda bu dü ş ünce sen-
taksi ortak duyuya de ğ il, ilimlere sad ık olmak tasas ı ndan' ç ı ktı . Fakat 
ilimlerin çalış ması na ket vurdu. Onları n amansız tarama gayretine 
rağmen ilimler yine, sebeplik, gayelilik, " ş ey" kavramlar ım kullanmak-
tadır. Bu ilimci felsefeye paralel olarak, kesin ilim olma tasas ı ndan doğ -
muş  fenomenolojinin öz, ideal varl ık gibi kavramlar ı  da "anlamdan 
boş " sayı lıyordu. Halbuki yalnız felsefe değ il, bir çok ilim ara ş tırıcı ları  
fenomenolojiyi temel metod diye kullanmadan geri kalmad ı lar( ı  o). 

Dilthey'in iki hakikat görü ş ünden farkl ı  ise de mant ı kcı  empirism-
in iki hakikat görü ş ü de ona benzer bir buhran doğurdu. Formel ha-
kikatle muhteval ı  hakikat ayr ı  kaldıkça sistemli düşünce imkansız 
hale geliyordu. Ş ekil bakımından kesin doğ ruluk muhteval ı  doğ ruluk 
için kriter olamazd ı . Böyle oldukça sözü geçen tenkitler de bo ş una idi. 
Muhteval ı  hakikat ise yaln ız beyanlarla olgular aras ı nda uyarlık 
(correspondance) aramaktan ileri gidemedi ğ i için bilginin nası l? 
sorusuna cevap vermeden ba şka rolü kalmıyordu. Meyerson'un 
"ilimde izah" aramas ı  ve yeni postitivist felsefenin darl ığı ndan -ş ika-
yet etmesi, bundan dolay ı  yerinde idi.* 

9 H. Reichenbach, La Philosophie scientifique, vues nouvelles sur ses buts et ses mdthodes, trad. 

par E. Vouillemin, 1932. Hermann, Paris; Vouillemin, La Logique de la science et l' dcole de 
Vienne, Hermann, 1935 

10 Alfred Jules Ayer, Langage, V 6rit6 et Logique, trad. par, Joseph Ohana, 1956. Flam-

marion, 

* Emite Meyerson, De l'Explication dans les Sciences, Payot 
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G. Fenomenolojik irca 

Böyle bir durumda dü ş üncenin dikotomik terimleri yine çö-
zülmeden kal ıyordu. İ lmi felsefe as ı l konusu olan matematik bilgide 
sonsuz - sonlu problemini çözmek için bo ş una zorlamalar yapm ış tı r. 
B. Russell'in sonsuzdan doğan paradokslar ı  çözmek için ileri sürdü ğü 
"gruplar" fikri doyurucu de ğ ildir( ı  ). Ayrı ca muhtevas ı z mantık 
akı l - tecrübe dikotomisini canland ırd ı . Hele teori - pratik büsbütün 
ayr ı  kald ı . Baz ı  problemlerden vaz geçme, i ş i kolaylaş tı rmadı . Daha 
önemli bir soru ortaya ç ı ktı . Tarihi veya tabii, muhteval ı  veya formel 
iki hakikat görü ş ünün dikotomisinden nas ı l kurtulabilecektik? Böyle 
bir parçalanmaya önem vermeyenler için bu soru yoktur. Fakat, 
sistemli dü şünce mutlaka onu a ş mak isteyecektir. O zaman eski 
antinomiler yeniden meydana ç ı kar. 

Husserl bu parçalanm ış  hakikat alanlar ı nı  ş öyle a ş abileceğ ini 
dü ş ündü : felsefe ne tabiat ilimleri yani natüralism'in, ne tarihi gö-
rü ş ün çözebildiğ i kesin bir ilim olarak kurulabilir( ı  2). Konusu her 
iki ara ş tırma tarz ına ait olan ş eyleri parantez içine alarak, as ı l öz 
leri incelemekten ibarettir. O herhangi bir cümlede natüralist aç ık-
lama veya tarihi görü ş e ait ne varsa irca ettikten sonra geri kalan fe-
nomenleri öz halinde ele alacakt ı r. Bu filozof "Fenomen" kelimesinin 
sözlükteki anlam ından ayrı larak (çünkü kelime asl ı nda "görünü ş" 
demektir) onu arkas ı nda bilinemez hiç bir öz veya as ı l ş eyi sakla-
mayan kendi ba şı na öz say ıyor: kırm ızı , yeş il birer özdür. Onlar 
natüralism'in dalga uzunluğunu, gözün a ğı ms ı  tabakas ı nda ışığı n 

izi, görme sinirlerinin beyne ışığı  nakletmesi, v. b. gibi aç ı klamalardan, 
tarihçi görü ş ün renk alg ı sı nın doğ uş u ve geliş mesi hakk ı ndaki genetik 

bilgisinden bağı msız olarak kendi baş larına "k ırmızı " ve "ye ş il" özleri 

olarak vard ırlar. Husserl, ş uuru d ış  âleme ait izleri ald ıktan sonra on-

ları  iç dünyasında yoğuran kapal ı  bir âlem değ il, doğ rudan doğ ruya 

bu özlere çevrilen kasdl ı  fiiller (intetio) gibi anlayan görü ş ü ile bunu 

tamaml ıyor. Eğ er ş uur daima "bir ş eyin ş uuru" diyebileceğ imiz bu 

fiillerden ibaretse, d ış  âleme ait ş eylerin sübjektif izlerini kavram ı -

yoruz, Doğ rudan doğ ruya özleri kavr ıyoruz. Felsefenin konusu Tabi-

at veya Tarih ilimlerinden aç ıkça ayr ı lıyor : bu, özler olan fenomen- 

11 B. Russell, Introduction â la Philosophie mathe'matique, trad. par G. Moreau, 1928, Payot 

(De l'axio ıne de l'infini et les types logiques, pp. 160 - 173) 
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leri tasvir etmektir. Bunun için felsefe her şeyden önce Fenemenoloji 
dir. Özler ş ekiller olarak (eidetik) kavran ırlar. Fakat burada kavrayan 
kasdl ı  fiiller, fenomenler oldu ğu gibi, kavranan özler de fenomenlerdir. 
Birincisine noetik, ikincisine noematik diyor. Kasdl ı  fiillerin her türlü 
değ iş me, mekan ve zaman ş artlar ı , sebeplik münasebetleri d ışı nda 
kavrad ığı  özlerin tasvir edilmesi ilimlere temel görevini görecektir. 
Kavranan özler muhtevas ız ş ekiller olabileceğ i gibi, muhtevalı  
"ş eyin hali" (Sachverhalt) de olabilir. Üçgen, say ı  birer boş  ş ekil, ağ a-
cin ye ş illiğ i " ş eyin hali" dirler. Fenomenolojik tasvirin hedefi olan bu 
özler varl ık derecelerine ayr ı lırlar. Bu varl ı klar her türlü aç ıklama d ı -
şı nda sı rf öz olarak tasvir edildikleri için birbirlerine irca edilemezler. 
Araları nda akı l-dışı  uçurumlar (hiatus) vard ır. Her varl ık alan ı  ayrı  
bir ontoloji'nin konusunu te şkil eder. Öyle ise fenomenolojik tasvir 
ontolojilere ula şı r. Bu ontolojilerden her biri bir ilim dal ı na 
temel olacakt ır. Husserl, Descartes' ın ilimlere ortak temel 
arama te şebbüsünü yeniden ele alm ış , fakat onun gibi matematikçi 
görü ş ü bütün varl ık alanları nın genel metodu yapmaya zorlamad ığı  
için varl ı klar aras ı ndaki farklar ı  silmemiş tir. Husserl'e göre matematik 
ve mant ık alan ına ait özler bo ş  özler olduğu için, bu varl ık alanına 
gerçekd ışı  (irr&l) veya ideal özler, bunlara ait ontolojilere bo ş  
ontolojiler diyor. Muhteval ı  öz'lere kar şı lı k olanlara da gerçek var-
lıklar ve gerçek ontolojiler diyor. Fenomenolojiyi tatbik ettikçe ilim-
ler kendilerine ayr ı  metodlar bulabilirler ve her türlü ircac ı  görüş ten 
kurtulurlar( ı  2). Husserl'in fenomenolojik görü ş ünde natüralism, 
historism, idealism, realism dikotomileri ortadan kalkar. Hakikat 
çeliş iklerin terkibi olarak görülmedi ğ i gibi, tabiat ve ruh alanlar ına 
göre parçalanm ış  da değ ildir. Fakat o bir bak ı mdan Aristo'daki klasik 
hakikat görü şüne dönü ş tür. Apophantique doğruluktan bahs ettiğ i 
için, "hükmün objeye uygunlu ğu" fikrine kat ı lmaktad ır. Yalnı z şu 
noktada ondan ayr ı lır: hüküm, yüklemden önceki (antd - prddicatif) 
sezgiye dayan ır Bu sezgi öz'ün do ğrudan doğ ruya kavranmas ı dı r. 
Hüküm ona sonradan kat ı lır. Buna filozofun sezgicili ğ i veya gerçekçi-

liğ i diyebiliriz. Fakat Husserl'in mant ık ara ş tırmalar ı nda ileri sürdüğ ü 

bu hakikat görü şünün sonradan Ideen'lerde oldukça de ğ işmiş  olduğu 

görülür. Obje doğ runun son ölçüsü olduğu için doğ ruluğun aç ıkça 

12 E. Husserl, La Philosophie comme science rigoureuse, trad. par, Quentin Lauer, 1955. 

P. U. F. 
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bildiricisi (buınciatif)de uygunluk üzerine kurulan hükümde bir obje 
bulmal ıdır. Bu, ne ilk obje olabilir: masa gibi; ne hüküm olabilir : 
masa dört kö ş edir gibi. Fakat münasebet (rapport) olabilir. Bu obje 
öyle ise kasdl ı  belirtiş  ile haz ır bulunan ş ey aras ı nda birlikte olu ş  (coin-
cidence)dur. Halbuki Ideen'de bu algı nı n algı lanan objeye üstünlü ğü 
kabul edilmiş tir. "Tecrübe ve Hüküm" (Erfahrung und Urteil) de üstünlük 
daha aç ık ifade edilmiş tir. Burada baz ı  gürçükler doğ uyor ( ı  3). 

) Sezginin kavrad ığı , hiç bir zaman alg ı lanan objenin varl ık 
tarz ı na uygun değ ildir. Obje sezgide ancak profillerle haz ır bulunuyor. 
Her algı  sonraki algı ların ça ğı rı lması , bu alg ı ların peşinden görül-
melidir. 

2) Bir objenin her şuurlu kavran ışı , ayn ı  objenin mümkün ş uur 
fiillerine ait mümkün ve aç ı k serisinde tek bir ş uur apriori'sine bağ lıdır. 
Baş langıçta Husserl Adequatio rei et intellectu şeklindeki hakikat tarifine 
uyuyordu. Fakat ikinci safhada oradan ayr ı ld ı  : hakikat art ık sırf man-
tığı  aşı yor, hatta bilgi teorisini de a şı yor ve ontolojiye giriyor: ş eyler 
ve münasebetler haz ır olduğu ve onlarla sezginin uygunlu ğu tesbit 
edildiğ i için apaç ıklı k (ividence) vard ır. Bu hakikat tarifi ilmin birli ğ ini 
saklar. Ilim, apaç ık bir hakikata ula ş tığı  için bir'dir. Fakat bu birlik 
tecrübenin birliğ ine dayan ı r. Tecrübe birli ğ i ise plüralist'dir ve ilmin 
birliğ i varlıkları n çokluğu ile birlikte yürür. Buradan apaç ı klı k tarz-
larını n çokluğuna ula şı l ır ki, bu da ilimlerin çoklu ğunu gerektirir. 
Husserl'de âlemden ayr ı  bir ada halinde şuur görü şü (Descartes'ci 
görü ş ) tamamen kalkt ığı  için, apaç ıklık fikri de bu alemde var olma 
fikrine bağ lıdı r. Bundan dolay ı  da ona göre apaç ıklı k varlığ a, olan'a ait-
dir. Bilgi ne tasavvur üzerine, ne hükmün mant ı ki süjesi üzerine çevril-
miş  olup, hüküm vas ı tasiyle Olan üzerine çevrilmi ş tir. Hüküm bir 
gerçeğ i, kendisinin çevrildiğ i bir var olan ı  gerektirir. Öyle ise "Olan" 
hükümden önce verilmiş tir. Apaç ı klı k için onun uygun olmas ı  zaruri 
değ ildir. Öyle ise yüklemden önceki bir apaç ıklı k vard ır( ı  4). 

Husserl'e göre "Alem ş uuru inanç olarak, kesinlik tarz ı  hakkı nda-
ki şuurdur". Kesinli ğ i inanca bağ lamas ı  bakımı ndan bu filozof Hume'- 
deki "inanma" fikrine dönüyor. Halbuki fenomenoloji Hume felsefe-
sinin antitezi gibi kurulmu ş tur. Çünkü Hume'un görü şü tam natüra-
lism olduğu halde Husserl natüralism ile sava ş maktad ı r. Hume için 
" İ nanma" psikolojik bir olgudur. Husserl'de İ nanç ((Glaube) filan 

13 E. Husserl, Id&s directrices pour une Phinominologie, trad. par P. Ricoeur, Gallimard, 

1950 

14 E. Husserl, Logique Formelle, etc. trad. par S. Bachelard. (p. 273. critique de Pdvidence) 
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özel gerçeğ in varlığı nı  kabul ettiren kaç ını lmaz inanma temeli üzerin-
de kendisini kabul veya ş üphe edeceğ imiz anlamına gelir. 

Husserl'deki uygunluk fikrinin yetersizli ğ i Heidegger'i ayn ı  açı-
dan yeni bir yorumlamaya götürdü. Birincisi vak ı a ontolojiden bahse-
diyor, fakat bu çok müphemdir: formel, materyel veya bölgeli "onto-
lojiler" obje tiplerinin apriori teorilerinden ibarettir. Heidegger ise bu 
çerçeve içinde hakikat probleminin çözülemiyece ğ i kanaatindedir. 
Onca gerçeklik "hakikat"' tarif için yetmez. Hatta 'asl ına uygun 
(authentique) kavram ı nı  katmak ta yetmez. "Hakikat" demek ki bizde 
bir boş luğu gerektirir. Ş eyin meydana ç ıkışı nı , aç ı lış ' ı  gerektirir. Ş ey 
bizimle birle ş en bir "aç ı lış "da gerçekle ş ir. İ nsan hakikattedir. Çünkü 
o apktadı r. Bu aç ı lış  (ouverture) bir sahad ır ki orada yaln ız ş eyler mey-
dana ç ıkmazlar. Onlar alemde yerle şmiş , düzenlenmi ş  ve kurulmu ş  
olurlar. İ nsana Dasein denmesinin sebebi bu olu ş  tarz ıdır. Heidegger'e 
göre "aç ık" (ouvert) olan, ş eylerle aram ızdaki mesafe ile bizi ş eylere 
karşı  varlık kı lar. Çünkü bu mesafe yokluktur. Bu "Mesafe" ş eylerden 
gerçek bir uzakla şma değ il bir boş luk olduğu için, bizi oldukları  gibi 
onlar ın huzuruna koyar. Aç ı lış  bizi sı nırsız bir bütünlük içinde erit-
mez. Bir s ı nı r koymak insanl ık halimize uyar ve hakikatimize aittir. 
Heidegger'e göre hayvanda aç ı lış  yoktur. Ş eyler ona olduklar ı  gibi 
görünmezler. Yaln ı z onun için görünürler. Hayvan ne kendisinde, ne 
kendinden baş kasında haz ı rd ır. Insan ı  kendisi ile hakikat ı n kurulduğu 
"olan" diye anlay ı nca, onu her ş eyin mutlak ölçüsü gibi göstermek 
insanı n "doğ ruyu " icad ettiğ ini söylemek söz konusu olamaz. Yaln ı z 
insanı n meydana ç ı kmas ıyle, Olan olduğu gibi kavranabilir ve kendili-
liğ inden keş f edilebilir. Bu, doğ ru kavram ına bir anlam verebilir. Ha-
kikat varl ı k olabilir ( ı  5). 

İ nsan sonlu bir olan'd ır ve bu sonluluk olana imkan ı nı  verir. Tec-
rübemizde aç ı lmış  olan sonludur. Olanlar ın kavranması  "tarihi"- 
dir. Heidegger Olan' ı  Eidos ile ayn ı  saydığı ndan dolayı  Eflâtuna itiraz 
ediyor. I şı k kendisi olmayana çarparak, gölge a ş arak ayd ı nlan ır. Ha-
kikat ile hakikat - değ il ayrı lmaz bir haldedir. 

Aç ı lış  sahas ı  hareketsiz bir sahneye benzetilemez. Bizim de içinde 
bulunduğumuz bir sahneye hiç benzetilemez. Öyle ise önerme veya 
hüküm hakikat ı n kökü değ ildir. Heidegger'e göre hakikatin özü hür-
riyettir. İ nsan bilmesiyle, ilmi ile, davran ışı  ile neden realiteye uy-
maya raz ı  olmuş tur? Biz hür oldu ğumuz için, açıkta ortaya ç ıkanla 

15 Heidegger, De l'Essence de la V drit6, trad. par A. de Waelhens et. W. Biemel, Vrin. 
1948 
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mesafemiz oldu ğu için, gerçe ğ e uymaya raz ı  oluruz. İ nsan mesafe 
yaratan bir "olan"d ır, yoklaş tıran bir varl ıktır. O bir veriyi yokla ş -

tı rırken bir "olan" olarak koyuyor. Onu olan olarak tan ıyı nca, ondan 

kaçar; ondan kaç ı nca onu olan olarak tan ı r. Hakikat ve hürriyet bu 
iki hareketle mümkündür. Yaln ız aç ık olan hürdür, ve hürriyet aç ı k-
lıktır. Açı lmış  varl ık, veriden ayr ı  olmak, hayal etmek ve hakikatte 
olmak e ş anlaml ı  ifadelerdir. Hepsi insan ş uurunun hareketinden do-
ğ arlar. Bu hareket varl ığı n anla şı lmas ıyle ayn ı  olan hürriyettir. Hay-

van için hakikat ve hürriyet yoktur. Çünkü o süje de ğ il faktördür. 

Süje olmayı nca obje de yoktur. Heidegger felsefesi ne bir kurulu ş , 
ne bir tema ş a felsefesidir. 

