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ÖNSÖZ 

 

Tarihsel ve kültürel her olgu ve olayın belirli bir gelişim ve oluşum 

süreci bulunmaktadır. Bir bakıma tarih ve kültürün bilinci demek olan felsefe 

de bundan ayrı tutulamaz. Dolayısıyla bir filozofu veya onun temel 

problematiklerinden birini irdelemek ve incelemek; o filozofu hazırlayan 

birikimi, dönemi, etkileşimleri veya bir kelime ile çağın ruhunu da farketmek 

ve bir dereceye kadar kavrayabilmek demektir. 

 Bu çalışmada ruh-beden ilişkisi prroblematiğinden hareketle 

Bergson’u yeni bir bakış ve ele alışla değerlendirmek ve onun felsefesi 

içindeki olası bağlantıları daha belirgin bir duruma getirmek arzulanmaktadır. 

Bu yolla ülkemizdeki düşünsel ortama bir katkı ve değişik bir bakış açısı 

getirilebilmişse, bu çalışmanın gerçekleşmesi sürecindeki bütün sıkıntı ve 

zorluklara değecektir. 

Hiç şüphesiz bir eserin tamamlanıp ortaya çıkabilmesi için bazı 

vazgeçilmez durum ve koşulların bir arada bulunması gereklidir. Belki de 

bunların en başında özgür ve demokratik bir çalışma ortamı gelmektedir. 

Öncelikle bu ortamın sağlanmasında ve tez konusunun seçilmesi, irdelenip 

incelenmesi ve yazımı aşamalarında, karşılaşılan bütün güçlüklerde, büyük 

yardım ve desteğini gördüğüm hocam sayın Prof. Dr. Şahin 

YENİŞEHİRLİOĞLU’na, ve çalışmanın oluşum aşamasında 
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gerçekleştirdikleri yönlendirme, eleştiri ve rehberlik için tez izleme komitesi 

üyelerine teşekkürü zevkli bir görev saymaktayım. 

Ayrıca gerek kaynakların temini ve gerekse yorumlanması 

aşamalarında görüş ve önerilerini esirgememiş olan sayın Doç. Dr. Ülker 

ÖKTEM ve sayın Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul R. TURAN’a ve zor zamanlarda hep 

yanımda olan eşim, ailem ve çalışma arkadaşlarımla birlikte dostum A. Cemal 

KAYA’ ya da teşekkürlerimi sunarım.   
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GİRİŞ 

 

İnsanoğlu kuvvetli bir olasılıkla, kendisini evren ve doğa içerisinde, 

bilinçli bir varlık olarak fark ettiği ilk günden itibaren, nereden gelip nereye 

gittiğini, evrenin ve bu evren içinde kendi varlığının yeri ve anlamının ne 

olduğunu, nasıl bir süreç ve sonla karşılaşacağını kısacası, kendisini nelerin 

beklediğini sürekli merak etmiştir. Evrende insanı “özne” konumuna yükselten 

de bu ve buna benzer etkinlikler olmuştur.  

İnsanoğlu merak ve bilme arzusunu kendi üzerine yönlendirdiğinde 

ilkin canlı evrendeki herhangi bir varlık gibi, doğum ve ölüm arasında bir 

yaşam süreci geçirdiğini fark eder. Ancak bu fark ediş bir başkalaşım ve 

dönüşüm sürecini de beraberinde getirir. Bu kendisini tanıma, anlama ve 

anlamlandırma sürecidir. Bu süreç; doğa ve kendisi arasında nasıl ve nereye 

kadar bir ilişki ve ortaklık bulunduğunu ve nereden sonra, doğadan ve doğal 

olandan kopup, başkalaştığını sorgulamayı içermektedir.  

İleriki bölümlerde inceleneceği üzere; İnsanoğlu akıp giden ve 

herşeyi değiştiren zaman içerisinde kendisini bütün bu değişme ve oluşu 

farkedip anlamlandırmaya çalışan bir “ben” olarak yakalamaktadır. Bu 

yakalayışta anlık bir algının ötesine geçerek, meydana gelen olayları bir 

oluşum sırası içinde kavramak ve anlamlandırmak gibi bir yeti ve özelliğe 

sahiptir. İnsanda hafıza kişisel bir birikime sahip olmak, gerektiğinde bunu 

kullanabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek olanağı sağlamaktadır. 
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Öyleyse insan varlığı sadece anı yaşayan ve onun bilincine sahip bir varlık 

olmayıp, kendisini doğadaki diğer varlıklardan (ve diğer insanlardan) ayıran, 

benlik, kendilik, bireylik ve kişi olmaklık bilincine sahip bir varlıktır. Bu 

varlık aynı zamanda fizik evren içinde, bu evrenin yasa ve koşullarına bağlı ve 

uyumlu bir yaşam sürmesi gereği üzerine de bilinç sahibidir. Dolayısıyla 

kısaca belirtmek gerekirse insanoğlu hep bir bilinç (ruh) ve beden varlığı 

olduğunun farkındadır. Evrende bir tek insan varlığı ölümlü bir hayata niçin 

doğduğunu, doğumdan öncesini ve ölümden sonrasını merak edip irdeler, 

günlük deyimle bunu dert edinir. İşte bu tür soru ve sorunları dert edinmesi 

insanın felsefe ve metafizik denilen insanlık tarihinin en önemli başarılarından 

birisini geliştirmesine neden olmuştur. Çünkü insanoğlu kendisine 

döndüğünde, gündelik kaygı ve gereksinimlerin yanısıra bunlarla pek de 

benzerlikleri bulunmayan bu gün adına felsefi ve metafizik dediğimiz soru ve 

sorunlarla da uğraştığını ve bunlara bir cevap bulmak zorunda olduğunu 

anlamıştır. Bu aynı zamanda onun kendisinin doğada bitip, yiten (doğup, yok 

olan) herhangi bir varlık olmadığını ve olamayacağını da kavraması demektir. 

Genelde felsefenin her alanında özelde de metafizik’de ortak soru ve 

sorunlardan hareket edilse bile, insanoğlunun yaratıcı dehası neredeyse sınırsız 

denebilecek çeşitlilikte farklı ve zengin yaklaşımlar geliştirebilmiştir. Böylece 

daha zengin ve karmaşık kuramlar, birbirleriyle diyalektik ilişkiler ağı içinde 

şekillenmişlerdir. Her kuram kendisine göre öncekilerin eksik ve hatalı 

görünen ögelerini eleştirip değiştirerek veya bir üst yorum katarak yeni bir 
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yapı sunagelmiştir. Bu işleyiş, felsefenin özgün ve dinamik motoru 

durumundadır. Dolayısıyla felsefe’de mucizeye yer yoktur. Onun 

varolabilmesi ve varlığını koruyabilmesi için; özgür bir düşünce ortamının 

yaratacağı düşünsel zenginlik ve bu temeller üzerine oturan bir gelenek 

yaratmak zorunluluğu vardır. Felsefe etkinliği bu gelenek içerisinde yapıldığı 

gibi, felsefeyi öğrenmek, öğretmek veya bir sorunsalı irdelemek de bu düşünce 

geleneğini dikkate alıp olabildiğince nüfuz etmekle olanaklıdır. İşte bu ve 

benzeri gerekçelerle bu çalışmanın birinci bölümü, sorunsalın Bergson 

felsefesinde almış olduğu yeni biçimi daha yakından fark edip 

betimleyebilmek için bir hazırlık evresi olacaktır. Çünkü Bergson seçtiğimiz 

sorunsala dair görüşlerini serimlerken sık sık yukarıda değinilen geleneğe 

başvurmakta ve hesaplaşmaktadır. Zaten yeri geldikçe gösterilmeye 

çalışılacağı gibi; Onun konu hakkındaki temel tezleri, kendisinden önce ileri 

sürülen iddiaların açmazları ve tutarsızlıkları üzerine kurulmuştur. Böylece o, 

değilleme (olumsuzlama) yoluyla belirlemelere ulaşırken Sokratesçi yöntemi 

kendi çağına taşıyarak, gelenekle de bütünleşmektedir. Zira pek çok konuda 

tezlerini öncellerinin yadsınması ve eleştirisi şekillendirmektedir.1 Ruh-beden 

ilişkisini irdelerken izlediği yöntem de bundan farklı değildir. 