Hakikat kendi özünde hürriyet oldu ğu için tarihi insan kendini 

"olan" olmaya b ırakm ıyabilir. Olan ı n kendisi olarak göründüğünü, 

bizim transandantal olarak ona aç ı k olduğumuzu dü ş ününce, onun 
bir çok manzaralar ıyle kavranabilir olduğu anla şı l ır. Hatta ilk defa 

görünen onun varl ığı  değ ildir. Belki de bu ilk manzara olan' ın bir 
varlık olarak aç ı lmasına engel olacakt ı r. Varl ık kendini gizleyebilir 
veya unutulabilir. Fakat yine de bu görünü ş  âlemi vard ı r. Hakikat ı n 

özünde hakikat - de ğ il ile bir münasebet görülür. Hakikat - de ğ ili 
yanlış dan ay ırmal ıdır. O bir eksiklik ve kusur de ğ ildir. Hakikat ve 
hakikat-de ğ il birbirlerine bağ lıdır. (Burada Heidegger'in, Hegel diya-
lektiğ inden niçin ayrı ldığı  anla şı lıyor). Heidegger Eflâtun'a kar şı  duru-

munu aç ıklıyor: Eflâtun Ma ğara sembolinde hakikati süje ile obje 
arasında soyut bir münsebet saym ıyor. Belirli bir ortam içinde var 

olanları n bütünü ile münasebet kurma diye anl ıyor. Bu tamamen on-

tolojik görü ş tür. Eidos, "olan" ı n manzaralar ı ndan biri değ ildir. O haz ı r 
olan ş eydir. Eidos veya Idee, as ı l gerçek olarak olan'd ı r. 

Fenomenoloji Heidegger'de hem ak ı lcı  idealismi hem empirist 

rölativismi a şmak istiyor. Ak ı lcı l ı k felsefeleri hakikat ı  ezell bir değ iş -

mezlik diye tarif ederken ba ş arı sı zlığ a uğ ruyorlar. Rölatif empirism de 
"hakikat âlemin tarihidir" derken ayn ı  yanlış lığ a düş üyor. Halbuki 
hakikat ara ş tı rmas ı  âlemin tarihini yap ıyor. Bugünkü hakikat ı n 

yarının yanl ışı  olduğunu söylemek söz konusu olamaz. (Heideg-

ger, De l'essence de la v&it6 trad. de Waelhens et Biemel, i948. J. Vrin.- 
A. de Waelhens, Phe<nominologie et V iritA P. U. F. 1953. - Suzanne 

Bachelard, Logique de Husserl, P.U•F.). Heidegger'in "varl ık - hakikat" 

görü şü, sonunda onu bir sergüze ş t sayarak ç ı kmaza götürüyor. 
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H. Pragmatism 

Karşı t görü ş ler aras ında tarafs ız bir alan arayan ba şka bir 
çözüm de pragmatism'dir. Pragmatism bu adla olmasa da Nietz-
sche'de ba ş lamış , Pierce, W. James ve J. Dewey' tarafı ndan geliş tiril-
miş tir. Matematik felsefesinde Henri Poincarede conventionalisme, 
Pierre Duhem'de commodisme adlar ı nı  almış , Bergson felsefesinin 
birinci safhas ı nda zekân ı n kavradığı  dünya görü ş ü olarak kabul edil-
miş tir. Renouvier'nin n6s, - criticisme'inde " İ nanmak iradesi", adeta 
James'in bu konudaki cür'eli çözüm ş ekline bir haz ı rlık teşkil eder( ı  6). 

Pragmatism plüralism'i ile Hegel'in mutlakc ı  idealismine karşı  
vaziyet almaktad ır. Hegel'in bütüncü görü ş üne karşı  belirsiz (ind6- 
fini) bir gerçek aç ı lışı nda belirli bilgi parçalar ı nı n kesilip ayr ı ldığı nı  
söylediğ i için, bu felsefeye kar şı  (Kierkegaard'dan sonra) en ş iddetli 
tepki diye gösterilebilir. James, "Pagmatism" ve " İ nanmak Iradesi" 
adlı  eserlerinde felsefenin konusunu, bütün z ı t doktrinlerin üstünde 
ve onlar ı  çözen bir alanda ar ıyor. Bunun için de empirism ile rationa-
lism'i, monism ile plüralism'i , v. b. kar şı  karşı ya koyuyor(' 7). Zihin 
bunlardan birini seçme gücünde de ğ ildir. Her iki tarafın lehinde ka-
nı tlar ileri sürebilir. Böyle kald ıkca doktrin kavgalar ı  çözülemeden 
sürüp gider. Halbuki insan bu dikotomilerde daima bir seçme duru-
munda bulunur. Bunu gerektiren pratik fayda ve tatmin ihtiyac ıdır. 
Doğrunun ölçüsü praxis yani eylemdedir. Pratik faydas ı  olan ş eyi 
doğ ru buluruz ve seçeriz. Öyle ise, bütün doktrinler pratik faydam ı  
zı  tatmin ettikleri nisbette do ğ rudurlar. Pragmatism böylece kara r-
s ı  z bir seçme aleti veriyor. Pratik faydan ın devaml ı  yön değ iş tirme-
lerine göre, doğ ru hakkı ndaki hükmün de yönü değ iş ecektir. Bu kadar 
karars ız bir ölçüyle nas ı l devaml ı  bir hakikat kriteri bulunabilir? 
( ı  7) Ayr ı ca, pragmatism temelinde bircilik kar şı sı na çokculuğu, akı l-
cı l ık kar şı sı na tecrübeciliğ i koyduğu için doktrin çatış malarını  devam 
ettirmeden kurtulamam ış tı r. 

Pragmatism'in a şı lmış  ş ekli Nietzsche ve Bergson'a ait olan ıdı r. 
Birincisi "Üst insan" ın değ erler levhas ını  tersine çeviren görü şünde 
pragmatism'den geçiyor, fakat onu a şı yor. Çünkü, her ne kadar hakikat 
ona göre action'un doğurduğu inanç ise de, bu inanc ı n temelinde Üst-
insanı  yaratan "Kudret iradesi" bulundu ğu için pragmatism bir me- 

16 William James, Philosophie de l'experience, 1914; trad. de E. Le Brun et M. Paris. 
Flammarion; W. James, Pragmatisme edit, Flammarion, (türk çev. Muzaffer A şkın, 1948) 

W. James, L'Idee de Verite, Fffix Alcan, trad. par L. Veil et Maxime David, 1913. 

17 W. James. La Volonte de Croire, Flammarion, 1915 
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tafiziğ e dayan ıyor( ı  8). Yani hakikat Üst- insan ı n cüret iradesi oluyor. 
Fakat dehâ'n ı n sürüye kabul ettirdi ğ i değerler levhas ı nın hiç bir ka-
kararl ı  yeri yoktur. Bir üst - insan ı n kurduğu levhayı  başka bir üst - 
insan bozacaksa, "hakikat"larm fiction' dan fark ı  kalmayacakt ı r. 

Pragmatism'in ikinci a şı lış  ş ekli Bergson'a aittir. Zekân ı n maddeyi 
parçalayan ve ölçen gücü hayat ve ruh gerçeklerini kavrayamaz. Hal-
buki ası l gerçek onlard ır; madde ise hayat ın alçalmış  bir ş eklidir. 
Bu filozofa göre zekân ı n yapamadığı  iş i, ruhun ve hayat ı n kalitatif 
oluş  halinde süresini do ğ rudan doğruya kavrayan sezgi yapar. 
Sezgi, her türlü doktrin çat ış maları  üstünde as ı l gerçeğ in bilinmesini 
mümkün kı lan tecrübesi metafizi ğ in silâhıdır. Bunu en iyi, sanat kul-
lanır. Felsefe, hakikat ' ı  sezgi ile kavranan gerçek bilgisi diye 
anlamal ıdır. Ilimler ona dayand ı kca daha verimli ve gerçe ğ in derinli-
ğ ine nüfuz gücünde olacaklard ır( ı  g). Bergson'un pragmatism'i 
aşış  ş ekli daha baş arı lı  görünüyor. Ancak, onun antinomileri a ş tığı  
söylenebilir mi? Akı lcı lığ a kar şı  metafizik tecrübeyi, ideale kar şı  ger-
çeğ i, determinism'e kar şı  indeterminism'i, bütüne kar şı  ferdi koyduğu 
için, hayir! Fakat, süje - obje, teori - pratik kar şı tlığı nı  kald ı rdığı  için, 
evet! Bergson'un hakikat görü şü Schelling'inki gibi, esas ı nda, yaln ı z 
sanat sezgisine dayand ığı  için bilgi ve varl ığı  ku ş atan bir hakikat 
kriteri olarak ileri sürülme gücü şüphelidir; ve sonunda bir sanat fel-
sefesi olarak kalmaktad ır. 

İ . Şüphecilik ve İhtimalcilik 

Dü ş ünce dikotomilerini çözmek için ba ş  vurulan yollardan biri 
de hakikat fikrinden yaz geçmektir : buna ş üpheci (sceptique) çözüm 
diyebiliriz. Yunan filozoflar ı mn çeliş ik düşünceleri kar şı sı nda sophiste'- 
lerin ald ıkları  tavır, bu yaz geçi şin ilk örneğ i idi. Protagoras'a göre 
"doğ ruda ve yanl ış ta her ş eyin ölçüsü insand ır". (2o). Objektif ve ortak 
olarak kabul edece ğ imiz hiç bir doğ ru yoktur. Bundan dolay ı  hiç bir-
ş eyi isbat edemeyiz. Bütün yapabilece ğ imiz yaln ız başkaları nı  güzel 
sözlerle kand ırmaktır. Hakikat ı n yerini san ı , mantığı n yerini hatiplik 
alacakt ır. Hakikat fikrine kar şı  alınan bu radikal menfi davran ış  felsefe 
ve genel olarak bilgide en y ıkı cı  hareket diye gösterilebilir. Sokrattan 

18 F. Nietzsche , La Volontd de Puissance, trad. par Henri Albert, 1918. Mercure de 

France 

19 H. Bergson, Evolution crdatrice, 1911, 8 me edit. F. Alcan 

20 V. Brochard, Les Sceptiques grecs, Jules Vrin, 1932; John Burnet, I,'Aurore de la philo- . 

sophie grecq ıı e, trad. de l'angl. 
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baş layarak bütün fikir tarihi ona kar şı  vaziyet almış  ve onunla sava ş -
mış tır. Aristo, Organon'un bir kitab ı  olan Sophistici Elenci'de bu menfi 
davran ışı n ç ıkmazlığı nı  anlat ıyor (2 i ). 

Bununla beraber, insan dü ş üncesi zaman zaman hakikata kar şı  
bu menfi tavr ı  almadan vaz geçmemi ş tir. Pyrrhon'la ba ş layan ş üp-
cilik duyumları n aldat ıcı lığı na ait kan ı tlar ileri sürdü. E ğ er duyumlar 
aldatı cı  ise, onlara dayanan fikirler de yanl ış tır ve genel olarak dü-
ş ünceye güvenilemez. Ş üphecilik Ortaça ğda ışı k ve görme hakk ında 
ara ş tırmalarla kuvvetlendi ( İ bn i Heysem). Bat ı 'da Witello ve Roger 
Bacon bu fikri savundular. Ancak, matematik isbatla fizik tecrübe 
elele verdikce ş üphecilik geriledi. Modern dü şüncede kendisine Hu-
me'dan ba şka avukat bulamad ı  ise de, bu keskin tenkitci zeka. eski 
kanı tları  bir yana koydu. Tabiat ilimlerinin temeli olan tümevar ış  
metodunu ve filmin postülas ı  olan determinism fikrini inceledi. E ğer 
bunlar sağ lam temellere dayan ıyorsa, ilimden ve hakikatten şüphe edi-
lemezdi. Fakat Hume'a göre sebeplik fikri, esas ında, ruhun bir al ış -
kanlığı ndan ba şka bir ş ey değ ildir. Biz fikirler aras ında türlü tarzda 
çağ rışı mlar kuruyoruz. Bunlardan biri de sebep - eser ça ğ rışı mıdı r. 
Eğer ardarda iki yaka s ık sık meydana geliyorsa, onlar aras ında sebep-
lik dediğ imiz çağ rışı mı  kurarı z. Ate ş in yanmas ı  ile suyun ı sınması  ara-
sında sebeplik dedi ğ imiz bir bağ lantı  vard ı r. Bu ise onlar aras ında 
alış kanlığı mıza dayanan bir sebeplik ça ğ rışı mı  kurmamızdand ı r. Bu-
rada çağ rışı mı n ve alış kanlığı n, yani iki ruhi olay ı n doğurduğu müna-
betten fazla bir ş ey yok. Bu ruhi olaylar d ışı nda gerçekten bir sebep-
liğ in , yani tabiatta bizden ba ğı msız bir zaruretin oldu ğunu hiç bir 
ş ey isbat edemez. Böyle bir ça ğ rışı m münasebetinin devaml ı lığı nı , 
yani ilerde bunun daima böyle olaca ğı nı  kabul etmemiz de bu devam-
lı lığ a inanmam ı zdand ır. Görülüyor ki determinism Hume taraf ından 
alış kanlık, çağ rışı m ve inanma gibi ruhi fenomenlere irca edilmi ş tir. 
Tümevarış  (induction) me şruluğunu yalnız bunlardan almaktad ı r. 
Öyle ise, objektif hiç bir hakikat yoktur(22). 

Hume'un ş üpheciliğ i eskilerinden daha derindir. Çünkü darba 
bu sefer modern filmin temeline indirilmi ş tir. Nitekim Kant, dogma-
tism'den kurtulmak için ilk h ı zı  buradan al ıyor ve “Hume beni dog-
matism'in uykusundan uyand ırdı " diyordu. Tenkit ne kadar kuvvetli 
olursa olsun, yine de büyük eksikleri vard ı  : önce Hume, inceledi ğ i 

21 Aristote, Organon, yol. 5, Sophistici Elenci (Refutation des sophistes) trad. par B. de 
Saint Hilaire, 1843 

22 David Hume, Traire de la nature humaine, 2 vols. trad. par. Andre Leroy. 1944. Aubier 
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olgular alanı  (matter of facts) dışı nda kalan relations'lerden hiç bahs 
etmiyordu. Halbuki formel mant ığı n temeli olacak olan bu k ı sım kesin 
bilgi ve formel hakikat alan ı  idi. Sonra, bütün tenkit empirism'in 
kan ı tları ndan (psikolojiden) ç ıkarı lmış tı . Halbuki Fizik ,ve Matema-
tiğ in geliş mesi, mekanik determinism'in sa ğ lam temellerini gösteriyordu. 
Hume'a kar şı  yeni ilmin avukat ı  Kant ve onun yolundan gidenlerdi. 
Laplace "kâinat ı n ş imdiki halini önceki halinin eseri, bundan sonraki 
halinin sebebi gibi görmeliyiz" diyor(23). (Essai sur la Probabilit6, 
Gauthier - Villars, 1921). Spinoza ve Laplace' ı n kesin zaruret fikrine 
karşı  ilk defa Cournot "tesadüf" fikrini savundu: o, tesadüfü iki ba-
ğı msız sebep zincirininin birle ş tikleri nokta diye anl ıyordu. Fa-
kat sebep, hatta gaye-sebep fikri yine oldu ğu gibi kal ıyordu(24). 

Klasik Mekanik'ten kuvvet alan mutlak dterminism'e kar şı  yeni 
şüphe ası l Fizik'in içinde doğdu. Ne E. Boutroux'nun canl ı  varl ıklar-
daki zorunsuzluk fikri, (25) ne Cournot'nun tesadüf fikri bu temeli 
sarsabilmiş ti. Fakat Max Planck konstant' ına kar şı  Heisenberg'in 
ileri sürdü ğü ve mikrofizik'te devrim yapan kesinsizlik ilkesi deter-
minism'i tehlikeye dü şürdü. Bu sars ı ntı  önünde felsefe, hakikat ve tü-
mevarış  fikirlerini yeniden ele almal ı , ilimdeki değ iş ikliğ e göre onlar ı  
ayarlamal ı  idi. Bu ihtiyaçtan bir nevi yeni ş üphecilik diyebilece ğ imiz 
ihtimaliyet mnat ığı  te ş ebbüsleri do ğdu. 

İ lk defa Lukasiewicz 1913 de " İ htimaller hesab ı nın mantı ld 
esalar ı"nı  yayınladı . Kolmogoroff " İ htimaller hesab ını n esas kavram-
lar ı "nda (1933) onu tamamlad ı . Bu iki görüş e paralel olarak Reic-
henbach İ htimaliyet teorisini (Wahrscheinlichkeitslehre) yazd ı  (1935). 
Ona göre "olas ı lık (ihtimaliyet) frekans ın limiti ve s ı rf objektif bir 
kavramd ır". Bu yeni ara ş tırmalar formel mant ığı n sınırları  dışı nda 
kalan sebeplik, gayelilik, kar şı lıklı  etki, zorunluluk, olas ı lık, imkânsızlık 
gibi sorular ı  aç ı klamak istiyordu. Reichenbach, eski mant ığı n doğ ru -
yanlış  çift - değ erine dayanan hakikat fikri yerine ihtimaliyet skalas ı nı  
koymaya çal ış tı . Ona göre ihtimaliyet mant ığı  bir ihtimaller skalas ı  
kurmadan ibarettir. Burada ihtimal dereceleri en a ş ağı dan en yükseğ e 
doğru s ıralan ır. En az ihtimale O, en çok ihtimale 1 diyecek olursak 
O ve 1 (yani yanl ış  ve doğ ru) kaba mikyasta ihtimallerin ifadesi 
olur. Öyle ise bizim mikyas ı mı zda doğ ru - yanlış  dediğ imiz ş ey, as- 

23 Laplace, Essai sur la Probabilit6, Gauthier - Villars, 1921 

24 Mentre, Cournot et la Renaissance du Probabilisme, 1908. Marcel Riviere (p. 185 l'idee 

de hasard) 

25 E. Boutroux, Contingence des lois de la nature (türk. çev. 1947) 
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l ı nda, a ş ağı  veya yüksek dereceden ihtimallerden ba ş ka bir ş ey değ ildir. 
Reichenbach bunun için ihtimaliyet mant ığı n ı  çok de ğ erli 
(plurivalente) bir mant ık olarak kurmaya çal ış tı (26). Bu te ş ebbüste 
daha önce "üçüncü terimin bulunmay ışı " ilkesini kald ıran mant ı k-
c ı lardan faydaland ı . Doğ ru ile yanl ış  aras ı nda saçma, belirsiz, bazen 
doğ ru bazen yanl ış  gibi orta terimleri koyan bu mant ıkcı lar zaten Aris-
to mantığı m hayli sarsmış lard ı . Reichenbach' ı n yaptığı  iş , bu teş ebbüsü 
son haddine götürmek ve ihtimaller skalas ı nı  orta terim yerine koy-
maktı . Bu suretle, iki değerli hakikat mant ığı  bir görünü ş ten iba-
ret bulunuyor ve gerçe ğ in derinliğ inde yalnız ihtimaller mantığı  kal ı -
yordu (27). Böyle bir mant ık, bu filozofa göre, Hume'un yar ı m bı -
raktığı  iş i tamamlayacak ve tümevar ışı  temellendirecektir. 

Olası lı k (ihtimaliyet) mant ığı nı n en esasl ı  kı smı  bahse girme (para) 
dir, ki Pascal zaman ı ndan beri ilmi dü şünceye girmeye ba ş lamış tır 
(28). Metafizik cephesinden tamamen s ıyı rmak üzere Reichenbach'a 
göre tümevar ış  kumarda kullan ı lan bahse girmenin bir nevidir. Ilerde 
olacak olan vakalar hakk ı ndaki öndeyiş imiz (pr ediction) az veya çok 
ihtimal derecesi ile bir bahse girmeden ibarettir. Tümevar ış taki bütün 
ilmi öngörü ş lerimiz yüksek dereceden bir ihtimale dayan ır. Bu bazen 
astronomik olgularda oldu ğu gibi çok yüksek bir ihtimale, bazen 
meteorolojik olgularda olduğu gibi çok aş ağı  dereceden bir ihtimale 
dayanmaktad ır. Fakat tabiat olgular ının hiç bir nevinde mutlak 
do ğ ru ve yanl ış  tan bahsedemeyiz. Asla keyfi ve sübjektif ol-
mayan bu ihtimal nisbetini belirleyen, vakalar ı n frekans ı dı r (29). 
O böylece kendisini eski ş üphecilerin sübjektivism'inden kurtar ıyor. 
Hatta, ihtimaliyeti bir mant ık haline koymak suretiyle onu axiom'- 
laş tırıyor ve formelle ş tiriyor. Fakat bütün bu gayretlere ra ğmen ihti-
maliyet, esas ında, tecrübelerden ç ı kar ı lmaktad ır. Muhtemel olan 
ş ekil değ il, vakaların frekans ı dır. Onu formelle ş tirmek, temelindeki 
fiziki frekans ı  değ iş tirmez. Böyle kald ıkça, ihtimaliyet hakikat fikrinin 
dü ş man ı  olarak kal ır. 

Von Mises, her ihtimaliyet hükmünün ya do ğ ru ya yanl ış  olaca-
ğı nı , bundan dolayı  da yine z ımnen iki değerli hakikat mant ığı na 

26 H. Reichenbach, Wahrscheinlichkeitslehre, 1935. Berlin 
27 H. Reichenbach, Experience and Prediction, 1938, (p. 297. Induction and Probability) 

28 Ducas, Le Pan de Pascal, edit, MMiterranee Vivante, 1951 
29 Finetti, Borel ve Keynes'in sübjektif ihtimaliyeti yerine von Mises collectif kavra-

mına dayanan objektif ihtimaliyet görü şünü getirdi. Bugünkü ara ş tırmalar o istikamette 

gelişmektedir. Frekans kavram ı  da ayn ı  istikamettedir. (Ville, Etude critique de la notion de 

collectif, 1.tude des fr 6quences, des collectifs et des saections) 
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dayand ığı nı  söyledi (3o). Buna kar şı  Reichenbach her ihtimaliyet 
hükmünün yine ihtimali olan bir hükme dayand ığı  ve bunun böyle 
sonsuzca gideceğ i ş eklinde cevap verdi. Fakat bu cevap tatmin edici 
değ ildi. Çünkü Finetti'nin gösterdi ğ i gibi bu bir regresso infinitum'dur 
ve neye yarad ığı  pek aç ık görünmüyor. Aynı  zat mümkün ile b e-
lirsi z'in aynı  ş ey olduklarını , imkan ve olas ı l ı k kavramlar ının 
tekrar çiftde ğ erli mantıkla uzlaş acağı nı  gösterdi(3 ı  ). Fakat daha esasl ı  
bir tenkit Eug& ı e Dup ı*1 tarafından yap ı ldı . Ona göre sebep - eser 
münasebeti bir ordinal ihtimaller serisi olarak görülebilir. Böyle bir 
seri daima bir "ihtimaller kadrosu" içinde görülmelidir. Halbuki bu 
kadro tamamen bizim gerçek ve varl ık dereceleri kar şı sındaki vaziyeti-
mize göre seçilmi ş tir ve değ işebilir. A ve B noktalar ı  aras ı ndan geçen 
yolcuları n sayı lar ı  bizim türlü durumlara göre ayr ı  birer ihtimaller kad-
rosu kurmam ıza sebep olur. Böyle bir kadro güney kutbunda, çölde, 
bir köyde veya büyük bir ş ehrin köprüsünde ba şka başkad ır. Bir ihti-
maller kadrosunda verilmi ş  en muhtemel yaka d ışı nda kalanlar 
o kadroya göre muhtemel olmayan lard ır. Bunlar kadromuz 
için yok farz edilmi ş tir. En muhtemel ile muhtemel-de ğ il aras ında dai-
ma "üçüncü terimin bulunmar şı ". ilkesi devam eder. Öyle ise, ihti-
maliyet kadrosu do ğ ru - yanlış  mantığı nı , onun üçüncü ilkesini kal-
dırmak şöyle dursun, ona dayan ır Fakat birden bire beklenmedik bir 
yaka meydana geldiğ i zaman, o art ık m u h temel de ğ il olmak-
tan ç ıkar, eski kadromuz i ş e yaramaz. Bu yeni vakar da ihtimaller 
arasına alan başka bir kadro kurmak gerekir. Varl ık derecelerinde 
yükseldikçe mekanikten canl ıya, oradan dü şünceye, mutlak de ğ ere 
doğ ru her varl ık deceresinde ayr ı  bir ihtimaliyet kadrosu kurulmal ı -
dır. y Duprel'e göre inorganik kainat ı  açıklamak için kurduğumuz 
bir ihtimaliyet kadrosuna göre hayat m u h t em el olmayan 
bir realite olarak kahr(32). Bu tenkitlerden ç ıkan netice ş udur: ihti-
maliyet mantığı  hakikat fikrinin yerini alamaz. Tersine, ikide ğ erli 
hakikat fikrine dayanarak pratik ihtiyac ı mıza ve varl ık derecelerine 
göre türlü ihtimaliyet kadrolar ı  kurmaktay ız. 

J. Yeis Durumu 

Bütün bu çözüm denemelerinden sonra bugünkü felsefede bir 
de yeis durumu ile karşı laşı yoruz. Bu, herhangi bir çözüm ş eklini red- 

30 Von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, zweite Auflage, Springer, 1936 

31 Finetti, La Logique de la probabilitd (dans: Induction et Probabilit, Actes du Congres 
Intern. de Phil., Hermann edit. 1936) 

32 Eugene Dupr&l, Probabilit‘ ordinale (dans: Essais Pluralistes, 1949. P. U. F.) 
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detmekden, yani felsefeden vaz geçmekden ibaret bir te şebbüstür. Buna 
da -bütün inkârma ra ğmen- yine bir çözüm yolu dernek yanl ış  olmaz. 
Her hangi bir çözümün reddedilmesi ba ş lıca dört ş ekilde ifade edile-
bilir: ı  ) Ortak duyuya dönü ş ; 2) doktrinlerin tarihi evrimi; 3) filozof-
lar veya felsefelerin tipolojisi; 4) bilgi ve de ğer sosyolojisi. 

I. Ortak duyuya dönü ş , doktrin kavgalar ından doğan anarş ik 
durumun doğurduğu en basit isyan tavr ı dır. Burada, felsefe dü şman-
lığı  basit bir görü ş  darlığı  şeklini alır. Dü ş üncenin devaml ı  olarak 
yarataca ğı  yeni alternativ'lerin as ı l varlığı n bünyesinden ve insan zih-
ninin buna karşı  devaml ı  davranışı ndan doğduğunu anlamayanlarda 
bu görüş  doğar. Faht onlar ortak duyuya ve ilme s ığı nırlarken orada 
ayn ı  Problematik'in mevcut ve onlardan kurtulman ı n imkansız ol-
duğunu fark etmezler. Dü şüncenin hedeflerini de ğ il, ölçülerini gör-
dükleri için, oradaki ortakl ı k onlar ı  aldatır. 

2. Doktrinlerin tarihi evrimine ba ş  vuranlar felsefi hakikat ara-
maktan vaz geçerek, ça ğ ların, devirlerin dü şünce evrimini öğ ren-
mekle yetinirler. Böyle anlayanlara göre felsefe, kültür tarihinin bir 
parças ıdır. İ nanç, zevk ve sanat stillerinin evrimini tetkik eder 
gibi rölatif bir zihniyetle felsefelerin evrimini tetkik ederler. Oradan 
kendilerine hisse al ırlar, faka.t hiç bir ş eye tam olarak ba ğ lanamazlar. 
Çünkü evrim halinde felsefelerin rölatifli ğ ine ve iğ retiliğ ine kanidir-
ler. Bunun için tarihi evrim görü şü de, bir hedefe ula şmadıkça insan ı  
karars ızlık içinde b ırakır 

3. Felsefelerin tipolojisini yapanlar, bu felsefe sistemlerini kuran-
larm zihni bünyelerini, devirlerinin tesirlerini hesaba katarak onlar ı  
tiplere göre incelerler. Felsefe tipolojistleri de as ı l felsefeden ümidini 
kesenlerdir. Çünkü onlar felsefe görü ş lerini ruhi bünyelere ve karakter-
lere bağ lamakta ve bu suretle felsefi bir hakikat aramaktan vaz geç-
mektedirler. Her nekadar felsefe sistemleriyle onlar ı  kuranlar ve 
devirleri aras ında münasebet varsa da, bu yüzden sistemlerin her türlü 
iç hakikatinden mahrum oldu ğunu söylemek yanl ış tı r. 

4) Bilgi ve değer sosyolojisi, felsefeyi sosyolojiye irca edenlerin 
görü ş üdür. Bu görü ş e paralel olarak bir bilgi psikolojisinden bahset-
mek de kabildir. Ancak çe ş itli sosyolojiler olduğuna göre, yine tek bir 
bilgi sosyolojisi kabil olmadığı , yani bu alanda da doktrin farkla-
rından kurtulmaya imkân olmad ığı  anlaşı lır. Meselâ Durkheim'c ı  
bir sosyolojiye dayanan bir bilgi sosydlojisi (Durkheim' ın kendisinin 
"Dini' hayat ın iptidal ş ekilleri" adl ı  eserinde yapt ığı ) veya Marx' ın 
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sosyoloji görü ş üne göre az çok farkl ı  olarak Mannheim' ı n bilgi sosyo-
lojisinde olduğu gibi. 

K. Mistik Hakikat 

Çözüm yollar ından biri ve belki en kolay ba ş  vurulanı  da mistik 
çözüm yoludur. (*) Bu aç ıklama tarz ı  antinomileri belirsiz bir sonuca 
varmak üzere ortadan kald ırır. Bir - Çok, Ruh - Tabiat, ak ı l - tecrübe, 
Gerçek - Ideal, Teori - Pratik, v. b. lar ı  arası ndaki uzlaşmaz çatış -
manın içinden bu ş ekilde onlar ı  türlü tarzlarda uzla ş tırarak veya daha 
üstün bir terkip yolu arayarak de ğ il, bu zı tlıkları  içine alan ve eriten 
bir belirsiz bütüne ba ş  vurarak ç ıkı lı r. Bu bütün art ık ne bir ne çoktur, 
ne ruh ne tabiatt ır, ne gerçek ne idealdir, fakat her iki kutbu ayn ı  za-
manda ihtiva eden ve ak ı lla kavranamayan mutlak bütündür. Z ı t-
ların Mutlak içinde erimesinden ibaret olan bu çözüm ş ekli ayr ı  
kültür çevrelerinde ba şka adlarla tan ı nmış  olmalarına rağmen, hep-
sine genel olarak mistisizm denebilir. Öyle ise Mistik çözüm yolunda 
hakikat z ı tların kendisinde eridiğ i Mutlak'dad ı r ki, onun ak ı lla, zihin 
yetileri ile ve duyularla kavranmas ı na imkân yoktur. Mistik hakikat 
ancak gnostiklerin savunduklar ı  "zevk" yblu ile elde edilebilir. Ş u 
kadar var ki bunu Din'in A ş kın Varl ık karşı sında aldığı  tavırla, inanç'-
la karış tırmamal ıdır. İ nanç, Mutlak' ın mahiyetine nufüz etme iddia-
sı nda bulunmaks ızın onun kabul edilmesi demektir. Bundan dolayı  
Din'in inanc ı  Mutlak hakk ında akl ı  aş an ve akı ldan başka türlü bir 
bilgi, yani Gnosis (idari) değ il, Mutlak önünde teslimiyet, onun bilgi 
dışı nda kabul edilmesidir. Gerçek bir Din inanc ı  bundan dolayı  mut-
lak varlığı n mahiyetinin (s ırr' ın, Gayb' ın) bilinemez olduğunu, in-
san aklının ona nufuz edemediğ ini söyler. Mistik Hakikat görü şü ise 
akı ldan ba şka yoldan, zevk, ke şf, irfan, a şk, v. b. yollardan mistik 
hakikatı n özüne nüfuz edilece ğ ini iddia eder. Bundan dolay ı  mistik 
hakikat görü şü ilimle olduğu kadar, din'le de anla şı lamaz (33). 

İ slâmda Hallac Mansur, Cüneyd Bagdadi, Bayezid Bistami, 
v. b. ları  gibi aşı rı  mistiklerin menfi kar şı lanmas ı  bundan ileri gelmi ş tir. 
Fakat hiristiyanl ıkta din'in Myst&e'i ile büyük mistikler aras ında 
çok fark yoktur. Çünkü bu din do ğ rudan do ğ ruya ak ılla kavranamaz 
olduğu kadar paradoxe olarak kabul edilmesi gereken mistik öz üze- 

(*) Yukarda buna Descartes' ın Allah Kriteri vesilesiyle dokunduk. Burada üzerinde 

duruyoruz. 

33 Boris Mouravieff, Gnosis, 6tude et commentaires sur la tradition esotfrique de l'orthodoxie 
orientale, edit. La Colombe, 1951 
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rine dayan ır. Hiristiyanlığı n akla kar şı  direnen bu özü üzerinde en 
çok duran Kierkegaard olmu ş tur: ( Traite du D 6sespoir). Bununla bera-
ber, orada da dini mystre'in paradoxe olarak kabul edilmesi akl ı  aş an 
bir başka yeti ile bilinmesi demek değ ildir. Bu yüzden Rene GUnon 
haklı  olarak Islâmiyetteki tasavvuf'un hitistiyanl ı ktaki mysticisme'e 
benzetilemiyeceğ ini, ona ancak esoterique hakikat denece ğ ini söylü-
yor. Bu zata göre " Ş eriat" yaln ız exotCrique hakikat ile yetindiğ i halde 
tasavvuf ve onun pratik ş ekli olan "tarikat" lar Csoterique hakikat'a 
ulaşmak için geçilen türlü yollard ır. Bir dairenin çevresinden onun 
merkezine do ğ ru sonsuz ş ua'lar gitti ğ i gibi, ş eriattan da tasavvufun 
hedefi olan hakikate do ğ ru sayı sız yollar gider, bu yollar (tarak) pratik 
tasavvuf demek olan "tarika"lar ı  meydana getirir(34). Fakat R. 
Gu&ıon'un dediğ i gibi anlasak dahi, tasavvuf, umumiyetle din gibi 
gayb' ı n bilinemez olduğunu söylemekle yetinmez, ona ak ı ldan ba şka 
yollardan nufüz edebileceğ ini ve bu yollarla as ıl gizli "hakikat"a 
ulaşacağı nı  söyler. Bu bak ı mdan onunla Hind'in mysticisme'leri ara-
sında bir çok bakımdan benzeyi ş  vard ı r. 

Her halde gnostik hakikat, ş imdiye kadar gördü ğümüz hakikat 
ş ekillerinden hiç birine benzememekte, orada süje ile obje aras ında her 
ikisinin bağı msız gelişmelerinden sonraki bir uyarl ı k veya ahenk ku-
rulmamakta, onlar her ikisinin Mutlak içinde erimesine ula şmakta-
dırlar. Eğer Mutlak, obje gibi görülecek olursa bu "erime" süjenin 
Mutlak obje içinde erimesi halini almaktad ır. Her iki ş eklinde de süje 
ile obje arasındaki bu kayna şma süjede ayd ı n ve seçik bir bilgi kurul-
masını  imkansız bırakmaktad ır. Sufi'ler vakaa "sekr" dedikleri bu 
halden sonra tekrar "sahv" a dönülece ğ ini yani müridin Mutlak içinde 
eridikten sonra yine fark makam ına dönceğ ini kabul ederler ise de, 
bu dönüş  "sekr" e ait hakikat ın tercümesinden ibaret kal ır ve dervi ş  
için esas olan hal yine sekr'den ibarettir. 