Bergson’da (1859-1941) ruh-beden ilişkisi problematiğinin 

irdelendiği bu çalışma önsöz, giriş ve üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 

                                                 
1 Chavalier, J., Henri Bergson, s. XIII-XIV ve Topçu, N., Bergson, s. 9-10 ve Somar, Z., Bergson, 
s.17-44 
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Çalışmanın birinci bölümünde öncelikle ruh-beden ilişkisi 

problematiği ele alınacak olup, (I-A-1.) burada genel hatlarıyla problematiğin 

felsefi anlamı ele alınıp açımlanmaya çalışılacaktır. Zira böylelikle sorunsalın 

Bergson felsefesinde alacağı biçimi daha doğru ve net değerlendirebilme 

olanağı doğabilecektir. Bu bağlamda olmak üzere, adı geçen problematiğin, 

felsefenin etkinlik dairesi içindeki yeri de gündeme gelecektir. 

Ayrıca ruh-beden ilişkisini herhangi bir filozof veya ekolde irdelemek 

beraberinde o filozof veya ekolün örtülü veya açık insan tasarımını da 

irdeleyip sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın dikkat çekmek ve 

üzerine eğilmek istediği hususlardan birisi de bu olacaktır. 

Temelde insan varlığı ve varoluşu bilinebilen en karmaşık, en yetkin 

ve en çok boyuta sahip özellikli bir varlıktır. Bu özelliği dolayısıyla bütün 

bilme edimlerinin öznesi ve yer yer de nesnesi durumundadır. Konu felsefe 

olduğunda ise zaman zaman özne ve nesne ayrımı ortadan kalkmakta; insan 

kendi “ben” inden hareketle, kendini ve insanlığı bilmeye ve deneyimlemeye 

girişebilmektedir. Böylece bilme edim ve etkinliğinin hem öznesi hem de 

nesnesi olabilmektedir. İşte Bergson gibi kimi filozoflar doğrudan doğruya 

kavranabilen asıl gerçeklik olarak bilincin ve benliğin doğrudan 

deneyimlediği, süreyi, oluşu, yaratmayı ve devinimi ele geçirmenin peşine 

düşmüşlerdir. Öyleyse bu noktada ruh, bilinç, ben gibi kavramların öncelikle 

genel kullanımları itibariyle sonra da Bergson’un bunlara yüklediği anlam ve 

içeriklerle ele alınması uygun ve gerekli olacaktır. Bu itibarla bu çalışmanın   
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I-A-2 bölümü ruh-beden ilişkisi kapsamında gündeme gelebilecek temel 

kavramların irdelenmesine ayrılacaktır. 

Kavramsal çözümlemenin ardından bu kavramlar ağı içerisinde 

örülmüş olan belli başlı felsefi ekol ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Bu 

bağlamda I-B’de modern anlamda ruh-beden ilişkisi sorunsalının merkezinde 

bulunan Descartes’tan itibaren ardıllarının sorunu çözme girişimleri ve bu 

girişimler ekseninde oluşan başlıca ekoller irdelenecektir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde sorunsalın Bergson’da almış olduğu 

yeni biçim ve yaklaşım irdelenecektir. Bu amaçla ilkin (II-A.) Bergson’un 

eleştirerek ve yadsıyarak kendi dizgesini kurmasına yardımcı olan “Psiko-

fiziksel paralelizm” kuramı ele alınacaktır. Çünkü Bergson’un ruh-beden 

ilişkisi problematiğindeki özgün tutumunu daha net ve doğrudan 

kavrayabilmek için karşıtı bulunduğu kuram ve yaklaşımları tanımak yararlı 

olacaktır. Bu aşamada Bergson felsefesinin geneline yaygın bulunan nicelik-

nitelik, iç-dış, madde-hayat, ruh-beden arasındaki farklılaşma daha da 

belirginlik kazanacak olup, filozofun yer kaplamayan ruh halleriyle, yer 

kaplayan ve mekanda gerçekleşen fizik olaylar arasındaki farklılığı 

temellendirme arzusuna dikkat çekilecektir. Böylece onun felsefesinin ayırıcı 

özelliklerinden olan, dualist yaklaşımı temellendirme eğiliminin gerekçelerini 

de bir ölçüye kadar kavrama olanağı doğabilecektir. II-A’da her ne kadar 

Bergson’un ruh tasarımı ve kurgusuna yer verilecek olsa da        bu konu 

ayrıca II-B-I’de özerk bir başlık altında irdelenecektir. Çünkü onun                      
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ruh-beden ilişkisi sorunsalındaki yaklaşımının özgünlüğünün; getirmiş olduğu 

yeni ve özgün ruh tasarımından kaynaklandığı savı bu çalışmanın omurgasını 

oluşturacaktır. Bu itibarla bu bölümde; “ruh bir töz mü dür”, “ruh, beyinsel ve 

bedensel süreçlerle tanımlanabilir mi”, “bu süreçlere indirgenebilir mi veya 

bunların epifenomeni sayılabilir mi” gibi sorulara cevap aranacağı gibi, “ruh 

ile hafıza ve bilinç arasındaki ilişki”, “ruhun beyinsel ve bedensel varoluşu 

aşkın bir doğasının olup olmadığı”, “bedensel varoluşu aşan bir yanı varsa 

bunun olası felsefi-metafizik yansımaları”nın neler olabileceği irdelenmeye ve 

tartışılmaya çalışılacaktır. Ayrıca evrensel metafizik planda hayat hamlesi 

(élan vital) ile insan ruhu arasındaki ilişki de gündeme gelecektir. Çünkü her 

ikisinde de yaratma, oluş, yenilik ve devinim esastır.  

II-B-2 Bölümünde Bergson’un “madde” ve “beden” konusundaki 

görüşleri irdelenerek, “ruh-beden ilişkisi”ni ele almak için hazırlık bölümleri 

tamamlanmış olacaktır. Böylelikle madde ve hayat, ruh ve beden karşıtlığı ve 

aralarındaki ilişki aydınlatılmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla bu bölümde; 

madde ve hayatın kaynağı, özellik ve nitelikleri, benzer ve farklı yönleri, tabi 

oldukları yasalılıklar, yaratıcı-dinamik-evrimsel süreç yani hayat hamlesinin 

gelişimi ile olan ilişkileri sorgulanıp serimlenmeye çalışılacağı gibi madde ve 

beden tasarımı, madde ve Tanrı ilişkisi, madde ve bilme yetilerinden zeka ile 

olan yakınlığı da bir problem olarak ele alınıp, üzerine dikkat çekilecektir. 

Böylece maddi dünya ile çevrili olan beden varlığının ontik statüsü de 

belirlenmeye çalışılacaktır. 
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“Bergson’da ruh-beden ilişkisi” başlığını taşıyan II-B-3 bölümünde; 

ruh ve beden arasındaki dayanışma ve farklılaşmaya dikkat çekilerek bu ilişki 

betimlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışmanın yer yer dikkat çekmeyi 

amaçladığı hususlardan birisi, bu sorunsalın insan anlayışı bağlamında ele 

alınabileceğine işaret etmek olacaktır. Şöyle ki; insan ruh ve beden varlığı 

olarak her iki evrenden de bir parçadır. Diğer bir deyişle her iki evrene de 

aittir. Öyleyse bu aşamada Bergson’un ruhu tözsel bir yapı olarak 

tanımlamamış olmasından hareketle, ruhsal varoluş için bedensel varoluşun 

anlamı ve gereği sorgulanmalıdır. Bu bölümde bedenin ruhsal varoluş için 

değeri sorgulanarak, ruhun beyinsel ve bedensel varoluşa indirgenemiyor 

olması olgusundan hareketle Bergson’un metafizik kurgusunda varılabilecek 

olası sonuçlar irdelenmeye çalışılacaktır. 

Seçilen problemin Bergson felsefesi içerisindeki yeri III-A 

bölümünde ele alınacaktır. Bergson felsefesi dualitelerden örülü ve bunlar 

üzerine kurulu bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Çalışmanın bu bölümünde; 

madde-hayat, ruh-beden dualitelerinin beslendiği genel yapıya dikkat 

çekilerek irdelenmeye çalışılacaktır. Bu bölümde ayrıca ruh-beden ilişkisi 

problematiğinin Bergson’da dizgenin bütünüyle bağlantı içinde olduğu ve 

onun temel problematiklerinden birisini oluşturduğu savı temellendirilmeye 

çalışılacaktır. 

Çalışmanın III-B bölümünün temel savını, ruh-beden ilişkisi 

sorunsalını irdelemenin, herhangi bir filozofun örtülü veya açık olabilecek 
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olan, insan tasarımı ve anlayışı ile bütünleştiğini ortaya koymak oluşturacaktır. 

Böylelikle bu savın Bergson felsefesi özelinde sınanması ve 

temellendirilmesine çalışılacaktır. Bunu yaparken Bergsoncu genel metafizik 

plan içerisinde insan varlığının oluşum ve gelişim süreci, bu sürecin anlamı ve 

bilinci oluşu, kendi işleyiş ve yaratılarıyla olan benzerlik ve ilişkiler gündeme 

getirilip, sorgulanacaktır. Ayrıca bu bağlamda evrensel-yaratıcı-dinamik ve 

evrimsel süreçle insan arasındaki devamlılık ve koşutluk ilişkisine dikkat 

çekilerek, hayat hamlesinin özgür yaratma ve açılım sürecinde gelinen en son 

ve yetkin nokta (ürün) olan insan varlığının bu durumdan çıkarması gereken 

etik ve estetik sonuçlara işaret edilmeye çalışılacaktır. 
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I-A-1 

 

Ruh–Beden İlişkisi Problematiği 

 

Felsefe en geniş ve kuşatıcı biçimiyle varlık, bilgi ve değer alanları 

üzerine tutarlı ve sistemli düşünme etkinliğidir. Bu etkinliğin öznesi 

“insan”dır. Evrende bir tek insan varlığı,     nereden gelip nereye gittiğini, 

neden varolduğunu, varoluşun ve hayatın kökenini, anlamını ve değerini 

sorgulamakta ve çeşitli cevaplar vermektedir. “<<Ben neyim>> sorusunu 

sorarken, dünya nedir ve evren nedir sorularını da üstü örtük bir biçimde 

diyalektik olarak sormaktayım.”2 Bu etkinlik insan olmanın en ayırıcı ve en 

belirgin özelliklerindendir. Belki de bu yüzden o, “düşünen hayvan”, “alet 

yapan ve kullanan hayvan” tanımlarının yanı sıra “metafizik yapan hayvan” 

olarak da tanımlanmaktadır. Öyleyse metafizik kaçınılması imkansız sorular 

ve sorunlar alanı olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla insan sadece 

evreni ve varlığı değil, bu evren ve varlık bütünlüğü içinde kendi yeri ve 

konumunu da merak edip, incelemektedir. İşte problemin bundan sonrası 

çatallaşmakta ve bu araştırmaların vardıkları sonuçlar çeşitlenmektedir. Çünkü 

her cevap girişimi belirli bir varlık anlayışından kalkmakta ve bu anlayışa 

                                                 
2 Yenişehirlioğlu, Şahin, Felsefe ve Sanat, s.13 
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paralel olarak bir insan kurgulamaktadır. Felsefi binanın temeline konulan 

ontolojik dayanaklar binayı şekillendirmekte ve ayakta tutmaktadır. 

Dolayısıyla bu temel ve dayanaklara bağlı olarak da felsefe binası insan 

sorununa kadar yükselmektedir.  

İnsan sorunu ve tasarımı ister örtülü, ister açık ve doğrudan ele 

alınmış olsun varlık, bilgi ve değer alanlarının zorunlu ve doğal bir uzantısını 

oluşturur.  

Evrende biricik gerçeklik olarak ruhu, maddeyi veya ideayı kabul 

etmek, yani felsefe binasının temeline koyduğumuz ontolojik kabul ya da 

tercihlerimiz, insan anlayışımızı etkileyecek hatta belirleyecektir.  

Felsefi bir problem ve konu olarak insanı incelemek ilkin onun ontik 

statüsünü sorgulamak demektir. Bu ise insanın nasıl bir varlık olduğunun 

irdelenmesini gerektirir. Konuya ve probleme daha derinlemesine inildiğinde 

insan varlığının evrendeki diğer varlıklardan hemen ayrılmaya başladığı 

görülür. O sadece boşlukta yer kaplayan, evrendeki diğer şeyler arasında 

(bulunan) her hangi bir şey midir? Sorusu gündeme gelmekte ve cevap 

beklenmektedir. Bu soruya evet denilebilse belki problem çetrefilleşmeden 

kapanacak belki de üzeri örtülecek ama bir çırpıda evet de denilemiyor, 

öyleyse geriye hayır seçeneği kalıyor ve neredeyse sonsuz olanaklar ve 

olasılıklar beliriyor. Hayır insan sadece boşlukta yer kaplayan her hangi bir 

“şey” değildir. Öyleyse nedir? Ş. Yenişehirlioğlu’na göre; “insan olmak 

demek, hem kendini ve hem de içinde bulunulan ortamı, dünyayı algılayarak 
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onu öğrenip değiştirmek demektir.”3  “Felsefi Antropoloji” insanın nasıl bir 

varlık olduğunu ve onu sadece var olmak bakımından değil hangi bakımlardan 

ele alıp incelemenin olanaklı olduğunu şöyle gösteriyor: “İnsanın bilen, yapıp–

eden, değerlerin sesini duyan, tavır takınan, önceden gören ve önceden 

belirleyen, isteyen, özgür hareketleri olan, tarihsel olan, ideleştiren, kendisini 

bir şeye veren, seven, çalışan, eğiten ve eğitilen, devlet kuran, inanan, sanat ve 

tekniğin yaratıcısı olan, konuşan, biyopsişik bir yapıya sahip bir varlık”4 oluşu 

felsefi antropoloji açısından da incelenmesini hem olanaklı hem de zorunlu 

kılmaktadır. Yukarıda bir kısmı sayılan insana özgü etkinliklerin 

gerçekleştirilebilmesi için onun ruhsal ve bedensel yeti ve olanaklara sahip 

olması gerekmektedir. En başta “insanın yapıp–eden bir varlık olması için, 

onun aktif olması ve yapıp–ettiklerini bilmesi gerekir. Ne yapacağını bilmeyen 

bir insan hareket edemez, pasif kalır. Halbuki insan hayatı, duraklama, dinme 

tanımayan bir akıştır.”5  Akıp giden zaman içerisinde insan bir yanıyla 

oluşmakta ve şekillenmekle birlikte bir yanıyla da olaylara ve yaşantılarına bir 

yön vermek durumundadır. Olaylara ve yaşantılara yön vermek ise niyet, 

istek, irade ve ideallere bağlıdır. Öyleyse insan (aynı zamanda) tarihsel bir 

varlık konumunda bulunmaktadır. Çünkü hayvanlar gibi sadece anda 

yaşamamakta önünde şekillendirmek zorunda olduğu bir hayat bulunmakta ve 

ayrıca bu durum üzerinde bilinç de geliştirilmektedir.  

                                                 
3 A.g.e., s.9 
4 Mengüşoğlu, Takiyettin, İnsan Felsefesi, s.13  
5 A.g.e., s.13 
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T. Mengüşoğlu’nun deyişiyle: “insanın yapıp–etmeleri “şimdi” içinde 

olup–bitmez; onlar zamanın boyutlarına yayılmışlardır. Onların bir “dünü”, bir 

“yarını” vardır; insanın önemli yapıp–etmeleri bir kesintisizlik gösterir. Fakat 

bu kesintisizlik kendiliğinden meydana gelmez; onu yine insanın kendisi, gücü 

yettiği kadar gerçekleştirmek zorundadır. İnsan dün başladığı bir işi bugün 

veya yarın sürdürür. Hatta uzak bir gelecekte de bu işi izler. Bu, insanın 

zamanının boyutları arasında bir bağ kurmasını, onları birbirine bağlamasını 

gerektirir. Bu da ancak bilen bir varlığın işi olabilir. Bunun içindir ki, insan 

tarihsel bir varlıktır.”6 İnsanın tarihsel bir varlık olması, zaman içerisinde bir 

sürekliliğinin olmasını gerektirir. İnsanı beden olarak değilse bile benlik ve 

kişilik olarak, zaman içerisinde değişmek ve şekillenmekle birlikte, bir 

süreklilik olarak algılamak olanaklıdır. Bu sürekliliği sağlayan şey insanın 

tarihsel bir varlık oluşu yani hafıza sayesinde ansal yaşantıların ötesine geçip, 

yaşamı bir süreklilik olarak algılayabilmesidir. 

İnsanın her an olgularla ve durumlarla çevrili olarak bir hayat 

sürmesine rağmen bunlara teslim olmaması somut realiteyi zamanda ve 

mekanda aşan yeti ve donanımlara sahip olmasıyla olası ve olanaklıdır. 

Öyleyse insan biyopsişik bir varlık olmak bakımından ikili bir yapıya sahiptir. 

Biyolojik yapı beden fenomenleri çerçevesinde kendini gösterirken bedensel 

olanı aşkın olan yön ise psişik yapıyı meydana getirmektedir. Öyleyse insan 

ruh ve beden varlığı olmak bakımından  da felsefenin konu ve ilgi alanına 

                                                 
6 A.g.e., s.14 
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girmekte, felsefi antropoloji; metafizik, ontoloji, biyoloji, fizyoloji ve 

psikolojiyi aynı problem etrafında bir araya getirmektedir. 