L. Dyade kziteri ve Dyadologie 

Çözüm yollar ını  Eflâtun'un ya ş lı lık diyaloglarında aç ıkladığı  
Dyade fikri ile bitiriyoruz. Eflatun Philebos adl ı  diyalogunda duyular 
alemi ile Idee'ler aras ı nda orta varl ı k olan karmalar (mixte) dan bahs 
ediyordu. Bu fikri daha bir çok diyalo ğunda geliş tirdiğ ini görmü ş -
tük. Belirsiz Dyade dedi ğ i bu varlık Bir'le sm ırland ırı ldığı  zaman kesin 
bilgi baş lar. İ lk ve Orta ça ğda derin iz b ırakmamış  olan bu görü ş  
sonradan zaman zaman canland ı . Dyade deyince bugünkü bilgide 
z ı t ve tamamlay ıcı  vasıfları  olan bütün gerçek derecelerini anl ıyoruz 
ki, buna bu kitab ın bir çok bölümlerinde dokunduk. Dü ş ünce bak ımı n- 

34 Rene Guenon, L' 6oUrisme islamique, g. 153 (dans : L'Islam et L'Occident, Cahiers 
du Sud. 1947) 
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dan, Dyade deyince doktrin alternativ'lerini do ğuran z ı t ve tamamla-
yıcı  kaynağı  anlıyoruz. Süje - obje z ı t ve tamamlayıcı  bütünü bunları n 
başı nda gelir. İ nsan şuuru bu krizden objele ş me ve süjele ş me süreçleri 
geliş tikçe kurtulur. Tecrübe ve ak ı l, gerçek ve ideal, tabiat ve tarih, 
mekân ve zaman, fert ve bütün, teori ve pratik, v. b. z ı t ritmlerinin ayrı  
gelişmeleri objele ş me ve süjele şme süreçlerinin geli şmesine bağ lı dır. 
Öyle görünüyor ki, bu dikotomik geli şmeler kökteki Dyade birli ğ inin 
açı lmaları ndan doğmuş tur. Dü ş ünce de bir varl ık derecesi olarak 
dyadique bünyede olmasayd ı  onun krizinden kurtulmak için bütün 
bu iki z ı t yöndeki dü ş ünce ritmleri doğmazd ı . Onlardan her biri 
kendi içinde tutarl ı  olarak sistemle şmiş lerdir: dyade' ın zı t ve tamam-
layıcı  bünyesinden kurtulma zarureti sistemle şmelerin ortak saikidir. 
Her sistemle ş me tutarl ı  ve sonuçlu olduğu için, kendi d ışı ndakini inkâr 
eden (veya yokla ş tıran) bir cephe "hakikat"' meydana getirir. Öyle ise 
dikotomik görü ş lerden her birine bir cephe - hakikat demeli ve kendi 
zı ttı nı  inkâr etmesine rağmen onun yine total hakikatten bir manzara 
olduğunu hat ırlamal ıdır. Fakat manzara - hakikat'lar ne ilimde, ne 
felsefede doyurucudur. Y a o, ya öteki cephelerden' birinin nöbet-
leş e gerçekle ş tirilmesi zarureti onlara yukardan bakmaya, cephe-
hakikatlar ı  kuşatan bir total hakikat' ın bulunduğuna görmeye en-
gel olamaz. Bu total hakikate biz dyadologique hakikat ve onun ara ş tırı l-
ması na dyadologie diyoruz. 

a) Gerek varl ıklar gerek dü ş üncenin kökünde z ı t ve tamamlay ı cı  
müphemliğ i fark etmek bu hakikata ula ş manı n birinci merhalesidir. 
Eflâtun Timaios diyaloğunda (35), Schelling "Hürriyet Felsefesi" 
ve "Mitoloji Felsefesi"nde bu noktay ı  belirtmi ş lerdir(36). b) Fakat 
Schelling, onun yeni tilmizi Baldwin bu ilk müphemliğ in çözülmesin-
den doğan Ruh - Tabiat ikiliğ ini yeniden ruhla tabiat birli ğ ine dönü ş  
ş eklinde aş arlarken gerçe ğ in ve dü şüncenin as ı l yolundan uzakla şmış  
bulunuyorlar. Ne Schelling'in "sanat sezgisi"nde, ne Baldwin'in 
h e, r yerde güzellik (pancalisme) görü ş ünde (veya yine onun 
tabiri ile hyperlogique düş üncede) bu sentez gerçekle ş ebilir(37). Her iki 
düş ünce tarz ı , sanat sezgisi ile mistik görü ş  arasında bocalayan yeni bir 
müphemlik sahas ı  yaratmaktad ır: hyperlogique de pr6ogique gibi 
müphemdir; ve bu müphemliğe dönmek değ il, tersine, onu a şmak lâ- 

35 Platon, Timde, trad. par Emile Chamb ı-y, edit. Garnier; nouv. trad. par Leon 

Robin, edit. La Pleiade, 1950 

36 Schelling, Philosophie de la LiberU; Philosophie de la Mythologie 

37 J. M. Baldwin, Th6orie gen6tique de la R&lit6, le Pancalisme, trad. par. E. Philippi, 

1918. Felix Alcan 
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zımdır. Bundan dolayı  dyadique bir görü ş ün z ı t terimleri içinde eriyen 
mistik bir görü ş le hiç bir iliş iğ i olmayacak ı r. 

Dyadique sezgi ilk müphemliğ i tesbit ettiğ i halde dyadologique 
hakikat, dikotomik cephe hakikatlar ın nöbetleşe gerçekle ş mesi ile 
birbilerini d ış ta bırakır, fakat üstün bir bak ış ta birbirlerini tamamlayan 
total hakikattir. Bunun bariz örne ğ ini gerçek - ideal dikotomisinde 
buluruz. Gerçekçi görü ş  ideali d ış ta b ırakır, idalci görü ş  gerçeğ i dış ta 
bırakır Fakat gerçek ve ideal üstün bir bak ış la birbirlerini tamamlarlar. 
Bu ne sanat sezgizidir, ne mistik bir bütünde erimedir. Bu, kökten birli-
ğ in ve kar şı t ritmlerin bilinmesinden do ğ an mant ıki bir bütünle ş medir. 
Bunun için kar şı t görüş lerin çeli ş ik oldukları nı  ve sentez içinde eridik-
lerini söylemeye de lüzum yoktur. Çünkü, mant ıki bütünleş mede kar şı t 
görü şler, olduklar ı  gibi kal ırlar. Gerçek ideale veya ideal gerçe ğe irca 
edilemez. Objele ş me ve süjele şmeyi ortadan kald ırmaz. Fakat onlar ı  
asla uzlaşmayan ayrı  sahalar gibi görmek te yanl ış  olur. Çünkü kökleri 
birdir ve birinin ötekini d ış ta b ırakması  kendi gerçekle ş mesinde ona 
dayanması na engel olmaz. Süjele şme ve objele ş me üstünde her iki-
sini ku ş atan dyadologique görüş , onlar ı n cephe - hakikat olarak ba ğı m-
sızlığı nı  bozmayan bütünl ş tirici görü ş , transjektif şuur veya değer dü-
şüncesi dediğ imiz derecede meydana ç ıkar. O yalnı z güzellikte değ il, 
bütün değ erlerde gerçekle şir. Varl ığı n parçalay ıcı  ritmleri değerde 
bütünle ş tirici görü ş  halinde birbirini tamamlar. Bu, teknikten ahlak 
ve dine kadar bütün de ğ erlere yayg ındır. 

Teori ile pratik, toplumla fert, organikle mekanik, tecrübe ile 
ak ı l, gerçekle ideal dyalodogique hakikat ın iki manzaras ı dırlar. Tek-
nik, fikir, sanat , ahlak, bu bütünle ş menin türlü safhalar ıdır. Dyado-
logique hakikat dyade' ı n belirsizliğ inden kurtulu ş  ve idealle ş tirme diye 
tarif edilebilir. Orada ne ayr ıca konulmu ş  ideal veya form ile olgu 
veya maddenin terkibi, ne de onlar ı n zı tlıkları  aras ı ndaki çatış madan 
doğan bir terkip söz konusudur. Hakikat iki terim aras ında uzla şma 
olmadığı  gibi, diyalektik bir sentez de de ğ ildir. O belirsizlikten dere-
celi bir kurtulu ş , muhtemellerden kesine do ğ ru bir ilerleyi ş tir. Bundan 
dolayı  hakikat şuurun transandantal kategorisi de de ğ ildir. Varlığ a 
ait bir kategorile ş me (catdgorisation) dir. La Harpe' ın dediğ i gibi, he-
defi do ğ rulama olan bir mant ıki çaba vard ır. Mant ıki dü şünce 
genetik bak ı mdan ruhi ve sosyal ş artlara tâbi olsa da, onlardan ayr ı , 
varlığ a ait kategorileri meydana ç ıkaran bir hürle ş me tecrübesidir 
(38). Yine La Harpe' ın dediğ i gibi a priori ile a posteriori arası nda üçün- 

38 Jean de la Harpe, La Logique de P assersion pure, P. U. F. 1950 
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cü terim olabilir. Yani onlar ayn ı  hürleş me tecrübesinin iki ucu ola-
rak konmalı dı rlar (39). Lequier'nin dediğ i gibi eğer her ş ey zarurete 
tâbise ilim gücsuz demektir. O zaman do ğ ru ile yanl ışı  ayıramam; 
çünkü hakikat ve hatan ın var olduğunu bilemem. Hakikat ve hatay ı  
ayırabilmem için hür olmahynn(4o). Hürriyti tarifte kimse birle ş e-
miyorsa da, hakikat ın ne olduğunu görmek için hürriyeti hareket 
noktas ı  diye almadan ba ş ka bir ş ey yapamam. Çünkü o bana bilginin 
imkân ş artı  olarak görünüyor. Hürriyeti hipotez olarak alal ım: ben 
hür bir varl ığı m, yani iki aleternativden birini seçebilirim. Hür bir 
varl ık isem sorumlu bir varl ığı m. Seçebildiğ im saiklere kar şı  ilgisiz 
değ ilim. Öyle ise sorumluyum. Kime kar şı ? Nereden geldiğ ini bilme-
diğ im ve yarat ıcı sı  olmadığı m kendi varl ığı ma değ il. Her bakımdan 
sınırlı  bir varlığı m. Fakat seçme bak ımı ndan hür olduğum için, varlı -
ğı = kökündeki bir kuvvetle kar şı laşı yorum. Çaba veya hürriyet 
dediğ im bu kuvveti zekâ dediğ im kuvvet kadar anlam ıyorum. Fakat 
biliyorum ki onları  birleş tiren bende a ş  k dedi ğ im bir güc daha var. 
Sonlu ve zamanl ı  varlığı mı z ı  zamansız ş uurla, Ruyer'nin dediğ i gibi 
bir üstten bak ış  (survol) la (4 ı ) kavramam ız mümkün olduğu içindir 
ki biz bu güclerimizin iş leyişini anlayabiliyoruz: belirsiz dyade' ı  
çözme çabam ızın bizi ideal doğ rulama'ya, do ğ ru ve yanlış 'tan birini 
seçmeye götürdü ğünü, hür çaban ı n bizi ideal hakikatla temasa getir-
diğ ini anlıyoruz. S ını rlı  varlığı mızı n mahiyetini, onun yöneldiğ i son= 
suzluğun mahiyetini bilmesek te, bu yöneli ş in hakikat aray ışı  olduğunu, 
ideal varl ık olarak hakikat ın belirsizikten kurtulma çaba/num hedefi 
olduğunu biliyoruz. 

Mantık ve bilgi teorisi eskiden beri dü şüncenin ideal şekillerine 
kategori demektedir (*). Kategoriler varl ığ a mı , düş ünceye mi aittir? 
Dogmatism birincisini, transandantal idealism ikincisini kabul eder. 
İ ster varl ığ a ister şuura ait olsun, kategoriler aras ı nda ortak bir cihet 
var: bu da onlar ın sabit aynlar (entit6) olmasıdır. Fakat bugünkü bil-
gimizin durumu bu anlay ış a kat ı lmayı  imkans ı z bırak ı r : ı ) matemati-
ğ in yeni geli şmeleri bunun birinci ad ı mı dır. 2) Mantıkta üçüncü teri-
min bulunmayışı  ilkesinden vaz geçen, çokde ğ erli mantıklar, hiç değ il-
se ihtimaller k adr os u'nun kurulmas ı  ikinci ad ımdır.3) 

39 De la Harpe, ayn ı  eser 

40 Jules Lequier, La Libt,rtd, textes pr6ent6 par Jean Grenier, 1936. J. Vrin 

41 R. Ruyer, La Conscience et la th&rie der thdories (Revue de Nfflaphysique et de 

Morale, 72 e an. No. 4, 1967, pp. 406-413) 

* Yunancada bir kimseye bir şeyi isnad etme anlam ında kategorin titinos (yüklenen s ıfat) 

kullan ı lırdı . Eflâtun bu kelimeyi kullan ı yor. 
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Fizikte mekân - zaman süreklisi (Einstein) ve kesinsizlik ilkesi 
(Heisenberg) de ğ işmez kategori fikrini sarsan üçüncü ad ımdır.4) 
İ nsan ilimlerinde genetik ara ş tırmaları  çocuktan eri şkine, vah ş iden 
medeniye doğ ru insan zihninin gelişmesine ait bilgi tahlili dördüncü 
ad ı md ır. 

Felsefe bu sars ınt ılara karşı  direnmeden geri kalm ıyor. Fenome-
noloji, natüralism'e ve historism'e kar şı  gerçek ve ideal özleri tasvir 
ediyor. Klasik felsefe gibi de ğ işmezi arıyor. Yeni Kantc ı  felsefe de 
(Cassirer, Natorp) psikoloji ve sosyolojinin kategori evrimine ait 
çalış malarını  felsefe d ışı nda saymaktad ır. Çünkü kategoriler kesin 
ilmi bilgiye temel olacakt ır. Halbuki bu ilimler kategorilerin do ğu-
ş unu aramaktad ır : kı sır döngü (cercle vicieux)! Fakat bu dayanış lar 
felsefe içinde o 1 u ş  probleminin konmas ına engel olamaz. Kategori-
lerin oluşu fikri üzerinde durmal ıdır. Kategorilerin evrime tâbi ol-
duğundan değ il, bir dayanak noktas ı na göre kategorilerin olu şundan 
söz edilebilir. Baş ka deyiş le kategorilerin değ iş mezliğ i fikrini sarsmak-
sız ın, insan zihninin varlıkla münasebetinde bu konstantlar ı n doğuş  
sürecini aramal ı dır. Bu da bizi varl ıkta veya şuurda haz ır bulunan 
kategorileri değ il bu konstantların keşfini, kat egorile ş meleri 
tetkike götürür. Kategorile ş me için, ilk olgu olan belirsiz çiftkutuplu-
luktan hareket ediyoruz. Bu insan - âlem, insan - ba ş kas ı  veya bütün 
varolanlardaki ilk müphem (ambigu) olgudur. Orada kategoriler 
henüz imkân halindedir. Z ı t ve tamamlayı cı  olan bu olgunun gerçek-
leş mesi "kategorile şme" sürecini meydana getirir. Duygu - hareket 
kompleks'i ayd ın olmadan önce "bir ş eyi nitelendirme" fiilidir. Süje 
olmas ı  bakımından nitele ş tirici güc, obje olmas ı  bakımından nitele ş -
tirilmiş  ş ey'dir. Çocuğun, primitifin, ş izofrenin alg ı sında bu ayr ılma-
mış  fiil vard ır. Bu kompleksten kurtulmak için çaba yapan insan belir-
siz fiilde iki cepheden ya birini ya ötekini gerçekle ş tirdikçe "nitele ş -
tirilmiş " obje ve "nitele ş tiren" süje ayr ı lı r. Bu çaban ı n hedefi n i t e-
1 i k'in in ş asıdır. 

Bir ş eyin aktüel niteliğ i mümkün ve virtüel niteli ğ i ile tamamlan ı r. 
Böylece onun mekânda yer tutan ş iddet 'i (intensit6) ölçülür. Ölçü-
len şiddet nitelik değ il, niteliğ in miktarı , başka deyişle ni t eli ğ in 
n i c e 1 i ğ  i olmuş tur. Öyle ise her objele ş mede niteliğ in "niceleş tiril-
mesi" ile karşı laşı rız. Bergson niteli ği sırf içe ait sayd ığı  için 
niceleş tirmeyi sun'i ve gerçe ğe aykırı  görüyordu. Halbuki ilk olgu 
objeden bağı msız, kendi ba şı na sürüp giden bir "iç dünyas ı" değ ildir. 
İ lk olgu, dış  ve iç dünyalar ı nı n kuruluşunda i 1 k olan olgudur: İ ki- 
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sinin müphem imkanlar ı nı  ta şı maktad ır. Bundan dolayı , dış  âlemden 
bağı msız bir nitelik'in yapma olarak nicele ş tirilmesinden değ il, "bir 
ş eyi vas ıfland ırma" fiilinin bir yandan nicele ş tirme bir yandan nite-
leş tirmeyi meydana getirdi ğ inden söz edebiliriz. İ lk olguda nitelikle 
ş iddet ve nicelik aras ı nda ayrı lık yoktur. 

Nitelikler ş eylerdedir, varliktad ır. Onlar ı  biz ş eylere katm ıyoruz. 
Ş eyler renklidir, ışı klı dır ; biz bir nitelik dünyas ı nı n parças ı nı  te ş kil 
ediyoruz. Fakat ş uur fiilleri orada bu niteliklerin tesbiti (obj e dilinden 
ifadesi), nitele ş tiren şuur fiillerinin tekrar ya ş anmas ı  (süj e dilinden ifa-
desi) nitelik ve nicelik diye iki kategorinin do ğ ması na sebep olur. 
Nitelik niteleş tirilmiş  objedir, objeye bu fiil tarafı ndan verilmi ş  değ il-
dir. Fiilin görevi objenin nitelik karakterini meydana ç ı karmaktır. 
Bundan dolay ı  nitelik, ş uurun değ il objenin kategorisidir. Bir ş uur 
verisi olmayan objeler alan ında niteliğ in olmadığı ndan söz edi-
lemez. Renkler ve seslerin şuur için var oldukları , şuur d ışı nda 
yaln ız dalga uzunluklar ı nı n olduğunu söyleyen Fizik teorisi sağ -
lam temele dayanmamaktad ır (*). Bir k ı sı m fizikcileri böyle 
düşünmeye götüren şuur eş iğ inin ötesinde niteliklerin kavrana-
maz olmalar ı dır. Fakat bu kavranamazl ığ a kesin bir limit gözüyle 
bakmamal ı dır. Biz belirli s ı nırlar aras ı ndaki niteliklerle uğ raşı yorsak, 
bunun sebebi insan gücünü bir röper noktas ı  olarak almam ızd ır. In-
sandan çok dayan ıklı  baş ka bir varl ığı  röper noktas ı  almış  olsaydık 
hükümlerimizin s ı nı r ı  değ işirdi. Baz ı  hayvanlar ı n belirli bir duyuda 
insandan üstün duyarl ık. ' olması  da bu s ı nırı n itibariliğ ini gösterir: 
av köpeğ i insandan çok koku alır. At karanl ı kta insandan çok iyi görür. 
Belki insan dokunma duyusu bakımı ndan üstün bir derecededir. 
Bu da onun dokunma ile e şyan ı n çevresini yapmas ı  ve gözün onu tak-
lit etmesi suretiyle d ış  alemi kavramas ı nı  sağ lamaktad ır (42). Nitelik-
lerin yaln ı z beş  duyu ile kavranaca ğı  da söylenemez. Bir alt ı nc ı  duyu 
muz olsayd ı  kainatı n ş imdi bilmediğ imiz başka nitelikleri ile temasa 
gelmemiz de mümkün olurdu. 