Ayrıca felsefi bir problem olarak ruh–beden ilişkisi çeşitli ekol ve 

yaklaşımlara göre farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Çünkü incelenmek 

istenilen ilişki felsefenin neredeyse en eski ve en köklü problemlerinden biri 

olan ruh, hayat, canlılık, ölüm, ölümden sonraki hayat ve madde, maddesellik, 

beden veya kısaca ruh ile bedenin ilişkisidir. Dolayısıyla temelde ruh, zihin, 

bilinç, benlik ve madde ile beden kavramlarının farklı biçimlerde irdelenmesi 

farklı felsefi ekollerin şekillenmesine neden olmuştur. 

 Ruh–beden ilişkisi sorunsalı en genel ifadesini “ruh–beden” ilişkisi 

şeklinde bulurken, bu ilişki zaman zaman “zihin–beden”, “bilinç–beden” ve 

hatta “bilinç–beyin” ilişkisi biçiminde de ifade olunmaktadır.  

Temelde sorun metafiziğin ve özelde zihin felsefesinin uğraş alanı 

içerisine girmektedir. Ayrıca psikoloji ve teoloji’yi de ilgilendiren açılımları 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın öncelikli ilgi odağını felsefi ekol ve 

yaklaşımların sorunu nasıl algılayıp, ele aldıkları oluşturacaktır. 

Sorun neredeyse felsefe tarihi kadar eski olmakla birlikte bazı dönem 

ve filozoflarda yeni ivme ve aşamalar kaydedilmiştir. “Modern Felsefe”nin 

kurucusu olarak kabul edilen Descartes’la beraber ise problem özne ve 

öznellik alanının kurgulanması, epistemolojinin ön plana geçmesi olgusuna 

rağmen neredeyse öneminden bir şey yitirmemiş hatta yeni gelişme ve 

açılımlara neden olmuştur. 
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Descartes’la birlikte ruh–beden veya belki de daha yaygın 

söylenişiyle zihin–beden ilişkisi sorunsalı çözülmesi gereken felsefi bir sorun 

olarak filozofların önünde bulunmakta devam etmiştir. Descartes kendince bir 

çözüm girişiminde bulunmuş ancak bu girişim daha da büyük ve çetrefil 

sorunlara yol açmıştır. İşte bu çözüm çabaları çeşitli yaklaşım ve kuramları 

oluşturmuş ve temsil etmiştir. 

Probleme toparlayıcı ve kuşbakışı bir sadeleştirmeyle yaklaşılacak 

olunursa, yukarıda değinilen bakış açısı veya ekolleri (a) Dualist, (b) 

Spiritualist, (c) Panteist, (d) Materyalist olarak sınıflandırmak olanaklıdır. 

Öyleyse şimdi, en genel söylenişi ile “ruh–beden ilişkisi 

sorunsalı”nda yer alan “ruh”, “tin”, “zihin”, “bilinç”, “beden” ve “madde” gibi 

felsefi kavramları irdelemek ve ardından da bu ilişkiler ağı içerisinde 

şekillenen yukarıda saydığımız temel felsefi ekol ve yaklaşımları incelemek 

Bergson’un ruh–beden ilişkisi sorunsalı içerisinde nerede konumlandığını 

kestirmek açısından gerekli ve yararlı olacaktır. 
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I-A-2 

 

Ruh–Beden İlişkisi Problematiği Kapsamında Yer Alan Bazı 

Kavramlar 

 

Ruh–beden ilişkisi sorunsalı, daha önce de işaret edildiği gibi zihin–

beden ve bilinç–beden ilişkisi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu değişik 

ele alışların birleştikleri nokta ve bu sorunsalla asıl ifade edilmek istenen 

husus; insan varlığı ve varoluşunun bireysel–öznel yapısı ile bedensel nesnel 

yapısı arasındaki ilişki, iletişim ve etkileşimi irdelemek ve betimleyebilmektir. 

Öyleyse şimdi burada yapılması gereken şey; birbirleriyle yakından ilişkili 

olan ve sıkça eşanlamlı gibi değerlendirilen ruh, tin, bilinç, ben ve zihin gibi 

kavramları gözden geçirmektir. Burada yaşanan karışıklığın başlıca sebebi 

ruh, zihin, bilinç ve benlik gibi kavramların kesin çizgilerle birbirlerinden 

ayırdedilmelerinin zorluğudur. Çoğu zaman bu kavramlar birbirlerine ya çok 

yakın anlamlar yüklenerek kullanılmakta ya da bu nüanslar da göz ardı 

edilerek birbirlerinin yerine eşanlamlıymış gibi kullanılmaktadırlar. Hatta 

felsefe sözlüklerine bile bu şekilleriyle geçmektedirler. 

Terminolojik açıdan belirsizliği bir derece olsun giderebilmek için bu 

kavramların içeriklerinin aydınlatılması ve olabildiğince tanımlanmaya 

çalışılması yararlı olacaktır. Ancak böylelikle ruh–beden ilişkisinin gerçek 

doğası aydınlatılabilecektir.  
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Şimdi burada genel hatlarıyla “ruh”, “tin”, “zihin”, “bilinç”, “ben”, 

“beden” ve “madde” kavramları sonra da birbirleriyle ilişki ve bağlantıları 

serimlenmeye çalışılacaktır. 

“Ruh: (Alm. Seele) (Fr. âme) (İng. soul) (Lat. anima, animus) (Yun. 

Psykhe) 1- Bedini etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin yaşama gücü, yaşama 

soluğu. 2- Doğal–canlı yaşam ilkesi; Aristotoles’te bedeni canlandıran ilke, 

bedenin entelekhia’sı. 3- Töz olarak: a. ölümsüz ruh. (Beden yalnızca onun 

tutsak yeri sayılır.) b. Usun, düşüncenin, tinin yeri. c. Yalın, özdeksel olmayan 

tinsel töz. 4- öznel ilke olarak: a. Usa karşı gönül ve isteme ilkesi b. Bireysel 

kişilik çekirdeği. 5- Bilinç olaylarının toplamı; ben’in birliği.”7 Görüldüğü gibi 

“ruh” kavramı “canlılık ilkesi”, bedenden ayrı “ölümsüz töz”, “tinsel töz”, 

“kişilik”, “benlik” ve “bilinç” gibi kavramlarla çok yakın anlamlarda 

kullanılmaktadır. Yine başka bir sözlükte: “Yaşam ilkesi,yaşam ve düşünce 

ilkesi, madde dışı töz”8 olarak tanımlanmaktadır. Özetle “felsefe tarihinde ruh 

iki ayrı amaçla kullanılmıştır: İlkin insanları, hayvanları ve bitkileri maddesel 

nesneler evreninden ayıran canlılığın açıklanmasında ve ikinci sırada da 

bilinçliliğin yeri olarak.”9 

Türkçe’de “ruh” kavramıyla “tin” kavramı yer yer eş anlamlıymış gibi 

kullanılmakta yer yer de küçük nüanslarla ayrılmaktadır. Örneğin Bedia Akarsu’nun 

“Felsefe Terimleri Sözlüğün”de ruh; “âme” ve “soul” kavramlarıyla karşılanırken 

tin; “esprit” ve “spirit” kavramlarıyla karşılanmakta ve nüanslandırılmaktadır. Ancak 
                                                 
7 Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s. 147 
8 Timuçin, Afşar, Felsefe Sözlüğü, s. 409 
9 Quinton, Anthony, “The Soul”, s.393 
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bu haliyle bile kavram “ruh” kavramının içerik ve çağrışımlarına oldukça yakın 

kalmaktadır. Şöyle ki: “tin (Alm. Geist) (Fr. esprit) (İng. Spirit) (Lat. Spiritus) (Yun. 

Pneuma, nous= soluk, nefes) (es. t. ruh) 1- Evren ilkesi,(….) 2- a. Doğal yaşam 

ilkesinden ayrı olarak, yüksek doğaüstü, Tanrısal ilke. b. Tanrının dolaysız yaratıcı 

etkinliği. 3- a. Dünyanın usa uygun düzen ilkesi; b. Zamandan bağımsız 

olanın, zaman dışı olanın, zamansız olanın ilkesi. c. Ruhun uslu yanı.”10 Bu 

son tanımdan da anlaşıldığı gibi “tin”, “ruh” iç içe geçmekte “ruh”, “tin”i de 

kapsamaktadır. 

Ayrıca aynı yerde tin’in şu tanımlarına da yer verilmektedir: 

Yaşamdan ayrı olarak düşünme ve bilinç ilkesi. Düşünen insanın etkinliği; 

düşünce ilkesi. Özdeğe, fizik etkinliğe ve içgüdüsel etkinliğe karşıt. Kendini 

içgüdülerin belirlenmişliğinden kurtaran, özgür olan, değerlere, anlam 

içeriklerine kendini açan.11 Akarsu’ya göre “tini (spiritus – pneuma) ruhtan 

(anima – psykhe) ayırmak gerekir. Ruh, organik ve duyusal yaşamın ilkesidir. 

(hayvanların da ruhundan sözedilir) tin ise yalnız insana özgü düşünme 

yetisidir. Ancak Türkçe’de ruh sözcüğü tin yerine de kullanıla gelmiştir, 

örneğin Hristiyanlıktaki “kutsal ruh” (le Saint Esprit). 12 Öyleyse Akarsu’ya 

göre tin ve ruh çok yakın kavramlar olmakla birlikte tih, ruh’tan insana özgü 

düşünme yetisi (ruhun içinde yer alsa bile) olmak bakımından ayrılmakta ve 

nüans kazanmaktadır. 

                                                 
10 Akarsu, Bedia, A. g. e., s. 173 
11 A. g. e., s. 173 - 4 
12 A. g. e., s. 174 



 24

Bu çalışmada kullandığımız diğer “felsefe sözlüğü”nde ise “tin” 

kavramına yer verilmemekte ve “esprit” ve “spirit” kavramları Türkçe’de 

“zihin” kavramıyla karşılanmaktadır. Böylece yer yer “ruh”, “tin” ve “zihin” 

kavramlarının da birbirlerinin eşanlamlısı gibi tanımlandıklarına tanık 

olunmaktadır. Şöyle ki: “Zihin (fr. esprit; alm. Geist; ing. spirit) ruhun 

düşünsellikle ilgili yanı. Düşünsel gerçeklik. “Zihin”  hemen hemen “ruh”un 

eşanlamlısıdır. Ruh düşünsel – duygusal bütünlüğü karşılarken zihin daha çok 

düşünsellikle ilgilidir.”13 

Anlam karışıklık ve kargaşasını gidermek için giriştiğimiz 

kavramların tanımlanması ve içeriklerinin aydınlatılması çabasında bir 

zorlukla karşılaştığımızı burada ifade etmek zorunluluğu bulunmaktadır. 

Çünkü her iki felsefe sözlüğünde de “mind” kavramına bir karşılık 

önerilmemektedir. Ruh–beden ilişkisi problemi kimi filozoflarca İngilizce’de  

“soul–body” kimi filozoflarca da “mind–body” şeklinde ifade edildiği için biz 

burada “soul” yerine “ruh”, “spirit” yerine “tin” ve “mind” yerine de “zihin” 

sözcük ve kavramlarını kullanarak, biraz olsun bulanıklığı aşmaya çalışacağız. 

Nitekim “spiritualism” karşılığı olarak “tinselcilik” kullanılmakta ve şöyle 

tanımlanmaktadır: “tinselcilik (Alm. Spiritualismus) (Fr. spiritualisme) (İng. 

spiritualism): Bütün gerçekliğin özünün tin olduğunu, her gerçek olanın tinsel 

olduğunu ve cisimsel olanın yalnızca tinsel gerçekliğin bir görünüşü olduğunu, 

                                                 
13 Timuçin, Afşar, A. g. e., s. 526 
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ya da salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizik ötesi öğreti. (Descartes’ta) 

özdekten özce ayrı bir ruhun bulunduğunu öne süren görüş.”14 

Dolayısıyla “tin” yerine “spirit”  “tinselcilik” yerine de “spiritualism” 

kavramları eşleştirildiğinde “zihin” yerine de “mind” karşılık gelebilmektedir. 

Aksi halde ruh, tin ve zihin kavramları arasındaki nüans ifade edilememekte 

ve bu da felsefe etkinliği açısından büyük sorunlar ve sakıncalar 

yaratmaktadır. Aslında sorun biraz da Fransızcadaki “esprit” kavramının 

İngilizceye aktarılırken “spirit” ve “mind” kavramlarının eşanlamlısı olarak 

kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum “Larousse’s French – 

English, English – French Dictionary” (New York 1966) de daha da açık bir 

biçimde görülmekte ve ingilizce’deki “mind” ve “spirit” kavramları 

fransızca’ya “esprit” olarak aktarılmaktadır. Öyleyse Türkçe’deki “zihin” 

kavramını “mind” ile, “ruh”u “soul” ile, “tin”i de “spirit” ile eşlemek ve 

karşılamak, kavram karışıklığını bir derece olsun giderecektir. 

Bilinç kavramı ise Akarsu’nun sözlüğünde şöyle ifade edilmektedir: 

“Bilinç (Alm. Bewusstsein) (Fr. conscience) (İng. consciousness) (Lat. 

conscientia) (Yun. syn–eidesis = birlikte bilme) (es. t. şuur): 1- İnsanın 

kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi; aynı zamanda da düşünme ve 

kendini tanıma yeteneği. a. Benle ilgili bütün yaşantıların tümü olarak bilinç; 

her türlü içten yaşamalar; kendi üzerinde bilinç. b. Bir şey üzerinde bilinç; 

                                                 
14 Akarsu, Bedia, A. g. e., s. 174 
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nesnel bilinç; düşünme, algılama, duyma, isteme, bekleme gibi bir ereği olan, 

bir şeye yönelen (intentional) edimleri olanaklı kılan (şey).”15 

Timuçin ise “bilinç” kavramını şöyle tanımlar: “Ben’in kendi 

durumları ve kendi edimleri üzerine sahip olduğu az çok aydınlık bilgi. Bir 

öznenin kendi üzerine sahip olduğu doğrudan doğruya bilgi.”16  

Bilinç; özetle öznenin kendisi ve yaşantıları üzerine sahip olduğu 

doğrudan doğruya bilgi olarak tanımlandığında “ben”le de oldukça 

yakınlaşmaktadır. Öyleyse “ben” terim ve anlam olarak nasıl anlaşılmaktadır 

sorusu gündeme gelmektedir. Akarsu’nun “Felsefe Terimleri Sözlüğü”nde 

“ben” kavramı şöyle tanımlanmaktadır: “ben (Alm. Ich) (Fr. moi) (İng. 

myself) (Lat. ego) (es. t. ene): 1- Bilinçli bireyin kendini başkalarından 

ayırmasını dile getiren sözcük. 2- Bilinç edimlerinin taşıyıcısı. (ör. 

Descartes’ta düşünen varlık, düşünen töz; Hume’da tasarımlar demeti.)”17 

Yapılan bu tanım ve verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere bazı 

bağlamlarda “ben”, “bilinç” ve “ruh” eşanlamlı olarak kullanılabilmektedir. 

Çünkü Descartes’ın “res cogitans” yani özü düşünmek olan töz yer yer bu üç 

kavramla (ben, bilinç ve ruh) karşılanmaktadır. Nitekim aynı kavram 

Timuçin’in “Felsefe Sözlüğü”nde ise şöyle geçmektedir: “Bireyselliğin temeli 

olan düşünen özne. Ben bilginin hem öznesi hem de bir nesnesidir. Descartes 

ben’i felsefesinin çıkış noktasına, en temele yerleştirmişti. Ruhbilimin 

                                                 
15 Akarsu, Bedia, A. g. e., s. 22 
16 Timuçin, Afşar, A. g. e., s. 75 
17 Akarsu, Bedia, A. g. e., s. 17 
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kurucuları olarak bilinen İngiliz filozofları David Hume ve John Stuart Mill 

ben’i belirgin ruh durumlarının birbirlerini izleyişi olarak tanımlıyorlardı.”18 

Timuçin Bergson’un “ben” anlayışına da yer vermekte ve şöyle demektedir: 

“Bergson ben kavramını zaman kavramıyla özdeşleştirdi. Ona göre zaman 

ben’dir, ben sezdiğim sürenin kendisiyim, bende süre kendisini 

sezmektedir.”19 Dolayısıyla bu tanımdan hareketle de anlaşılmaktadır ki 

Bergson’da “ben”, “bilinç”, “hafıza”, “süre”, “yaratma”, “hayat hamlesi” gibi 

kavramlar çok yakın ve sıkı ilişkiler ağı içerisinde bulunmaktadır. Öyle ki 

yaratma, oluş, süre ve devamlılık hem evrensel planda hem de insan planında 

bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Bergson’un  insan ve 

özne tasarımı da genel metafizik plana paralel şekillenmektedir. İleriki 

bölümlerde bu genel metafizik plandan insana geçiş irdelemeye çalışılacaktır. 

Şimdi beden ve madde kavramlarını da yukarıdaki kaynaklarda ele 

alındıkları şekilde inceleyerek ruh–beden ilişkisi ve türevlerinden en azından 

kavramsal çerçeveleri itibariyle ne anlaşılmaktadır ona bakalım. 