Nitelik kâinata yayg ı n ise de nitele ş tirme insanla ilgilidir ve obje-
leş tirmeye bağ lı  olarak varl ığı n sı nı rs ız nitelikleri içinde s ı nırlı  nitele ş -
tirme kategorisini meydana getirir. Nitele ş tirme belirsiz ve çe ş itli kai-
natın niteliğ inden insan ı n çıkardığı  bir formdur. Bundan dolay ı  
bir bakımdan varl ığı n, baş ka bir bak ımdan şuurun kategorisi dene- 

* E. E. Schrödinger, Quelques remarques au sujet des bases de la connaissance scientifique 

["Scientia", 1- III. 1935, Revue Int. de Synth6e scient. ]; J-R. Carre, Sur l'Infini. II - Sur 

l'infini de qualit6 [Revue de M&aphysique et de Morale. 53 e an. No. 4. Octobre, 1948] 

42 Malgaud. De L'Action d la Pens6e, Faix Alcan. 
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bilir. Her niteleş tirme varlığı n maddesi ile ş uurun form'undan do ğ acak 
yerde varl ığı n maddesinden şuurun ç ıkardığı  form olarak meydana 
gelmektedir. Bir nitelik önermesi (ate ş  yak ıcı dır, spektroskop alt ında 
yedi renk vard ır gibi) sentetik a priori de ğ ildir. Çünkü varl ıkta bulun-
mayan hiç bir a priori ile varl ıktan gelen fenomeni birle ş tirmez. "Üç-
gen üç aç ı lıdır" gibi analitik te de ğ ildir. O, varlığı n a priori'sine da-
yanan tasvirci (descriptif) bir önermedir. 

Nitelik varl ı kta kümelenme (stochastique) veya da ğı lma halinde 
bulunabilir. Kümelenme derecesinin artmas ına n i t eli ğ in ş id-
deti denir. Niteli ğ in ş iddeti artabilir, eksilebilir, devaml ı  veya fas ı -
lal ı  olabilir. Buna da niteliğ in süresi denir. Niteli ğ in ş iddeti ve 
süresi ası l nitelikten ayr ı  olarak incelenemez. Niteli ğ in şiddet derece-
leri bir röper noktas ı na göre belirsiz olarak art ıp aksilen bir çiftkutup-
luluk gösterir: kat ı  - yumu şak, s ı cak - soğuk, tatl ı  - ac ı , h ı zlı  - yava ş , 
tiz - pest gibi. Bu çiftkuuplar incelendikce cihet, istikamet, ş ekil gibi 
doğ rudan doğ ruya niteliğe ait olmaktan ç ıkan ş iddetler meydana 
gelir: alçak - yüksek, az - çok, uzun - k ı sa, ağı r - hafif, aç ık - kapal ı , 
uzak - yak ı n, ileri - geri gibi. Çift - kutuplu şiddet halleri kesin 
hiç bir ş ey ifade etmezler. Her biri belirsiz art ıp eksilebilirler. Mesela 
sı cak - soğuk kutuplaşmas ında iki terimin skaladaki yeri sonsuzca 
değ iş ebilir. Yani onlar belirsizdir. Fakat belirsiz kutuplar daima bir-
birine bağ lı  olarak vard ırlar. Bundan dolay ı  onlara Eflatun belirsiz 
Dyade diyordu. 

Dyade belirsiz bir derecelenme ise de hiç bir kutuplulu ğu olmayan 
mutlak nitelikten ayr ı lmış tır. Bir skala üzerinde derecelenme niteli ğ i 
sı n ırlamaya, artma ve eksilmeye, belirlemeye götürür ki, bu da nite-
leş tirmeden ba şka bir ş ey, n i c e 1 e ş  t i r m e dir (quantification). 
Ölçü her şeyden önce bir ölçü birimi (uniti) ile mümkündür. Ölçü 
birimi için de e ş itliğ i tarif etmelidir: 

a) Eş itlik iki ş iddet miktar ı nı n karşı l ıklı  oluşu ile (correspondance) 
tarif edilmi ş tir. (Couturat, Husserl) 

b) İ ki miktar aras ı ndaki e ş itlik üçüncü mutlak bir terimle tarif 
edilmiş tir (B. Russell) Fakat bu terimi nas ı l bulmalı ? 

c) İ ki miktardan birini öteki yerine koyarak (substitution) tarif 
edilmiş tir (Ernst Mach). Fakat burada da önce belirli bir birim bulun-
malıdı r. 

Bu tariflerin yetmezli ğ inden dolay ı  onu nitelikle tarife çal ışı rsak: 
eş itlik üstüste yerle ş tirilince ne art ı k ne eksik olan iki ş iddet birimidir 
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deriz. Niteliğ in ş iddet derecelerinde önce belirsiz bir azalma - ço ğ alma 
ile karşı laşı yorduk. Ayrı  ayrı  şiddet çoğalmaları nı  karşı laş tırırsak on-
ların benzer olduklar ını  söyleyebiliriz; Analoji bize e ş itliğ i vermez ; 
tarifimize göre bir yerle ş tirmeden sonra böyle bir birimi elde 
ederiz. Fakat hiç bir cisim, hiç bir insan t ıpa tıp aynı  değ ildir. Onlar-
dan birini birim olarak alamay ız. Öyle ise ş iddet derecesini e ş it parça-
lara bölmeye çal ış alı m. Bu suretle "itibari" birimler elde ederiz. Nite-
liğ in şiddeti miktar (grandeur) halini almış tır. Miktarı n azalıp ço-
ğ almas ı  niteliğ in azal ıp çoğ almas ı  gibi belirsiz olmaktan ç ıkmış tır. 
Elde ettiğ imiz birimleri birbirine katarak bunu say ı  nevinden 
(nundrique) ifade edebiliriz. Say ı  nitelikten farkl ı  olarak simetrik ve 
bir c i n s t e n'dir. Öyle ise bircinstenlik bir soyutlama eseridir, ve 
dikkat fiili ile değ iş ik vasıflardan ayr ı lan miktar vasfi gözönüne al ınarak 
elde edilmiş tir. Ş eylerin sayı lması  bir miktar oldu ğu gibi, ş eylerin sürüp 
gitmesi de (dur de) bir miktard ır, Miktarın bu iki nevi, mekâ n'la 
ilgilidir. Mekan kategorisi y e r, maha 1, çevre alg ı ları  ve Gestalt 
algısiyle kurulur. Say ı  ve mekân dediğ imiz her iki nicelik kategorisi-
nin ortak vasfi bölünebilirlik'tir. Niteliklerin ortak vasfi da bölünemez 
lik'tir. İ ki kategori aras ında ortak bir tak ım kavramlar doğ ar : ı  ) iki 
şey aras ındaki mesafe simetrisizdir. Yaln ız belirli bir yerden bir 
hedefe doğ rudur. O tam ölçüleri miktardan simetrisizlik vasfi ile ayr ı -
lır ve indi olarak ölçülür. İ nsanlık bu takribi ölçüden miktarlar ı n sarih 
ölçüsüne büyük güçlüklerle geçmi ş tir. Niceliğ in gelişmesi sür ekli 
nicelikle süreksiz nitelik aras ındaki devaml ı  münasebet yard ı mı  
ile elde edilebilmiş tir. Ölçmek sürekli niceli ğ i, hatta hareketi 
süreksiz nicelik nevinden ifade etmektir. Fakat süreksiz nicelik de sü-
rekli nevinden ifade edilebilir: say ı lar grafikle gösterilir. 2) Fas ı la 
(intervalle) mesafeden farkl ı  olarak siemtriktir ve yak ı n ş eyler aras ında 
düşünülebilir. Daha k ısa olan a r al ı  k, iki terimi ayıran kesit (cou-
pure) dir. Fası la mekanda olduğu gibi zamanda .da olur. Zaman ritmi 
süreksiz ve kesintili olduğu zaman buna "fas ı la" denir. 3) Orant ı  (ma-
tematikte olduğu zaman ) veya "tenastip" (Estetikte oldu ğu zaman) 
(proportion) ş eyleri oldu ğu gibi , ideal şekilleri (matematik ş ekiller, 
estetik şekiller) ilgilendiren bir nitelik ve nicelik kavram ıdır. Umumi-
yetle şeylerde veya vakalar aras ında orantıdan bahsedilir Bütün bu 
orta kavramlar soyutlaş tıkca niceliğ e alt kavramlar halini al ı r ve geo-
metrinin esas ını  teşkil eder. Topologie denen soyut geometri bu kav-
ramlarla kurulmaktad ır. 

Niteliğ in ş iddet dereceleri belirlenmemi ş  çift terimleri olan bir 
skala meydana getirir : büyük - küçük, az - çok gibi. Her terimin önce- 
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ki ve sonrakine göre rolü de ğ işir. Yani çift terimlerin de ğerleri skalada-
ki yerlerine göre (relatif) dir. Baz ı  skalalarda çift terim bir yöne dogru 
sonsuzca gitti ğ i halde öteki yönde s ıfıra iner. Bunlara tek kutuplu 
skala demelidir : büyük - küçük gibi. Büyüğ e doğ ru çıktıkça bu terim 
sonsuza uzan ır. Küçüğ e doğ ru indikce sonsuz küçük limit'de yoklu ğ a 
dokunur. Bir k ı sım skalalarda çift terim her iki yönde geli ş ir: sı cak -so-
ğuk gibi. Bunlardan biri müsbet, öteki menfi yöndür. Fakat her biri 
yine tek yönlü olabilir. Buradan baz ı  kurallar ç ıkarabiliriz : ı ) Nitelik 
değ işmeleri belirlenmemi ş tir. 2 Bir kı sı m nitelik de ğ iş meleri bir yöne 
doğ rudur. 3) Bir k ısmı  her iki yöne doğ rudur. 4) Her iki nitelik de ğ iş -
meleri ölçülmemi ş tir. 

Sayı  kavram ı  değ iş mezlik ile birlikte dü ş ünülmelidir. Çünkü sayı -
lardan her biri zihinde ötekinden ayr ı  ve mutlak olarak vard ır. Sayı -
ları n eklenmesi, ç ıkarı lması  için hepsinin mutlak olarak ayn ı  kalan 
birliğ e dayanması  gerekir. Bütün say ı lar ı n kökü Bir sayı sıdır. Bir, de-
ğ iş mez ve kendisinin ayn ı  olmalıdır. Bu vasıfı ndan dolay ı  onun kendi-
sine eklenmesi, ç ı karı lması , sonsuzca bölünebilir olmas ı  gerekir. Bu 
mutlak değ iş mez ve ayn ı  olan mahiyeti nas ı l buluyoruz? Say ı nın onto-
lojik bakımdan ideal varl ık, formel bak ı mdan tautologique hakikat, 
epistemolojik bakımdan soyut kavram olmas ı  onun yalnız nas ı l mey-
dana geldiğ ini anlamaya götüren yard ı mc ı lard ır. Sayı , zihnin objele ş -
tirme gücündeki tekrar etme yetisinden do ğmaktad ır. Tekrar 
edilen ş ey, kendi empirik vas ıflarından ba ğı msı z olarak, muhtevas ız 
ve birbirinin ayn ı  objeler olur. Bu art ı k tecrübenin kavrad ığı  muhte-
vah objeden ba ğı msı z, muhtevas ız ve boş  obje, bo ş  ş ekil veya ideal 
obje'dir. 

Hakikat, belirsiz varl ıklarla ideal varl ı klar aras ı nda birinciden 
ikinciye yükselen hür bir çaban ın doğurduğu sentezdir. Hakikat 
hükmü bir ihtimaller kadrosunda ihtimali hükümlerin limitinde mey-
dana ç ıkan ideal kesinlik hükmüdür. Orada hakikat hükmü yüksek 
dereceden ihtimalin kaba bir "takrib"i de ğ ildir. En yüksek ihtimal 
dahi, Nicod'nun gösterdi ğ i gibi kesinlik'ten ayr ı  kal ı r. Birincisi olgu, 
ikincisi idealdir. Olgu ile idealin hür bir çaba fiilinde birleşmesi "ha-
kikat" hükmüne götürür(43). Mutlak kesinlik ideal olarak kal ır. Fakat 
çaban ı n yaptığı  terkip bizi oraya yakla ş t ırır. Bu görü ş te pratikten 
teoriye, fertten bütüne, belirsizden determinism'e, ihtimaliyetten ke-
sinliğe doğ ru gidi ş  daima hür çaban ın eseridir. Kesinsizlik ilkesi, bu 
terkibi imkans ız hale koyamaz. Çünkü ilk olgunun belirsizli ğ i statistik 

43 Jean Nicod, Le ProbUme logique de l'Induction, prgace Bertrand Russell. 1961. P. U. F. 

501, 



determinism'le a şı larak yine kesinlik idealine do ğ ru çevrilmektedir. 
Kesinlik sahas ı  d&luction'un, belirsizlikten kesinli ğe doğ ru yükseli ş  
sahas ı  induction un iş lediğ i saha olarak birbirine bağ lıdır(*). Hürriyet 
belirsizlikte veya determinism'in ş uurunda değ il; irade, zekâ ve sev-
ginin birlikte çal ış tıkları  ruhun çabasındad ır. 

Zihnin belirsizlikten kesinli ğe, ihtimaliyetten hakikata do ğ ru 
yükseliş inde üç türlü olumlama vard ır: ) zamanda ş , 2) içerimli, 
3) nöbetle ş e. 

a) İ ki kelime veya hüküm zamanda ş  olarak al ı nmış tır: N ve 
P = G gibi. b) bir hüküm sonraki hükmü ş artland ırır : ya birinci 
ikinciyi içerir (N c R ), yahut birinci ikinciyi d ış ta bırak ır (N C P). 
Bunlar kar şı hkla bağ lı lık ve dış ta b ırakma dediğ imiz belirsiz varl ığ a 
ait münasebetleri ifade eder. c) İ ki hükümden nöbetle ş e ya biri ya 
öteki olumlan ır. Burada zihin belirsiz varl ığı n manzaralar ını  nöbetle ş e 
meydana çıkarır ve ötekini karanl ıkta bırak ır. Bu üçüncü ş ekil belir-
sizlikten ç ı kışı n baş langı c ı dı r(44)• 

La Harpe bu hükümleri şöyle sı nıflıyor : Nöbetle ş e veya almaşı k 
(alternante) hükümler kategorik, hipotetik, birle ş ik (conjonctif) ve ayr ık 
(disjonctif) olabilirler. Ya A de ğ il ya P yani (ya x, N değ ildir, ya x, 
P dir) 

Eğer A siyahsa, k ırmız ı  değ ildir. 

Eğer A siyah değ ilse, k ırm ız ı dır. 

Ya siyahtır, ya k ırmı z ıdır. Kategorik 

Hipotetik ayr ık hüküm şöyle ifade edilir : 

. Eğ er N isbat edilmemi şse (dış ta bırakı lmış ) P isbat edilmi ş tir. 
2. Eğer P isbat edilmemi şse (d ış ta b ırakı lmış ) N isbat edilmi ş tir. 
Hipotetik birle ş ik hüküm de şöyle ifade edilir: 

3: Eğer N ise P dir; eğer P ise N dir. 

Yahut N ise P d ış ta b ırakı lmış tır; eğ er P ise N d ış ta bırakı lmış tı r. 
Zamandaş , içerimli ve almaşı k önermeler belirsiz varl ıktan ih- 

timaliyet derecesiyle kesinli ğ e doğ ru yükseliş i sağ lar. Almaşı k (nöbetleşe) 

44 Jean de la Harpe, La Logique de l' assersion pure, ch. III. 

* Vakaa eski ihtimaliyet tabiattaki belirsizli ğ i görünüş  saydığı , yeni ihtimaliyet mikrof i-

zik kesinsizliğ i esas ve bundan dolay ı  aşı lmaz olduğunu söylediğ i için, iki ihtimaliyet aras ında 

derin fark meydandad ır. Fakat mikrofizik kesinsizlik ne olursa olsun, statistiğ in hedefi veya 

gayesi zihinde bu kesinsizli ğ i kaldırmaya doğ ru gitmektir. (FL•vrier, Delterminisme et Inddter-
minisme, R. U. F.) 

Hipotetik 
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önermeler sebeplik veya olas ı lık ş ekillerinde ifade edilebilir. Ikinci 
halde bir ordinal ihtimaller skalas ı  ihtimaller kadrosu ile ifade edilir. 
Her ihtimaller kadrosu muhtemel - muhtemel de ğ il ş eklindeki üçüncü 
terimin bulunmayış ma, yani iki değ erli doğruluk mantığı na dayamr. 
Halbuki doğ ruluk mantığı  tutarl ık, sonuçluluk ve çeli ş mezlik ilkelerinin 
hakim olduğu ideal hakikat alan ına aittir. Öyle ise zihnin belirsiz 
varlığı  nöbetle ş e hükümlerle a ş ması , sebeplik veya olas ı lık zincirleri 
halinde tümevar ışı n iş lemesi (sebeplik veya statistik determinism'lere 
yükseliş ) kesinlik ş eklinde iş leyen ideal hakikat sayesindedir ; ba şka 
deyiş le bu i ş leyiş  ideal hakikata ait sonuçlay ış a dayanır. Nitekim, tü-
mevarış  iş lemi, belirsiz varlıktan kurtulmak için yap ı lan hür çaba ideal 
varlığı  hedef edinir. A - B aras ında tutarl ı k olmas ı , A konunca B 
sonucunun ç ıkması , B ile A aras ında çeli ş ikliğ in olmamas ı  dediğ imiz 
ideal hakikat ın kesinliğ i ihtimallikten mahiyetce ayr ı  kalmakla beraber 
hem ihtimalliğ i temellendirir hem onun hedefidir. 

Ideal, varl ığı n oluş  hali, eksik gerçeğ i tamamlayacak gerçek, 
olması  istenen ve olmas ı  gereken gerçektir. Bunun için ideal, psikolo-
jik olarak zihinde do ğmuş  ve hayalgücü ile i ş lenmiş  olsa da, iradeyle, 
insanın akı l ve hürriyeti ile kaderin zincirini k ıran ve gerçekle şecek 
olan ş eydir. Eflâtun'un Phaidros'da bahsetti ğ i gibi o "kanatlannu ş " 
olan gerçektir. Bu anlamda ideal, varl ık nostaljisidir (45). Eflâtun'- 
dan şu noktada ayr ı lmallyız ki, bu nostalji varlığı n oluş  halinde ol-
duğunun bilinmesinden, varl ığı n gelecekteki varl ık, gereken varl ık, 
olacak - olan olmas ından ileri gelir. "Alt ın çağı "nın hatırlanmasmdan 
değ il, norm'un, yetkinli ğ in, daha iyi'nin daima ilerde olmas ı ndan, bek-
lenenin ak ı l ve hürriyetle gerçekle ş tirilmesinden ileri gelir. Gemimiz 
yola ç ıkmış tır ve harekete geçmeliyiz. Gerçek hükümleri ideal hüküm- , 
lerine doğ ru yola çıkmakla beraber dokular ı  ayrı dır • çünkü ikinciler 
hiirriyet ve ak ı lla bütünleş tirilmekte olan varl ığ a, aittir (46). 

Gerçeğ in ideale çeviilmesinden, gerçekle ideal aras ı ndaki diya-
lektikten doğ an hakikat (veya dyadologique hakikat) tahlil edilirse, 
üç şekilde görünür : ) mant ıki hakikat, 2) epistemolojik hakikat, 
3) ontolojik hakikat. S ırf zihne ait olan ve kural ın zihinden alan man-
tıki hakikat da, yukarda gördü ğümüz gibi, gerçekle ideal aras ındaki 

45 Ferdinand Alqui, La Nostalgie de l'Etre, 1950, P. U. F. Platon ve Schelling'in 
"ayrthstan sonra birli ğe dönüş"ü savunuyor ve felsefe tarihinin hiç bir "terakki" fikri getir 

mediğ ini söylüyor ki biz bu fikirde de ğ iliz :" İnsan zincirler içinde do ğar ve çabalar ile hi:ı r-
riyetini kazanir" diyoruz (A şk AhMkt, 1931) 

46 L. Buret, Iddal et lUalit6, Revue Philosophique, 61e an. No. 5 et 6, 1936, pp. 394- 
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bir diyalektiktir. Fakat yaln ız ş ekle ait olduğu için bütün öteki hakikat-
ların Norm'unu verir. Bu diyalektik, mutlak ve ideal do ğ rulukla ihti-
maliyet aras ında kurulur ve hükümler zinciri bir ucunda ihtirnaller 
kadrosuna öteki ucunda ideal hakikate ba ğ lı  olmak üzere türlü derece-
den iki kutup aras ında hareket eder (47). Epistemolojik hakikat 
zihnin ş ekilleri (Eidos) ile (ki kavramlar, hükümler ve ak ı lyürütme-
lerdir) gerçek (olgular, vakalar, ş eyler) aras ında uyarl ık arar. Aristo'- 
dan beri bir çok hakikat görü ş leri yaln ız bu ş ekil üzerinde durdukla ıı  
için yetmez görünmü ş ler ve bir yandan rnistiklerin, öte yandan sem-
bolik mantıkcı ların, tam aksi istikametteki bu iki görü şün, pek 
haksız hücumuna uğ ramış lard ır. Bu hakikat şekli, ancak haki-
katlar aras ı ndan biri gibi görüldüğü zaman değ erini ve yerini al ır. 
Burada da ideal do ğrulukla ihtimaliyet kadrosu aras ı nda diyalektik 
bir hareketlilik vard ır. Epistemolojik hakikat ilimlerin arad ığı  muhte-
vah, gerçek hakikatlar ı  içine al ır. Fakat as ı l mühim olan ontolojik 
hakikattır. Orada değerlere ait bölge hakikatlar (sanat ı n, ideoloji-
lerin, hukukun, ahlak ı n hakikatları ) mutlak varl ığı n hakikatında bir-
leş ir. Ontolojik kan ı tın kullanı lması ndan doğ an paralojism'lere dü ş -
meksizin (48) Varl ık ve Hakikat birle ş irler. Çünkü böyle anla şı lan 
ontolojik hakikat yine idealle gerçe ğ in dyadologique birliğ ine dayan ı r • 
ideal, olacak olan gerçek oldu ğuna göre, gerçe ğ in norm'udur, gerçek-
leşmenin hedefidir; insan akl ı  ve hürriyetinin kör zaruretle sava şı dır; 
terakki:ye ve hakka inançt ır. Bu, dü şünce ile varl ık aras ında aranan 
imkansız bir uzlaşma değ ildir; dü ş ünceyi de içine alan varl ığı n kendi 
oluşudur. Burada Hakikat ve Hak kavramlar ı  birleş ir. Varl ık haktır 
ve hak bütün olarak al ınan varl ıktır. 

El-Hakk ü ya'lfı  ve la yu'lâ aleyh 

Hakikat, gerçek ile ideal aras ı ndaki diyalektikten do ğ arsa da, 
böyle anlaşı lan hakikat her şeyden önce bildirilebilir (communicable) 
olmalıdır. Bildirilebilme, hakikat hükmünün insanlar aras ı nda yayg ın 
olması , yani Ben ile Ba şkası  aras ı nda ortakl ık imkan ı  demektir. Oyle 
ise, bütün şekillerinde, hakikatın vazgeçilmez ş artı  "Başkas ı"nı n gerçek 
varlığı dır. Vakı a sosyoloji bu kriter üzerinde durmu ş tur: doğ runun 
kriteri, sosyolojik teoriye göre, "bildirilebilir" olmakd ır. Bir hüküm mi-
mikler, semboller ve dille ba şkalarına bildirilir ve ortakla şı r. Halbuki 
bu vası talar topluma aittir, öyle ise bildirilebilme sosyaldir(49). Fakat 

47 H. Z. ülken, Humanisme des Cultures, 1967, Ankara Üniv. Bas ımevi, p. 160 - 168 
vdrite logique et viriU humaine 

48 Louis Rougier, Les Paralogismes du rationalisme, 1920, Felix Alcan 
49 E. Durldıeim, Pragmatisme et Sociologie, publie et annote par A. Cuvillier, 1955. 

J. Vrin 
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sosyolojik kriter, kendi ba şı na hakikati temellendirmeye yetmez. Çünkü 
ayn ı  bildirilebilme kriterinin do ğ r u'da oldu ğu kadar yanl ı  ş 'ta 
da geçerliğ i vard ır : doğ ru bir hüküm kadar yanl ış  bir hüküm de yay ı -
labilir(5o). Nitekim hakl ı  kadar haks ız, asl ına uygun (authentique) 
kadar uygun - olmayan, gerçek kadar mevhum, do ğ ru söz kadar ya-
lan da bildirilebilir ve yay ı labilir. Ancak, yanl ışı n, aslı na uygun olma-
yanın, yalan ı n bu yay ı lışı  , doğ ruya ait tam kriter kullan ı lınca, ergeç 
meydana ç ıkar. Bu gecikme süresi çok de ğ işiktir: insanlar yüzy ı llar-
ca mevhumu, yanl ışı , haksı zı , yalan ı  gerçek, doğ ru, hakl ı  ve asl ına 
uygun yerine almam ış lar mı dır? ve hala da bir çok yerde alm ıyorlarm ı ? 
(5 ı  ) Öyle ise sosyolojik kriterin kendi ba şı na geçerliğ i iddia edilemez. 

Fakat "bildirilebilme"nin temeli sosyallik değ ildir; sosyallik ve 
sosyal semboller dünyas ı  yaln ızca onun ş artını  te ş kil eder. O her ş eyden 
önce insan ı n insana aç ık olmas ı , "başkas ı "na ait inanma ve bilgi-
dir (52). Bu konuyu önceki bölümlerde inceledik (De ğ er ş uuru, 
sh. 332; Zaman ve hürriyet, sh. 4b ı  ). Burada yaln ız "ba şkası"nı n 
hakikat kriterindeki rolü üzerinde duraca ğı z : evvelce söyledikle-
rimizi özetliyelim. Ba şkas ı  haz ır bir obje değ ildir; böyle olsayd ı  
onu herhangi bir ş eyden ay ıramazd ı k. Ona analoji ile, içten duyma ve 
sempati ile de nüfuz edilemez. Çünkü bunlar Ben'in geni ş lemesinden 
başka bir ş ey sağ layamazlar. Ba şkası , haz ır olmayan yani ş uur muhte-
vamız ı  aş an ve kendisiyle tamamlanma ihtiyac ında olduğumuz var-
lıkt ır. "Ba şkası" mutlak Varl ık olarak Allah, sonlu varl ık olarak 
insand ır. Bu haz ır olmayan varl ığ a başka insan, "hemcins", "yak ın" 
(prochain), herhangi insan diyebiliriz. Herder, "hemcinslerimizde her 
hangi bir ı rk ayırımı  yapmaya hakkı mız yoktur" diyordu(53). Çünkü 
insan medenrde, vah ş ide, kölede daima insand ı r ve kiş idir. Kiş i olmak 
fikir ve hukuk evriminin eseri değ ildir. Böyle bir evrim zaten var olan 
kiş iyi meydana ç ıkarmaktad ır.(*) İ nsana ki ş i gibi bakmak, "ba şkas ı"- 
nın varlığı na inanmak demektir. Ben şuurunu aş an varl ık olduğu için, 
onu bilmeden değ il, ancak ona inanmadan söz edilebilir. Böyle bir dav 

50 Arnold Reymond, Les Principes de la Logique et la Critique contemporaine (türk. çev. H. 
Z. 'Diken, 1942, Ankara Maarif Matbaas ı ) 

51 Henry Leenhardt, La Nature de la Connaissance et l'Erreur initiale des Thdories, 1934 
Alcan 

52 L'Homme et son Prochain (Actes du VIII e. Congre.'s des Societ6 de Philosophie de 
langue française, 1956); La Prısence d'Autrui, oeuvre collective, edit. Privat, 1957 

53 Herder, İddes pour la Philosophie de l'Histoire de l'Humanit6, trad. par. Max Rouch, 
pp. 127 - 131: Livre 7, 1962, Aubier 

(*) Insanlar ın yüzyıllarca sava ş  tutsaklar ı nı  öldürdükleri, yahut köle olarak kul-

land ı kları  zaman insan saymad ı kları  meydandad ır. Fakat bugün de eskiden de "ki ş i" 

gibi görülen insanla "alet" gibi görülen insan yanyana ve içiçe yer almaktad ır. 
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ranış  Başkası  ile Ben aras ı nda aş kı n bir münasebetin, Ahlâk' ın kurul-
ması  demektir. Başkas ı 'na bir ş ey gibi baktığı mız zaman o bir alet 
(instrument) gibi görülmü ş  olur : insan ı  köle veya alet gibi göremeden 
ibaret olan bu a ş ağı  görüş  bütün kötülüklerin ba ş langı cıdır. Her de-
virde insana insan diye bak ı ldığı  haller olduğu gibi, insana alet veya 
köle diye bakı ldığı  haller de olmu ş tur. Bunu ayıran insanda dostluk 
ve düşmanlığı n, kiş i ve ş ey olarak görü şün yanyana yer almas ıdır. 
Kiş inin bir ş ey gibi görülmesine kar şı , ş ey de bir ki şi gibi görülmü ş tür. 
Bunu eski dinlerde, hatta bugünkü insan ın bir ş eyi, söz geliş i bir ağ ac ı  
canl ı  bir varl ık, bir hat ıra gibi al ışı nda bulabiliriz (54) İ nsanl ık tarihi 
bu ş ey ve kiş i görü şünün karış tı rmalar ı  ve sava ş ları  ile doludur. 

Tecrübe ve akla ait hakikat t e k r a r ve ç ı karma (s6quence) 
ile kurulur. Yanlış  bir tecrübe tekrarla düzeltilir, do ğ ru bir tecrübe 
tekrarla doğ rulamr. Tecrübelerin aralar ında çeli ş mezlik ve tutarl ık 
olan bir sistem halini almas ı , zihinde veya olguda onlardan birinin 
ötekinden ç ıkarı lmasiyle (cons6quence) doğ rulamr. Fakat tekrar ve ç ı -
karma'n ın verdiğ i neticenin gerçekten ideale yükselen bir diyalektik 
olması  için, o başkalarına bildirilebilmelidir. Böyle bir hakikatte 
sosyal bildirilebilme yeter : o zaman filmin ve felsefenin hakikati 
peş in hüküm ve yanlış  inançla sava ş arak sahas ı nı  geniş letir (55). 

Varliğa ve değ erlere ait hakikat için Ba şkası 'na inanış  baş lıca te-
meli te şkil eder : orada Ba şkası , başka insanlar ve sonsuz Varlikt ı r. Böy-
le bir temel olmasaydı  lisan boş  bir kalı ptan ibaret kal ırdı . Nitekim 
aşkın varlığ a inanç olmadıkça lisan aldanma ve yan ı lmanı n olduğu 
kadar aldatma ve yan ıltmanı n da vas ı tası  olabilir. Başkası  temeline 
dayanan Gerçek - Ideal diyalekti ğ i varl ık hakikatını  kurar. Böylece 
hakikat bildirilebilir olur ve sosyolojik tez ancak o zaman bir anlam 
kazanır. Misal: hukuki doğ ruluk Başkas ı  (yani herhangi insan) Man-
cı na dayandığı  zaman üniversel bir değer olur. Irk ay ırı mı  köle görü 
ş ünün kal ıntı sı dır ve herhangi insana bir ki ş i olarak inanacak yerde, 
onu bir ş ey gibi görmeden doğmuş tur. Kur'an insan ı n insana dü ş man 
gibi bakışı nı  ş u ayetlerle bildiriyor: "Birbirinize dü şman olursunuz" 
(Ba'dhuhum liba'dhin aduvven: Taha suresi, XX, 123); "Hasedcinin 
kötülüğünden korun" suresi: Ve min ş erri hasidin iza hased) ; 
"Çünkü insan zalim ve cahildir" (El - Ahzab , XXX, 72); "niçin doğ -
ruyu yanlış  kı lığı na sokuyor ve doğ ruyu gizliyorsunuz?" (Al-i İ mran, 

54 Erwin Kraus, Vom Sinn der Sinne, 1935. Berlin 

55 W.Dampier, Histoire de la Science et de ses rapports avec la Philosophie et la Religion, trad, 

par. Rene Sudre, 1951, Payot ;Abel Rey, La Science avant la Grece (Evolution de l'Huma-

nite) 
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XC IX, 71). " İ nsanlar tek bir milletti, sonradan aralar ı na ayrı lık 
düş tü" (Yunus, X, ı  o). Ayr ı ca onlar ı n birbirine kişi ve dost olarak 
bakışı nı , insanlığ a inan ış ' da şöyle bildiriyor : "Iyilik ve dostlukta birle ş i-
niz, günah ve dü ş manlıkta değ il!" (El - Maide, V, 2); "Kötülü ğ e 
iyilikle karşı  koyunuz (koyarlar)" (Ve yedre'un es -seyyieti bi'l hasene"). 
"Halka hükmetti ğ iniz zaman adaletle hükmediniz!;; (En - Nisa, 
IV. 58); "Allah ş efkat gösterenleri sever" (Al-i İmran, III, 134); 
"Bil ki Allah adalet ve ş efkati emretmi ş tir" (En - Nahl, XVI, go). 
Bu iki ayet dizisi insandaki ideal ki ş ilik özünü, fakat yine de insan ı n 
insan ı  alet gibi görmesinden do ğ an kötülükleri gösterir. 

56 H. Z. ulken, Bilgi ve Değer, 1956. Ankara 
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NOT: ı  

L. de Broglie ı  924 de doktora tezi olarak yazd ığı  "Yeni bir yorum-. 
lama mümkün müdür? " adl ı  çal ış mas ında yeni fizik aç ı klamalar ında 
ilk mühim adı mı  att ı . ı  925 de Schrödinger "Dalga mekani ğ i hakk ı nda-
ki çalış mas ı nı  yayınlad ı . Aynı  yı l Heisenberg quanta mekani ğ i'nin 
esaslar ı na kurmaya çal ış tı . ı  927 de Davisson - Germer elektronlar ın Bil-
lur içinde k ırı lmasına (diffraction) ait tecrübeleri yapt ı lar: elektron'un 
proton, nötron. v. b. 6.n ibaret oldu ğunu gösterdiler. Dalga fikri 
doğ rultuya, sebepliğe, frekans'a (dalga uzunlu ğuna), en sonra dalga 
safhas ı  fikrine bağ lanıyordu. Cisimcik (corpuscule) fikri de ihtimaliyet-
e, enerjiye, (hareket miktar ı na), hareket haline ba ğ lanıyordu. Yeni 
Fizik bu iki yönde en büyük h ı zla geliş mekte idi. Bu da iki manzaras ı  
açı klamaları  veya düalism'i mikrofizik alan ında bir kriz olarak mey-
dana ç ı kard ı . Buradan ba ş lıca üç yorumlay ış  doğdu : ) Schrödinger 
düalismi inkâr ediyor. Ona göre yaln ı z dalgalar ı n fiziki anlamı  vard ır, 
cisimcikler görünü ş ten . ibarettir. 2) L. de Broglie (1928) dalga - ci-
simcik ikiliğ inin fiziki anlam ı  vard ı r dedi. Onca bu ikilik Fizik'in temel 
fikirlerine uygundur. 3) Yine L. de Broglie çal ış malarını n ikinci saf-
has ında N. Bohr'un anlad ığı  gibi cisimcik ve dalgay ı  realitenin iki 
manzaras ı  olarak gördü. Bugün bu fikir bir çok tart ış malara rağmen 
devam etmektedir. 

İ kinci görü ş te Descartes' ı n uzam - hareket tasavvuru hakimdi. 
Güçlük dalga mekani ğ inin niçin yaln ı z sürekli çözüm yollar ı nı  gözö-
nüne aldığı  sorusundan geliyordu. Halbuki olaylarda ferdi ile sta-
tistik görü şün birbirine kar ış tığı  görülüyordu. 

ı  924 den 27 ye do ğ ru "çift çözümlü teori" yönünde geli ş me oldu. 
Bu çift çözüm de büyük matematik güçlüklere u ğ rad ı . Bunun için 
L. de Broglie ş ekille şme (configuration) mekân ına baş  vurmaya mec-
bur oldu (Gaston Bachelard, L'Exp6rience de l'espace dans la physique con-
temporaine, 1937, F. F. Alcan; Maurice Boucher, Essai sur l'hyperespace, 

905, F. Alcan). Pilot-dalga teorisi çift çözüm teorisinin sonucu olmakla 
beraber, bu fayday ı  sağ layamad ı . ı  927 Solvey toplant ı sı nda pilot - dal-
ga fikri pek tarafl ı  bulamadı . Pauli, L. de Broglie'nin izah ına kar şı  ciddi 
itirazlar ileri sürdü. L. de Broglie buna yeteri kadar cevap veremedi. 
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Bohr, Heisenberg, Born, Pauli ve Dirac s ırf ihtimaliyetci yorumlamay ı  
geliş tirdiler. Lorenz bu yorumlama tarz ı nı  kabul etmedi ve Fizik'in de-
terminist kalaca ğı  kanaatini aç ıkladı , klasik mekan - zaman kadrosunu 
kullanmada devam etti. O s ırada Einstein ihtimaliyetci yorumlamay ı  
tenkid ediyordu. De Broglie bu tart ış madan zihni bulanm ış  olarak 
Paris'e döndü, ve pilot - dalga teorisinin savunulam ıyacağı  kanaatine 
vardı . Ondan sonra Bohr ve Heisenberg'in s ırf ihtimaliyetci 
yorumlamas ına katı ldı . 