“Beden (Alm. Leib) (Fr. corps) (İng. body) (Lat. corpus) 1- insan 

ruhunu bu dünyadaki yaşamı sırasında içinde tutsaklayan canlı varlık. 2- 

(Aristotoles’te) Ruhun etki aracı ve aygıtı. Aristotoles’te ruh bedenin 

biçimleyici ilkesidir, entelekhela’sıdır. 3- (Descartes’ta) Ruhun yanı sıra 

insanın başka bir bağımsız kurucu öğesi. 4- Ruhsal yaşamın doğal temeli. 5- 

                                                 
18 Timuçin, Afşar, A. g. e., s. 56 
19 A. g. e., s. 56 
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Yaşamın görünen somut biçimi.”20 Ayrıca “canlı varlıkların maddesel yanı. 

İnsanın cisimsel yapısı. İnsan ruhsallığına karşıt olarak insan organizması”21 

olarak da ifade edilmektedir.  

Burada “beden” kavramıyla ilgili olarak bir parantez açmak gerekirse; 

çağdaş felsefede Bergson’dan da bazı etkiler alarak, beden kavramını felsefi 

açıdan irdeleyen Maurice Merleau–Ponty’ye bir iki satır da olsa yer 

verilmelidir. Çünkü bu kavram onun felsefesinde kendine özgü bir biçimde 

irdelenmekte ve ayrıcalık kazanmaktadır. O, “bedenim uzamda yan yana 

gelmiş organların bir toplamı değildir benim için. Bedenim beni dünyaya açan 

ve bana durum aldıran şeydir”22 demektedir. Dolayısıyla Merleau–Ponty’de 

sorun bütünselliğe doğru giderek ileri bir aşamaya varmaktadır. Artık insan 

varlığı ruhsal yanıyla mı yoksa bedensel yanıyla mı tanımlanmalıdır gibi 

sorunlar geride bırakılarak bütünsellik anlayışı ağırlık kazanmaktadır. 

“Beden–özne (body–subject) kavramında özetlediği düşüncesinin 

temel doğrultusu, bir yandan ikicilik öte yandan maddecilik ve davranışçılık 

üzerinde bir zafer olarak görülür. Ayrıca idealizm ve materyalizm arasındaki 

antitezin ötesine geçerek sorunu farklı bir biçimde ortaya koyar.”23 Artık ona 

göre “bedenin içinde ayrı bir ruh veya tin’in olması devam ettirilmesi gereken 

bir problem değildir; özne olarak karma bir varlık betimlenebilir.”24 Böylece 

                                                 
20 Akarsu, Bedia, A. g. e., s. 14-15 
21 Timuçin, Afşar, A. g. e., s. 48 
22 A. g. e., s. 48 
23 Copleston, Frederick S. J., A History of Philosophy, s. 399 
24 A. g. e., s. 399 
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ruh–beden, özne–nesne ayrımı “beden–özne” kavramıyla aşılmakta onun 

deyişiyle “beden olan şey özne”25 olmaktadır.  

Madde “(Özdek) (Alm. materie) (Fr. matière) (İng. matter) (Lat. 

materia, materies) (Yun. hyle): (yalın anlamıyla) insanın çalışmasıyla bir erek 

uğruna biçim verdiği ya da yararlandığı doğal cisimler, nesneler. (Felsefede) 

1- Temel özelliği yer kaplama olan varlık (Descartes). 2- (Tin, ruh ve düşünün 

karşıtı olarak) Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın 

parçalanmaz bozulmaz tözü.”26 Ayrıca “doğal nesneler dünyası. Mekanik bir 

kütleye sahip olan cisimsel töz,”27 biçiminde de tanımlanmaktadır. 

Kavramsal ve terminolojik bu belirleme çabasının ardından, bu 

kavramlar üzerine kurulan “ruh–beden ilişkisi” sorunsalı kapsamında yer alan, 

felsefi ekol ve yaklaşımları irdelemeye geçebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 A. g. e., s. 399 
26 Akarsu, Bedia, A. g. e., s. 138 
27 Timuçin, Afşar, A. g. e., s. 347 
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I-B 

Ruh-Beden İlişkisi Problematiği Kapsamında Yer Alan Belli Başlı 

Felsefi Yaklaşımlar 

Dualizm; “ikicilik (alm. dualismus) (Fr. dualisme) (İng. dualism): 

Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin 

yanında ya da karşısında bulunan iki ilkenin varlığını kabul eden görüş,”28 

şeklinde veya “birbirinden bağımsız ve ayrı, ayrıca birbirine indirgenemez iki 

farklı gerçekliğin varolduğunu iddia eden bütün felsefi görüşler”29 diye 

tanımlanmaktadır. “Şu türleri vardır: 1- (Dinsel görüşte) iki Tanrının (biri iyi 

biri kötü) var olduğunu öne süren anlayış (Mani dini). 2- (Tanrıbilimde) inanç 

ve bilgi, yaratan ve yaratılan karşıtlığını savunan görüş. 3- (Fizik ötesinde) 

varlık ve oluşun, idea ve görüngünün, beden ve ruhun, ben ve ben-olmayanın, 

bilinç ve cisimler dünyasının birbirine karşıt ilkeler olarak var olduğuna 

inanan görüş,”30 

Bu incelemenin asıl ilgi alanına giren dualizm biçimi; felsefi-

metafizik olandır. “Ruh ve madde ya da ruh ve beden karşıtlığı düşüncede 

oldukça eski bir ikicilik örneğidir, bu ikicilik özellikle Descartes Felsefesinde 

önemli bir yer tutar.”31 

Descartes’a göre “birbirinden özce, yapıca ayrı olan biri sonsuz 

(Tanrı), ikisi sonlu (ruh ve cisim) üç töz vardır. Ruh’un özniteliği düşünme, 

                                                 
28 Akarsu, Bedia, A.g.e., s.93 
29 Angeles, A.Peter, The Harper Collins Dictionary of Philosophy, s.76 
30 Akarsu, Bedia, A.g.e., s.93-94 
31 Timuçin, Afşar, A.g.e., s.271 
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cismin ise yer kaplama, uzamdır.  Bu iki nitelik de birbiriyle uzlaşamaz, 

bağdaşamazlar. Cismin temel niteliğinin uzam olması, doğa anlayışında 

Descartes’ı tam mekanist bir fiziğe vardırmıştır; asıl gerçek hareketlerdir. 

Hareket bir yer değiştirmedir, bu da cisimlerin birbirlerine doğrudan doğruya 

çarpmaları ve basınçlarıyla olur. Bu fizikte doğa hareket yasalarına göre 

işleyen bir makineden başka bir şey değildir ve canlı da bu makinenin içinde 

yer alan bir otomattır. Ancak ruhsal olaylarda özce maddeden başka bir tözün 

görünüşleriyle karşılaşırız. İnsanın maddi yönü olan bedeni ile ruhu 

birbirleriyle nasıl ilişki kurabiliyorlar? Descartes bu ilişkiyi bir birlikte 

çalışma, bir karşılıklı etkileşme diye açıklıyorsa da, bu çözüm iki bağdaşmazın 

bir arada bulunabilmesini anlamak için inandırıcı olamıyor ve kendisinden 

sonraya bir sorun olarak kalıyor.”32 Çünkü özniteliği düşünme olan ve 

mekanda yer işgal etmeyen, cisimsel olmayan ruh ile, özniteliği yayılım olan 

madde veya cismin birbirleriyle ilişkisi inandırıcı bir biçimde 

açıklanamamaktadır. A.Denkel’e göre “Descartes, düşünen ve uzamlı varlık 

ikiciliğini, yine tam bir genellikle benimsediği mekanizmle biraraya getirmiş, 

böylece de tin ile gövde arasındaki ilişkiyi bir karşılıklı nedensel etkileşim 

biçiminde kavramıştır.”33 Barett’e göre Descartes, modern bilim ve felsefenin 

en önemli kurucularındandır. Modern veya yeni bilimi “başlatmak için 

geliştirdiği şema da, bilinçlilikle dış dünya arasındaki özel türden bir ayrılığa 

dayanıyordu. Zihin -ölçme ve hesap yapma gibi, son ereği doğayı kullanmak 

                                                 
32 Gökberk, Macit, Felsefenin Evrimi, s.53-54 
33 Denkel, A., Düşünceler ve Gerçekler I, s.200 
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olan- niceliksel amaçlarıyla doğayı şemalaştırır, ve aynı zamanda bütün 

bunları yapan bilinçlilik, yani insan öznesi, doğanın karşısına konmuş olur.  