Bohr ve Heisenberg'in görü ş ünde yaln ız cisimcik ve sürekli dalga 
vard ır. Fakat ne biri ne öteki klasik tarzda tasavvur edilebilirler. Ci-
simciğe ne durum, ne h ı z, ne de iyice belirlenmi ş  yörünge (trajec-
toire) verilebilir. Filan durum ve filan h ı za sahip gibi bir gözlem 
yap ı ldığı  sırada bu meydana ç ıkabilir, "Birle şik dalga" fikri buradan 
doğdu. Bu, olas ı lıklar halinde cisimci ğ in potansiyelleri ile tasavvur 
edilmesinden ibarettir. Buradan ç ıkan baş lıca felsefi sonuç şudur: 
cisimcik art ık mekân ve zaman kadrosunda belirli (defini) bir o bj e 
değ ildir. O ihtimaliyetlere sahip bir potansiyellikler mecmuundan 
ibarettir. Klasik devrin bütün büyük matematikcileri tabiat olgular ı -
nın daima gerektirilmi ş  olduğunu ve ihtimaliyetin bizim bilgisizliğ i-
mızden veya karma şı k bir cleterminismi takip etme gücsüzlü ğünden 
ileri geldiğ ini söylemiş lerdir. Quanta fiziğ inin yorumlanmas ında ise 
biz sırf ihtimaliyet ile kar şı laşı yoruz. Bu gizli bir determinism'den ileri 
gelmiyor. Otuz be ş  seneden beri hemen bütün fizikciler Bohr ve Hei-
senberg'in ihtimaliyetci yorumlamas ına bağ lannu ş lardır. Bunun yal-
nız bir kaç istisnas ı  var: bunlar da Einstein ve Schrödinger'dir ; fakat 
tatmin edici itirazlar ileri sürmemi ş lerdir. (Paulette Fevrier, Ddter-
minisme et Ind6terminisme, 1955. P. U. F.) 

Yeni bir dalga mekani ğ i yorumlamas ı  mümkün müdür? Bu so-
ruyu yeniden L. de Broglie ortaya at ıyor. Ona göre dalga - cisimcik 
düalismini bu tasavvur tarz ı  "tamamlayıc ılk" adını  almış tır. Vakaa 
bu oldukça elastiki ve müphem bir mefhumdur, ve bazen tehlikeli bir 
tarzda Fizik alan ı  dışı nda onu yaymaya çal ış anlar oluyor. Louis 
de Broglie nin ara ş tırmalar ı  baş lang ı cı ndaki yorumlamadan çok farkl ı  
yeni dalga mekaniğ i yorumlaması nı  baş lıca Born, Bohr ve Heisenberg 
savunmu ş lar, de Broglie bu yeni görü şü geliş tirmiş tir. Frans ı z bil-
gini cisirncikle birle ş ik olarak aldığı  bu dalga kavram ı na önce "onde-
phase" (safha dalgas ı ) dedi. Fakat bugün bu kelime, kendi itirafina 
göre de, hemen hemen unutuldu. Devam eden taraf tamamlay ıcı lık 
fikri ve ihtimaliyetçi görü ş tür. (L. de Broglie, Nouvelles Perspectives en 
Aficrophysique, 1956, Albin Michel, pp i 15 la physique quantique res - 
tera - t - elle indeterministe?; pp. 144: Une nouvelle interpreta-
tion de la m&anique ondulatoire est - elle possible?) 
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NOT:  2 

Eflâtun'un ya ş lı lık diyalogları  gençlikte ve orta ya ş ta yazd ıkların-
dan çok farkl ı  ikinci bir Eflâtun'u meydana koymaktad ır. İ lk ve Orta 
çağda filozofun as ı l şöhretine sebep olan Phaidros, Phaidon, Politea, 
Symposion gibi diyaloglar ı  olduğu için, ikinci devir eserleri uzun za-
man dikkati çekmemi ş , yahut, onlara gereken de ğ er verilmemi ş ti. 
Son zamanlarda bu diyaloglar üzerinde çal ış malar çoğ almaya ba ş ladı . 
Paul Kucharski "Eflâtun'un son diyaloglar ında bilme yollar ı" adlı  
kitab ında, Goldschmidt "Eflâtun diyaloglar ı " ve "Eflâtun felsefesinde 
paradigmalar" da, Markoviç "Eflâtun'da ölçü teorisi", "Eflâtun'un 
Bir ile belirsiz Dyade teorisi üzerinde", v. b. yaz ı larında, rahip Di6 
bu diyaloglara ait tahlillerinde bu ikinci Eflâtun'u derinle ş tirdiler. 
Aristo "Metafizik"inin birinci kitab ı nı  Dyade fikrininin tenkidine 
ayırmış  ve hocas ı nın görü şünde bir mantık ç ı kmaz ı  bulduğu için on-
dan ayr ı lmış tı . Aristo'ya göre Dyade gerçe ğ i açı klayamaz ; çünkü 
zihnin bulan ıklığı ndan doğan aporie'lerden ileri gelmektedir. 

Filozof ilk dü şüncesinden, Parmenide diyalo ğunda kendi kendi-
siyle tartış masında ayrı lmaya baş lamış tı . Bu, son derece güç diyalektik, 
aslı nda yeni bir istikametin belirdi ğ ini iş aret ediyordu. Diks oradaki 
çetin tart ış manın düşünceyi nerelere do ğ ru götürdüğünü anlat ıyor: 
Ş ekil (Eidos) teorisinin doğurduğu güçlükler kaç ı nı lmaz görünüyor. 
Ancak yine de " ş ekil"den yaz geçmiyor. Bu yeni görü ş  Theaitetos, 
Sophiste, Politikos, Philebos, Timaios, Nomoi diyaloglar ı nda derece 
derece geli şecektir. Sophiste'de Bir ve Çok aras ı ndaki diyalektik açığ a 
çıkıyor: burada Eflâtun her ş eyi her şeyden ayı rma.y ı  felsefeye ayk ı rı  
(anti-philosophique) sayıyor. Onun yerine ilk modellerin birbirine nufuzu, 
neviler ve cinslerin i ş tiraki (communion) teorisini ileri sürüyor ve ga-
riptir ki bu teoriyi "yabanc ı" ad ıyle diyaloğ a giren Elea ekolünden bir 
filozofa söyletiyor. Daha do ğ rusu Sokrat'la tart ış malarından sonra 
bu Elea'l ı  bilinmeyen filozof kendi görü şünde değ iş iklik yapma zo-
runda kal ıyor ki, bu da Eflâtun'un ya ş lı lı k felsefesidir. Eflâtun'a göre 
bu kriz as ı l Parmenide'in zihninde do ğmuş tur. Bu teori kar şı lı klı  bir- 
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birini dış ta b ırakan Idee'lerin bulundu ğunu inkâr etmiyor : söz gelişi 
sükün ile hareket gibi. Fakat ba şka Idee'ler birbirleriyle birle ş ebilirler. 
Bu birleşme bir ş eyin Idee'ler çoklu ğuna kat ı lmas ı  demektir. Bu yol-
dan ş u sonuca var ı l ır : bir obje bir çok özelliklere sahip olabilir, onun 
özü her hangi bir özelliğ in, bir s ıfatı n içinde eriyemez. Burada as ıl 
filozofun can damarına geliyoruz : eski Eflâtun üstün Idee'ler âleminde 
bu dünyadan ayr ı lmış  bulunuyordu. Burada ise dikkati tek ş eylere, 
konkre konulara çevrilmi ş tir. Aşı rı  ayırış lardan, inhisarc ı lıktan, 
mutlak olumsuzluktan kaç ıyor. Her yerde uzla şmalar ı , z ı tların birleş -
mesini ar ıyor. Nomoi'de kanunlar ı , Timaios'da ilk cevherleri, Phile-
bos'ta haz ile akl ı  (duyularla Idee'leri) birle ş tiriyor. Birlik ve Çokluk 
kavramlar ının göreliliğ i (izafiliğ i) bu eserlerde bütün incelikleri ile 
izah edilmi ş tir, fakat tamamen çözülmemi ş tir. Parmenide'de ileri sürü-
len aporie'lerin çözülmesi te ş ebbüsüne ilk dafa Sophiste'de giriyor. -
Felsefeyi z ı tlar karşı sı nda duyulan hayret diye tarif ederken ayn ı  ko-
nuya girmiş  bulunuyor. Philebos'ta bu fikri siyasi hayata tatbik edi-
yor : art ık toplumun kesin çizgilerle s ı nıflara ayr ı lmas ı  yanlış tır. Nite-
kim insanların yunanl ılar - barbarlar diye ayr ı lmas ı  da yanlış tır. The-
aitetos'ta soyuttan uzakla şı yor, konkreye yakla şı yor. Bu değ işme yaş lı -
l ı ktan değ il, hakiki olgunla şmadan ileri geliyor ve ba şka filozoflarda 
böyle bir olgunla ş maya pek nadir rastlan ır. Bu, Eflâtun felsefesinin 
zaruri sonuçlar ına ula ş ması , mantıktan ontolojiye geçi ş  diye yo-
rumlanmal ı dır. Eflâtun'un "i ş tirâk " ve "taklit" sistemi, bölüm 
metodu ile kulland ığı  diyalektik, kavramdan kavrama yükselerek 
üniversel Idee'lerde soyutlamay ı  temin ediyordu. Fakat bu yükseli ş  
Parmenide'de zirveye ula ş t ı . Orada mant ıki yap ı  ontolojik görü ş le 
çarpış maya baş lad ı . Bundan dolay ı  Parmenide'den sonraki devreye 
(filozofun 20 yıla yakı n siyasi sergüze ş tler yüzünden çal ış mas ı  durdu-
ğunu da buna katmal ıdır) mant ıktan ontolojiye dönmek üzere as ı l 
ontolojik kökün bulunması  safhas ı  diyebiliriz. Bu safha ba şka filozof-
larda yoktur ve ona üstünlü ğünü veren de buras ıdı r. 

Philebos'ta "s ı nır" la "s ı nı rs ız" ı n ne olduğunu izah ettikten ve 
onları  birbirine kar ış tırarak üçüncü bir cins olan karma'y ı  (mixte) 
elde ettikten sonra, Sokrat Protarchos'a ö ğ retiyor ki bir dördüncü 
cins yani sebep vard ır. Sokrata göre önemli olan, ş eylerin gerçekli ğ idir ; 
onlar ı  iş aret eden isimler de ğ ildir. Burada isimler ve realite birbirine 
kar şı t halde konmu ş tur. Aristo'nun iddias ı nı n aksine olarak karmalar 
zihnin yan ı lması ndan ve isimlerin müphemliğ inden ileri gelmezler, 
doğ rudan doğ ruya geçektirler. Obje isimden önce gelir: birle çok, ayn 
ile gayr, benzeyi ş  le fark gerçekte kar şı  karşı yad ı r. Ş eylerde iki prensip 
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vardır: s ı n ı r ve s ı n ı rs ı  z. Bunlar tabiat ın birbirine bağ lı  iki 
yüzünü temsil ederler, ayn ı  gerçeğ in iki manzaras ı d ırlar. Bu iki kavram 
kesin olarak ayrı  iki ontolojik âleme tatbik edilemez. Filozof Politea* 
ile eski diyaloglarmda onlar ı  ayrırıyordu. Burada objelerin özüne ait 
iki m an z a r a dan sözetmektedir. 

Aristo Metafizik te "çift ile dyade birbirinin ayn ıdı r, çünkü çift 
dyade ile olumlan ır" diyordu. Eflâtun, ona göre, say ıları  varlıkları n 
sebebi gibi görmede Fisagorcularla beraberdir. Yaln ı z onları n "son-
suz"u yerine dyade' ı  koyuyor. Sonsuzu büyük - küçük dyade' ından 
çıkarıyor. Halbuki Aristo'ya göre bu dü ş ünce gerçe ğ e uygun ve ras-
yonel değ ildir. Mahvolan dyade'larla ezeli dyade'lar aras ında niçin 
birlik ve ayn ı lık var da kendi ba şı na dyade ile özel dyade'lar aras ında 
bu aynı lı k yoktur. Z. Markoviç, mant ıkçı  Aristonun Eflâtun'daki bu 
ontolojik görü ş e hücumuna kat ı lmıyor. Eflâtun Dyade fikri ile ritmi, 
ölçüyü kurmu ş  bulunuyordu. Aristo'nun "tam orta" diyece ğ i ş ey de 
oradan ç ıkmış tı r. İ fratla tefrit aras ındaki orta yol Bir'dir. Aristo Or-
ganon'un Kategoriler bölümünde "özün azl ı k ve çokluğa elveriş li 
olmadığı nı ", "nicelik ve sayı nı n da böyle olduğunu" söylüyor. Eflâ-
tun'un belirsiz Dyade ile Bir'in (veya s ı nı rs ı z ile sı nır' ın) birleşmesi 
fikri (asl ında ontolojik olan bu fikir) olmasayd ı  Aristo Organon'daki 
sözlerini söyleyemezdi. Eflâtun'un Philebos'ta kulland ığı  tabirler 
sonraki yüzyı llar içinde derin tesir yapm ış tır. Sı nı rs ız' ı n hali "ilerle-
mek ve durmamak" diye ifade edilmi ş tir. Halbuki s ınırı  (limite) 
belirten ifade "durmak ve ilerlememek". Bu teori aritmeti ğ e, geomet-
riye, maddeden ba ş layarak bütün gerçeklere tatbik edilir Hareket, 
ritm, gerilme ve geni ş leme , bütün varl ı k derecelerinin kanunlulu ğu 
bununla aç ıklanır. " İ lerlemek ve durmamak" Terakkinin, 18-2o nci 
yı llarda geli ş ecek olan modern dü şüncenin temel fikrinin özünü 
tarif etmektedir. (Paul Kucharski, Les Chemins du savoir dans les der-
niers dialogues de Platon, 1949, P. U. F.- Aristote, M dtaphysique, trad, 
et notes J. Tricot, J. Vrin 1948. Zeliko Markoviç, Sur la Th6orie de la 
mesure de Platon, Bull. int. de L'Academie Yougos, 194o - Z. Markoviç, 
La Th6rie de Platon sur l' Un et la Dyade indefinie et ses traces dans la mat-
h6matique grecque, Revue d'Histoire des Sciences, 1955 - abb 
Les Dialogues de Platon; Goldschmidt, Les Dialogues de Platon, P. U. F., 

1 947)• 

* Eflâtun'un bu en büyük ortaya ş  diyaloğunu frans ı zlar Rdpublique diye ceviri-

yorlar. Bizde asl ı na daha uygun olmak üzere "Devlet" denmektedir. 
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N O T : 3 

Benedetto Croce, hegelci olmakla beraber, metodunu ve siste-
mini esaslı  noktalarda tenkid etti. Ancak bu tenkitler idealist felsefe 
çerçevesi içinde kald ı . Varl ık felsefesi aç ı sı ndan bakı nca Croce'nin 
tenkitlerindeki yetmezlik kendisini gösterir. Her ş eyden önce bu fel-
sefenin kendi sistemi içinde yap ılan tenkitleri ele alal ım. Croce'ye 
göre Hegel, felsefenin mant ığı n yapmak istemi ş tir. Fakat bunu ge-
niş leterek bütün ilimlere yaymaya kalkm ış tı r. Diya.lektik'te üç temel 
fikir vard ır: kavram, üniversel, konkre. A) Felsefenin konusu duygu, 
heyecan, duyu verisi de ğ il kavramd ır. B) Felsefenin konusu genel, 
özel ve ferdi de ğ il , üniversel'dir. C) Üniversel ayn ı  zamanda konk-
redir. Böylece o soyut üniversel olan matematikten ayr ı l ı r. Felsefi 
dü şünce yaln ız seçik de ğ il, aynı  zamanda kar şı t kavramlar kar şı sın-
dad ır: doğ ru-yanl ış , iyi-kötü, varl ık-yokluk kar şı t kavramlard ı r. 
Karşı tlar antinomi halinde kalmazlar, terkip edilirler. Felsefe üni-
versel konkre olan bu terkiplerden do ğar. Z ı tlar birbirinin kar şı -
tı dı r, ama birliğ in karşı tı  değ ildir. Hegel'e göre varl ık ve yokluk sen-
tezde beraber dü ş ünülebilir, fakat sentez d ışı nda ayr ı  kal ırlar. O, 
aynı lı k prensibinin bütün felsefe tarihinde yanl ış  kullamldığı nı  iddia 
eder. Fakat Hegel'de z ı tlar ve çeli ş iklerin birle şmesine ait aç ıklama 
Croce'ye göre savunulamaz. (Croce, Ce qui est mort et qüi est vivant de 
Hegel). 

Zı t kavramlar, çeli şikler akı lda asla birleşmezler. Hegel z ı t, 
kar şı t ve çeliş ik kavramlarını  birbirine kar ış tırıyor. Varl ıkta çeli-
ş ikler değ il , farkl ı lar ve seçikler (distinct) vard ı r. Farkl ı  ve seçik te-
rimler birbirini tamamlar ve içerirler. Varl ıkta yürüyü ş  vardır, ama, 
bu farkl ı lar ve seçiklerin birbirine kat ı lması  suretiyledir ve içerme 
mantığı  ile gösterilir. Bu ise tabiat ilimlerine ve matemati ğ e aykırı  
değ ildir. Halbuki Hegel'in paradoxal mant ığı  baş lı ca matemati ğ e 
ve tabiat ilimlerine dirsek çevirmi ş tir. Bunun için üniversel konkre 
kavram yerine ferdi konkre kavramlar ı  koymalı dı r. İ nsan-tabiat 
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ikiliğ i aşı lamaz. Hegel'in panlogisme'i diyalektiğ in yanlış  uygulan-
mas ından ileri gelmektedir. Bu yanl ış lık da fikirden varl ığ a geçme 
teş ebbüsünden do ğuyor (Louis Rougier, Paralogismes du rationalisme). 
Hegel'in kulland ığı  Logos kavramı  eski metafizi ğ in müphem bir kal ı n-
t ı s ı d ı r. 

Hegel'in Ruh dinamism'i için söyledikleri tabiata hiç tatbik 
edilemez. Çünkü tabiatta matematik metod ve tabiat ilimleri hakim-
dir. Diyalektik bunlar ı  ya inkâr yahut tahrif eder. Bunlar ı  kabul edin-
ce diyalektiğ i reddetme zorunda kal ı r ız. Bu iki kutup birle ş mez. 
Engels'in "Tabiat Diyalekti ğ i" görü şünün insan ve Ruh sahas ı nda 
yeri yoktur. ( J. P. Sartre, Critique de la Raison Dialectique, 196o, Gal-
limard). 