Bunun sonucu olarak, zihinle dış dünya arasında çok çarpıcı bir ikilik ortaya 

çıkar.”34 Descartes’la beraber ortaya çıkan bu durumu ifade etmek için 

kullanılan “ikicilik (Dualism) terimi, özellikle çağdaş zihin felsefesi tarafından 

Descartes’in zihnin cisimsel olmaması doktrinine atıfta bulunmak için 

kullanılmaktadır. Descartes’in ortaya koyduğu şekliyle bu “ben” -yani beni 

ben yapan ruh-  bedenden tamamıyla ayrıdır ve beden var olmasa dahi kendisi 

olmaya devam eder.” 35  Öte yandan “ikicilik, anlıksal (zihinsel) ve özdeksel 

(maddesel) olmak üzere, iki tür varlık bulunduğunu öne sürer. Bu kuramın 

başlıca sorunu, ayırdığı varlık türleri arasındaki ilişkiyi, onaylanabilir 

ölçütlerle çözememiş olmaktır.”36 Bunu yeteri kadar inandırıcı ve başarılı bir 

şekilde sonuçlandıramadığı için zihin veya beden ya da madde veya ruh’a 

yaslanan çeşitli çözüm girişim ve deneyimlerine yol açmıştır. Bu çözüm 

girişimlerinden biri olan “idealizm, varlığın yalnızca anlıksal olduğunu 

savunan tekçi bir tutum olarak, fiziksel nitelikleriyle duyumladığımız doğayı 

anlığa indirgemek sorunu ile karşı karşıya iken (…) materyalizmin sorunu da, 

idealizminkinin tam tersi yönde, aynısıdır. Bütün varlığın maddi (özdeksel) 

                                                 
34 Magee, B., Yeni Düşün Adamları, s.105 
35 Cottingham, J., Descartes Sözlüğü, s.130-131  
36 Denkel, A., Düşünceler ve Gerçekler I, s.281 
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olduğunu öne sürüşünden ötürü, anlıksal denilen tüm olgunun özdeğe nasıl 

indirgeneceğini gösterebilmek zorunda olmasıdır.”37 

Ayrıca, başlıca kaygısı, Descartes’ın inandırıcı olarak çözemediği 

beden-ruh ilişkisi sorunu olan bir diğer düşünür grubu da “occasionalist” ler 

(Aranedenciler) dir. “Onlara göre bu ilişkiyi (ruh-beden ilişkisini) kuran 

Tanrıdır; gerçek neden o dur. İnsandaki ruhtan bedene ulaşan bir istenç ya da 

bedenden ruha iletilen bir uyarım, bunların ikisi de bu ilişkinin kurulmasında 

ancak birer ara nedendirler. Bu çığır sonunda Tanrıyı evrende bütün olup-

bitenlerin tek nedeni yapmıştır, yalnız beden ile ruh arasında değil, tüm var 

olanlar arasındaki ilişkiyi kuran Tanrıdır.”38  

Bu görüşe göre Tanrı evrendeki tek etkin varlıktır ve sadece ruh ile 

beden arasındaki ilişkinin değil evrenin bütününde geçerli olan her tür fiziksel 

olayın da düzenleyicisi ve yasa koyucusudur. Bu akımın temsilcilerinden olan 

Malebranche, Descartes’ın fizik ve hareket tasarımını dahi bu doğrultuda 

dönüşüme uğratarak, evrende tek etkin varlığın Tanrı olduğunu, dolayısıyla 

hareketin de mutlak kaynağı ve nedeninin Tanrı olabileceğini söyler. Şöyle ki: 

“Malebranche, Descartes’ın etkisi altında, maddi (özdeksel) bir dış dünyanın 

varlığını yadsımaz. Descartes’a göre maddi cisimler devimi yoktan 

başlatamaz. Mekanik yasalarla kendilerine geçen devimi yine aynı yasalara 

göre başka cisimlere aktarırlar. Başka bir deyişle cisimler, başka cisimlerin 

devinmesine, onlara çarparak neden olabilirken saltık anlamda etkin varlıklar 

                                                 
37 A.g.e. s.281-282 
38 Gökberk, M., Felsefenin Evrimi, s.54 
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sayılamazlar. Malebranche bu düşünceyi tutarlılığını bozmadan, daha uç bir 

noktaya götürür. Ona göre maddi cisimler saltık anlamda edilgindir. Devimi, 

çarparak, başka cisimlere aktarmaları da söz konusu olamaz. Üstelik yalnızca 

özdeksel/fiziksel töz değil, aynı zamanda tinler de edilgindir. Evrendeki tek 

etkin varlık Tanrı’dır. Bundan ötürü de nesneleri devindiren, yalnızca Tanrısal 

istençtir.”39 

Malebranche düşüncesinde “Tanrı evrendeki tüm değişimi tek başına 

yönlendirirken belirli bir ekonomi amacıyla kimi yasalar koymuştur. Evreni 

devindirişini düzenlemek için koyduğu bu yasalara bağlı kalması için bir 

zorunluluk bulunmamasına karşın, bunlara kendi de uyar ve onları tek başına 

uygular. Nedensel ilişki içindeymiş gibi görünen iki nesne söz konusu 

olduğunda, gerçekte bunlardan biri öbürünün devimine neden olmaz, yalnızca, 

Tanrı’nın kendi koyduğu yasalar uyarınca onun bu ikinci nesneyi 

devindirmesine “vesile” olur; buna ortam hazırlar. İkincinin devimine neden 

olmuş gibi görünen nesne, gerçekte yalnızca bir “araneden”dir. Devinimin 

gerçek nedeni Tanrı’dır.”40  

Bu durum, zihin ile beden arasında gözlemlendiği öne sürülen 

nedensel ilişki için de geçerlidir. “Gerçekte ne zihin (anlık) bedende (gövdede) 

ne de beden zihinde bir etki oluşturabilir. Hem beden, hem zihin etki 

yapıyormuş gibi göründükleri yerlerde birer “araneden” den başka bir şey 

değildirler. Eğer zihin, bedende oluşan devimin gerçek nedeni olsaydı, bu 

                                                 
39 Denkel, A., I, s.217 
40 A.g.e., s.217-218 
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devimi nasıl oluşturduğunu bilirdi. Oysa insanlar, yaptıkları eylemleri nasıl 

gerçekleştirdiklerini bilmek bir yana, bu eylemleri, çoğu kez kendiliğinden, 

otomatik bir biçimde yaparlar. Demek ki, belirli bir eylemde bulunmayı 

istemek, o eylemin ortaya çıkmasına “vesile” olmaktan öte bir etkinlik 

taşımaz. Eylemin gerçek nedeni, etkinliğini kendi yasalarına göre düzenleyen 

Tanrı’dır. Buna benzer olarak nesneler de Tanrı’nın zihni etkilemesine 

“araneden” olurlar.”41 

“Aranedencilik bir tür koşutçuluktur. Koşutçuluk, tözler arasında 

etkileşim olmadığını ve olayların her töz alanında, öbürüne koşut (paralel) 

olarak geliştiğini öne süren kuramdır.”42 

Descartes dualizmini aşmak ve yarattığı sorunları giderebilmek için 

ortaya atılan önemli çözüm girişimlerinden birisi olan “Spinoza’nın felsefesi 

de bir çeşit koşutçuluk felsefesidir. Spinoza şöyle der: Doğayı ister uzam 

niteliğiyle ister düşünce niteliğiyle ele alalım, nedenlerin tek bir biçimde 

zincirlenişini bulacağız, öyleki bunlar birbirlerini karşılıklı olarak izleyen aynı 

şeylerdir.”43  

Spinoza (1632-1677), Descartes’ın töz anlayışını eleştirerek şöyle bir 

akıl yürütme kullanır: “Eğer Descartes kendi verdiği töz tanımını tutarlı olarak 

irdeleseydi, tözün birden çok olamayacağını görürdü. Töz, Descartes’ın 

tanımında, kendi başına ve başka her şeyden bağımsız olarak varolandır. 