Hamelin ve Le Senne gibi yeni Hegelciler de onu ba şka aç ı lar-
dan tenkid etmektedirler. Hamelin, Mutlak Ruh fikrinden vaz ge-
çerek onun yerine relation kavramı ndan hareket ediyor ve bu felse-
feyi tam relationnel bir tarzda yorumluyor (Hamelin, Essai sur 
les Elements principaux de la Repdsentation, 1925 Felix Alcan). Le Sen-
ne, onu konkre psikolojik bir zemin üzerine naklediyor: diyalektik 
Hegel'deki mutlak ş eklini tamamen kaybederek psikolojik çat ış malar 
bilgisi haline geliyor (Le Senne, Le Devoir, 193o, F. Alcan; -, Ob-
stacle et Valeur, Aubier, 1934). 

Nicolai Hartmann, Hegel'i ruhun hareketlili ğ i ve dinamismi 
fikrinde hakl ı  buluyor. Fakat buradan kavramlar ş emas ı , bir nevi 
mant ık ç ıkarmanı n imkans ız olduğunu söylüyor. Kavramlar ara-
s ı nda diyalektik münasebetlerin gerçek de ğ eri yoktur. Ancak ger-
çekten soyutlanan kavramlar aras ı nda böyle münasebetler kurula-
bilir. Bu münasebetler gerçe ğ in çe ş itliliğ ini ve akı ld ışı  vasfını  ifade 
edemez. Hegel'in mant ığı  soyut metafizik karakterdedir. Bir varl ı k 
derecesi olarak Geist' ı  aç ıklamaz. Konkre verilerden uzakla ş tıkça, 
diyalektik her türlü engelleri a şma iddias ı na kalkar. Aya ğı  karadan 
kesilir ve bo ş lukta i ş lemeye ba ş lar. Yapmak istedi ğ inin aksine var ır. 
Yani, konkreden ve tecrübeden uzakla şı r; basit bir zihin oyunu 
haline gelir. (N. Hartmann, Das Problem des Geistigen Seins 1933, Wal-
ter de Gruyter: "Hegel'in tarih felsefesi") 

Bu diyalektikte iki yanl ış  nokta var: ) kan ı tlar düş üncenin 
hareketinden olgular ı n hareketine do ğ ru gidiyor. Vakaa s ı rf varl ık 
kavramı  sı rf yokluk kavrammdan ayr ı lmıyor. Fakat kar ış anlar yal-
nı z kavramlard ır. As ı l varl ık ve yokluk saf halde iseler birbirine 
kar ış mazlar. Zihinde kavramlar aras ı nda böyle kar ış ma olsa da, 
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oradan ontolojik "varl ık—yokluk" birliğ ine geçmeye hakk ımız yok-
tur. Bu geçi ş  yersizdir. Mant ı ktan ontolojiye geçilemez. 2) Bütün 
bu kavram diyalekti ğ inin temeli, olgu olarak s ırf varl ık ve sırf yok-
luk nerededir? Onlar dü şünceden ba şka hiç bir yerde de ğ il-
dir. Buradan ç ıkar ı lan kavramc ı  "olu ş "ta asla varl ıkları n oluş 'ları na 
uymaz. Burada kabul edilen olu ş , Heraklit'in eski metafizik kavra-
mı d ı r. Buna kar şı  Parmenide ş öyle diyordu: "Yoktan hiç bir ş ey mey-
dana gelmez" (Ex nihilo fit). Tecrübeyle kavrad ığı mız oluş  ise büs-
bütün ba ş kad ır. Oradaki oluş  yoktan değ il vardan ç ıkar ve hiç bir 
ş ey mutlak olarak kaybolmaz. 3) Olu ş—Oluş  değ il karşı t kavram ı  
da üçüncü terimin bulunmay ışı  (tertium non datur) ilkesinin geçer-
ligi olduğunu gösterir. O halde hangi ş ekilde olursa olsun bu ilkeden 
vaz geçilemez. Çeli ş mezlik mantığı  yerine çelişme mantığı  konamaz. 
Bu tenkit ihtimaliyete dayanan yeni mant ıklara karşı  olduğu gibi, 
Hegel'in çeli şme mantığı na karşı  da yap ı labilir. Matematikte sürekli 
ve süreksiz aras ındaki karşı tlık ortadan kald ı r ı lamaz ; ancak biri 
öteki diline tercüme edilebilir. Descartes ve sonrakilerin yapt ıklar ı  
bu idi. Bugünkü ilimde "tamamlay ıc ı lık" fikri de koordinat meto-
dunun tabiata uygulanmas ı ndan ba şka bir ş ey değ ildir. 

B. Jasinowski ve Delevsky, Hegel—Marx diyalekti ğ ini aş an bir 
ilim diyalekteğ inden bahsetmektedirler. Onlara göre z ı tlar ve fark-
lı lar uzla ş abilirler, çeli ş ikler uzla ş amazlar. Onlar aras ı nda hiç bir 
sentez mümkün de ğ ildir. Bu ancak çeli ş iklerin sentezi de ğ il, zı tların 
sentezi ise mümkündür. Engels "hareket çeli ş iktir" derken bir ç ık-
maz ın içinde idi. İ lim tarihinde tez—antitez— sentez halinde geli ş me-
ler yoktur. İ lim tarihi basit bir diyalektik formülüne s ığ dı rı lamıya-
cak kadar karma şı k hareketlerle doludur. (Delevsky, La Logique dans 
l'Evolution des Sciences, Le Mois, 1937; Delevsky, Evolution de la Science, 
Revue Phil. 1938, pp• 278-306) Diyalektikciler, hatta onlar ın cazi-
besine kap ı lan baz ı  bilginler, ilmin evriminde bu tez - antitez oyunlar ı  
aramadan ho ş lan ıyorlar. Fizik, kimya tarihinde, teknikte bu tarzda 
misaller arıyorlar. Halbuki, yak ı ndan bakınca bütün bu "üçlü" 
hareketlerin ne kadar zorlama oldu ğu görülür. 
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TEKNIK TER İ MLER ENDEKSI 

A 

Açık: ouvert. Bu kelime yeni felsefede terim 

halini almış tır. Bunun için dair kar-

şı lığı  açık demek imkâns ızdır. 
Akılyürütme: raisonnement. Eskiden is- 

tidlâ1 deniyordu. D.K. "usavurma" keli-

mesini ileri sürdü. Biz onun yerine 

akılyürütme diyoruz. 

Aksedilmezlik: irreversibilite. D.K. buna 

"evrilmezlik diyor. 

Apaçıklık: evidence. Eskiden "bedahat" 

deniyordu. Fakat bedahat, bedihi 

kelimeleri yerine biz apaç ıkl ık, apaç ık 

kelimelerini tercih ediyoruz. 

Aşkınlık: transcendance. Eskiden müteali-

yet, ve a şkın yerine müteal deniyordu. 

Aşkın: transcendant. 

Aşma: depassement. Eskiden terim de ğ ildi. 

Araç: moyen. Eskisi gibi vas ıta kelimesi ile 

birlikte kullanıyoruz. 

Aydın: dair. Eskiden vaz ıh deniyordu. Onun 

yerine aç ık kullanı ldı . Ouvert karşı lığı  

olduğu için aç ık kelimesini kullan-

mıyoruz. 
Aydınlık- clarte. Eski terimle "vuzuh". 

Ayrıcinstenlik: heterogeneite. Eski terimde 

ademi tecanüs deniyordu. 

B 

Bağ laşma: connexion 

Bağı mlı lık: dependance. Es. t. de tâbiiyet 

Bağı msı zlık: independance. 

Bağ : copule. D.K. ko şaç. Es. Ter. râb ı ta 

Bağhlaşma: interdependance 

Ba ş langıç: elementaire 

Bileşke: resultante. Es. t. muhassala 

Belirli: defini 

Belirsiz: indefini 

Birleşme: communion 

Bildirme: communication, Es. t. tebli ğ  
Bildirebilme: communicabilite 

Bircinsdenlik• homogeneite. Esk. Ter. te- 

canüs 

Bölge: region 

Bölgeye ait: regional 

Bulunuş : presence 

Bulunmayış : absence 

Bütünleşme: integration 

Bütünlük: totalite 

Bunalma • angoisse 

Birlik: association, unite 

C 

Cevher: substance. Es. Te. cevher 

Cemaat: communaute. Es. Te. cemaat 

Ç 

Çağ rışı m: association. Es. t. tedâi 

Çelişmezlik: non—contradiction. Es. ter. 

ademi Tenakuz 

Çevre: circonference 

Çıkarma: inference 

D 

Dalma : ekstase 

Davran ış : comportement, behavior 

Dayanış ma: solidarite. Es. Te. tesânüd 

Devrim: revolution. Es. Te. Inkilâb, ihtilâl, 

tehavül, v.s. 

Dış adönük: introverti Es. Ter. yok 

Denge: equilibre. Es. Ter. muvazene 

Dayanak: substratum. Es. Ter. mesned 

Dışş uur : inconscience (alt şuur: subconsci- 

ence) Es. Ter. tahte şş uur, gayrış uur 

Derin—düşünme: meditation. Es. ter. yok 
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Durdurma: repression 

Duyu: sens 

Duyum: sensation. es . ter. ihsas 

Duygu: sentiment. es . ter. his 

Duygululuk: affectivite 

Durum: situation 

Düşüklük: vice. es . ter. faziha, ço ğ . fazâyih 
Düşkünlük • manie. es . ter. ıbtilâ, 
Düşkün: maniaque. es . ter. mubtela 
Düşünce: Pensee. es. ter. Tefekkür 

E 

Ergenlik. puberte. es . ter. hillüğ  
Erginlik: adolescence, mürahiklik 
Erişkinkinlik: âge mûr, es. te. kâhillik 
Eşitlik: egalite. es . ter. müsavat 
Evrim: evolution. es . ter. tekâmül. Perfec-

tionnement dernek olan tekemmül 

ile karışı r. Emrullah Ef. buyüzden 

"havelân" kelimesini ileri sürmü ş tür. 

F 

Fertlik: individualite 

Fil: acte 

Fenomen: phenornene. es . ter. hadise. D.K. 

olay. Bu kelimenin (phenomenon) 
tam karşı lığı  almancada olduğu gibi 
(Erscheinung) "görüntü" dür. 

G 

Gerekli: determine 

Gereklilik: determination 

Gelişme: developpement. es . ter. inkişaf 

Gerileme: regression 

Gerilme: tension. es . ter. tevettür 

Gizlenmiş : implicite es. ter. =mili: kar şı tı . 

Explicite: aç ı lmış  
Görüş : concefıtion, esprit 

Görgü: experience, tecrübe 

Gelenek: tradition. es . ter. an'ane 

Görünüş : apparence, es. ter. zevahir 
Göreli: relatif. es . ter. izari 

Görelilik• relativite, es. ter. izafiyet 

Görecilik: relativisme. es . ter. izafiyetcilik 

Gözlem: observation. es . ter. müşahede 

Güc: puissance. es . ter. kuvve 

İ  

Içgüdü: instinct. es . ter. sevki tabii, insiyak 

İ çedönük: introverti. es . ter. yok 

İ liş ik: relation. es . ter. münasebet 

İ çkinlik: immanence. es . ter. indimac, mün- 

demiclik 

Ilerleme: progres. es . ter. terakki 

İ lk: primaire 

İ lke: principe. es . ter. mebde'. Ş imdi prensip 

şeklinde de kullanıyoruz. 

Ilkel: primitif. es . ter. ibtidai. 

İ tilme: refoulement. es . ter. ihtibas 

İ tilipkalma: frustration. es . ter. yok 

İ zahetme: explication (Bu yerde aç ı klama 

da kullanı lıyor) 

İ tibarc ı lık: conventionalisme 

İstek: volition 

İ stek 	acte volitif. es . ter. yok 

İ ç—düşünme: reflexion. es . ter. teemmül 

K 

Kaide: regle 

Katılma: participalion. es . ter. Iş tirak 

Kural: norme 

Kesin: certain. es . ter. yaluni 

Kesinlik: certitude. es . ter. yakin 

Kendilik: ipseite. es . ter. yok 

Ketvurma: inhibition es. ter. nehiy 

Kişi: personne. es . ter. şahs 

Kiş ilik: personnalite. es . ter. ş ahsiyyet 

Kısır: döngü cercle vicieux. es . ter. dairei 

faside. 

Kavram: concept, es. ter. mefhum. Bu eski 

kelimeyi notion yerine kullan ıyoruz. 

Kavram: conception 

Konkre: concret. es . ter. müşahhas. Per-

sonnifie kar şı lığı  müşahhas ile kar ışı -

yordu. 

Kurum: institution. es . ter. müessese. 

Kat'i: exact 

Konu: sujet. es . ter. mevzu 

M 

Metod: methode. es . ter. usul, nehc 

Mefhum: notion 

O 

Olgunluk: maturite 

Islah: amelioration. Iyile ş tirme denebilir. Ortam: milieu. es . ter. vasat 
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Olas ı l ık: probabilite. ihtimaliyet 

Olumlu: affirmatif 

Olumsuz: negatif (Bu kelimeler yanl ış  olarak 

pozitif ve negatif yerinde kullan ı lı yor) 

Böyle bir kar ış t ırmadan kaç ı nmak 

için bunları  yaln ız mant ık'ta kullan-

mal ıdı r) 
Olgu: fait. es . ter. vak ı a 

ti 
Öncül: antecedent, es. ter. mukaddem 

Önerme: proposition. es . ter. kaziyye. Bu 

yerde "cümle" kullan ı lamaz. 

Öngörürlük: prevision 

Öndeyiş : prediction. es . ter. kehanet 

Özümseme: assimilation. es . ter. temsil. Bu 

kelime representation için de kul-

lanı ldığı ndan, kar ışı klığ a sebep olu-

yordu. 

R 

Rakabet: competition (rakiplik demek daha 
iyi) 

Sayı  kan ı tlama: petition de principe. es . ter. 

müsadere alel— matlub. D.K. say ı  
kan ı tsama 

Saik: motif 

Saikler: motivation 

Sakl ıkalma: conservation. es . ter. tahaffuz 

Sebep: cause (raison yerine ayr ı  kelime yok) 

S ı kı nt ı : anxiete 

S ıvı : liquide. es . ter. mâyi' 

Soyut: abstrait. es . ter. mücerred (isole ve 

isolation ile kar ışı yor) 

Soyutlama : abstraction. es . ter. tecrid 

Sonuçlar§ : deduction. es . ter. ta'lil (causa-

tion ile kar ışı yor.) tbn Sina istentac 

diyor ki daha doğ rudur ve sonuçlay ış  
onun türkcesidir. D.K. n ın tümden-

gelim'i doğ ru değ il 

Sonucauyma : consequence 

Sonuca uyan: consequent; es. ter. müntec 

Sezgi: intuition. es . ter. hads. Anschauung 

karşı lığı  kavram daha doğ ru ise de bu 

kelime yerleşmiş tir. 

Sonuç: conclusion; es. ter. de netice hem 

bu hem resultat kar şı lığı  idi. 

Soru: question. es . ter. sual, mesele. Bunlar ı  
ayırmak için ayr ıca sorun demeye 

lüzum yoktur. 

Sarih: precis 

Sarihlik • precision 

Sonlu: fini 

Sonsuz : infini 

Sın ı rl ı : limite 

Sinirsiz: illimite 

Sürekli: continu. es . ter. mütemadi 

Süreksiz: discontinu. es . ter. gayr ı  mütemad ı , 

ınunfas ı l 
Süreç: processus. es . ter. yanlış  olarak: 

vetire 

S ıfat: attribut (met.) 

Seyretme: contemplation (temasa) 

Sorumluluk: responsabilite. es . ter. mes'uliyet 

Sorumlu: responsable. mes'ul 

Süredurum: inertie. es . ter. atalet (tenbel-

lik'le kar ışı r) 

U 

Usul: procede. (es. ter. de vetire kelimesi 

yanlış  olarak processus ve procede 

yerine kullan ı lırd ı ) 

Uyarl ık: correspondace (Bil. teo.) 

Upuygunluk: Adequation 

T 

Tersevrim: involution 

Tavır: attitude 

Tası m: syllogisme. es . ter. k ıyas (Bu kelime 

hem analoji hem syllogisme yerine 

kullanı l ı rd ı . Bu karış tırma mant ıkta 

ve fıkıhta görülür) 

Terim: terme. Bu kelimenin türkçe deyi ş  
şekli. es. ter. ıstı lah 

Toplum: societe. Cemiyet kelimesi Birlik, 

topluluk gibi anlamlara geliyor. 

Tümevarış : induction. es . ter. istikra (D.K. 

tümevar ım diyor) 

Tutarl ık: coherence. es . ter. insicam 

Vaka: evenement 

Y 

Yığı n: masse. es . ter. kütle 

Yar ış : concours 

Yarış ma: concurrence 
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Yorumlama: interpr&ation. es . ter. tefsir 

Yüklem: attribut (mant ık) es. ter. mahmul 

(frans ızcada pr&licat da ayn ı  anlama 
gelir) 

Yükümlülük: obligation. es . ter. mükel-
lefiyet 

Yapt ı rı c ı lık: sanction. es . ter. müeyyide 

Zorunluluk: nkessit. (zaruret de kullan ı -
lır) 

Zorunsuzluk: contingence. es . ter. imkan ı  
hass. Mant ıktaki imkân'dan ay ırmak 

için bu kelimeyi kullanmak gerekiyor. 
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DÜZELTME CETVELI 

sh . sat . yanlış  doğ ru 

50 33 lâ yagemül—gaybe illallah la ya'lemuha illâ Hüve 

59 35 onotolojik ontolojik 

76 40 Brekier Brehier 

79 25 irrationel irrationnel 

84 4 göstriyor gösteriyor 

100 25 Varlık Kelimesinin Anlamlar ı  (Bu sat ır silinecek) 

110 38 A. Merleau—Ponty M.Merleau—Ponty 

120 34 Moravieff Mouravieff 

122 40 Maacel Marcel 

136 5 Heraclit Heraklit 

145 34 Giordono Giordano 

153 2 Appearece Appearence 

163 39 Garuier Garnier 

182 39 Philosophi Philosophie 

192 32 Lakkovsky Lakhovsky 

201 29 Matissei'in Matisse'in 

208 38 evoluiton evolution 

209 35 Koffa Koffka 

214 32 Mneschen Menschen 

231 40 felsefenin felsefeye 	tepkinin 

231 40 baş landığı nı  ba ş ladığı nı  
235 38 CPP (pp. 

254 42 souger songer 

300 39 Myhologie Mythologie 

307 36 1925 1923 

372 41 Nation Notion 

374 40 Homain Humain 

496 37 der des 
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