                                                 
41 A.g.e., s.218 
42 A.g.e., s.219 
43 Timuçin, A., Felsefe Sözlüğü, s.333 
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Spinoza’ya göre de bu bir apaçık doğrudur ve kabul edilmesi zorunlu olan bir 

tanımdır. Ancak bu tanım Descartes’ın düşündüklerinden farklı sonuçlar 

içermektedir. Çünkü töz saltık anlamda bağımsızca sonsuz olmalıdır. Sonlu 

olan hiçbir şeyin saltık anlamda bağımsız olmasına olanak yoktur. Sonlu 

olmak, sınırlı olmak olduğuna göre, sınırlı olan her şey nasıl sınırın ötesinde 

kalana bağımlıysa, sonlu olan da kendi dışında kalana bağımlıdır. Bu 

bağımlılık, en azından, dışında kalanın kendi yerini almaması veya sonsuz 

olmaması anlamındadır. Demek ki tözün, tanımladığı gibi olması için, sınırsız 

ve sonsuz olması gerekir. Ancak eğer töz sonsuzsa bir tek töz varolabilir. Eğer 

birden çok töz olsaydı bunlar birbirlerini sınırlarlardı ve hiçbiri de sonsuz ve 

bağımsız olamazdı.”44 Oysa Descartes, insan varlığını iki ayrı ve farklı tözün 

birliği olarak görür; beden ve ruh. Beden, evrendeki bütün fizik nesneler gibi, 

fizik ve mekanik evrenin bir parçasıdır. Ruh bedene her (noktasında) 

parçasında bağlantılıdır, ancak beyinde bulunan kozalaksı bez (pineal gland) 

aracılığıyla bedene etki eder. Düşünme, algılama, isteme (irade), duygulanma, 

duyumsama gibi zihinsel (mental) olayları ruh, kozalaksı bez üzerinden 

gerçekleştirir.45 Spinoza ise töz anlayışında tekçi (monist)dir.  Ona göre “tek 

töz vardır; buna da Spinoza Tanrı der, doğa da der. Bütün varolanlar Tanrının 

özünden matematik-mantıksal bir zorunlulukla türemişlerdir; dolayısıyla Tanrı 

ile yapıtı özdeştirler (tümtanrıcılık). Töz (Tanrı) kendisini birtakım 

öznitelikleriyle, birtakım gerçekleşme doğrultularıyla açar, gösterir. Bunlardan 

                                                 
44 Denkel, A., I, s.216 
45 Angeles, Peter, A., The Harper Collins Dictionary of Philosophy, s.76 
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insana ancak cisim ile ruh, tözün bu iki gelişme yönü açıktır. Birbirinden 

yapıca ayrı olan bu iki öznitelik içinde sayısız olaylar vardır ve bunlar 

birbirlerine zorunlu bağlarla bağlıdırlar. Bu anlayışı ile de Spinoza, içinde 

erekselliğin, istenç özgürlüğünün bulunmadığı mekanist bir dünya görüşüne 

varmıştır. Bu görüşte evren, sıkı bir matematiksel-mantıksal bağlılıklar 

dizgesidir. Beden-ruh ilişkisini Spinoza, bunların koşut çalıştıkları savıyla 

açıklamayı denemiştir. Bu iki öznitelikte olup-biten şeyler aslında tek bir 

tözde geçtikleri için, burada birbirine bağlanırlar, aralarındaki ayrılık burada 

ortadan kalkar.”46 

Zihin felsefesinde Spinoza’nın kuramı “Çift Veche Kuramı” (Double 

Aspect Theory) olarak adlandırılmaktadır. Ortada ruh ve beden olmak üzere 

iki ayrı varlık olmayıp, tek bir varlık vardır. Ve o, bir yönden ruh, öteki 

yönden beden gibi algılanmaktadır. Veya ona göre ruh ve beden aynı şeyin iki 

farklı görünüşünden başka bir şey değildir. Bu nedenle de Descartes’ın iki töz 

kabulüne itiraz eder. Ona göre töz tektir ve “töz, tek ve sonsuzsa varlığının 

nedeni de kendi kendinden başka bir şey olamaz. Çünkü bir nedeni olsaydı, 

varlığı için ona bağımlı olmuş olurdu. Spinoza şu sonuca varıyor: Eğer töz 

bağımsız, sonsuz ve kendi kendine varolan ise, töz aynı zamanda hem doğa 

hem de Tanrı’dır; bunlarla özdeştir. Bu da demektir ki Tanrı ile Doğa da 

özdeştir. Görülen, bilinen her şey bu bir tek tözün değişik yansıları, 

kiplikleridir. Descartes hem fiziksel evreni tinsel olandan ayırırken, hem de 

                                                 
46 Gökberk, M., Felsefenin Evrimi, s.54-55 
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bunların Tanrı’dan geldiklerini söylerken, yanılmıştır. Ne tin ne de doğa 

Tanrı’dan gelmez; bunlar Tanrı ile özdeştir. Böylece Descartes’ın 

yaradancılığı, Spinoza için (…) bir tümtanrıcılık olarak değişir. Descartes, 

fiziksel tözün özniteliğini uzam, tinsel tözünkini ise düşünce olarak 

belirlerken, Spinoza’nın görüşüne göre bu özellikler, tek tözün sonsuz 

özniteliklerinden bizce anlaşılır olan yalnızca ikisidir. Nerede uzam varsa, 

orada aynı tözün başka bir niteliği olan düşünce de vardır. Nesneler ve tinler 

olarak bildiklerimiz tözün kipliklerinden başka bir şey değildir.”47 

Acaba Spinoza’nın panteist (komutanrıcı) öğretisinde insan nereye 

konumlanmakta ve nasıl açıklanmaktadır? “Bu kuram bağlamında insanı 

açıklamak Spinoza için sorun değildir. İnsan Descartes’ın sandığı gibi bileşik 

bir yaratık değildir. O, tözün bir kipliği olarak, öbür öznitelikleri yanı sıra, 

uzam ve düşünceye de sahiptir. Dolayısıyla, iki ayrı tözün bileşimi söz konusu 

olmadığına göre, etkileşim de söz konusu değildir. Anlık da, gövde (beden) 

de, aynı şeyin değişik görünümleridir.”48 

Spinoza’ya göre; “düşünce ile varlık arasında tıpatıp uygunluk vardır. 

Çünkü şeylerin düzeni ve bağlantısı fikirlerin düzen ve bağlantısının aynıdır.  

Filozof bu hükme Descartes felsefesinin esasında bir değişiklik yaparak 

varıyor. Modern felsefenin kurucusuna göre ruh ve beden yahut düşünce ve 

varlık iki ayrı cevherdir. Spinoza’ya göre ise onlar tek ve sonsuz cevher olan 

Tanrı’nın iki sıfatıdır. Cevherin bir sıfatında değişiklik olduğu zaman, aynı 

                                                 
47 Denkel, A., A.g.e., s.216 
48 A.g.e., s.217 
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cevherin öteki sıfatında da bir değişiklik olur. Bu değişikliklerden birincisi, 

ikincisinin veya ikincisi birincisinin sebebi değildir. Çünkü onlar aynı 

cevherin sıfatları olduğu için, birindeki değişme, ötekindeki değişmeye 

paraleldir.”49 

Bu tarz bir koşutçuluk (paralelizm), benzer bir anlatımını Spinoza’nın 

zamandaşı Leibniz’de buldu. “Leibniz’e göre ruh ve beden birbiri üzerinde 

etkili olmayan iki saat gibidir. Onların birbirini etkilemeden aynı saati 

gösteriyor olmalarını sağlayan ‘öncesel uyum’dur.”50 Leibniz, aranedenci 

olmayan bu koşutçuluğu “Geulinex’ın saat örneğinden* esinlenerek geliştirir; 

Tanrı’yı zihin beden eşleşmelerine doğrudan karıştırmaz. Ona göre, zihin ve 

beden, doğaları gereği varlık ve devimleri koşut bir biçimde sürdürürler. 

Tanrı, başlangıçtan, onların doğalarını uyumlu olarak yaratmıştır. Zihin ile 

beden arasındaki koşutluk, bu önden kurulmuş uyum nedeniyledir, iki töz bu 

uyumu sürdürerek Tanrı’nın istencini yerine getirmektedirler.”51 

Leibniz ruh ile beden arasındaki ilişkiyi, kendi metafizik kuramının 

içerisinde ele alır. Ayrıca bu metafizik bir fizikle de desteklenmektedir. 

                                                 
49 Ülken, H.Z., Genel Felsefe Dersleri, s.70-71 
50 Timuçin, A., Felsefe Sözlüğü, s.333 
* Geulinex zihin ile bedenin gerçekte birbirini etkilemediklerini, etkinin Tanrı’dan geldiğini öne 
sürerken bunu saat benzetmesiyle anlatır. “İki saat düşünelim, der. Bunlardan biri zamanı gösterirken, 
öbürü de akrep ve yelkovanı sökülmüş olarak, yalnızca saat başlarında gong çalsın. Bu iki saate 
bakarak birinin gong çalmasına öbürünün neden olduğu düşünülebilir. Çünkü bu durumda da, 
nedensel ilişkilerde bulunduğu öne sürülen bütün düzenlilik vardır. Oysa gerçekte, bu iki saat birbiri 
üzerinde etkili olmak yerine, önden, eşleştirilerek kurulmuştur. Zihin ve beden, tıpkı bu saatler gibi 
Tanrı’nın baştan koyduğu ve sonra kendisinin de uyduğu yasalara göre değişim geçirirler. (…) Tanrı 
istencimizi özgür bırakmıştır. Fakat o, istencimizin nasıl yöneleceğini önden bilir. Tanrı, bu bilgiyle 
olayların meydana geliş sırasını belirli yasalara bağlamıştır. İşte bu yasalara uyarak gelişen olaylar, 
saat örneğinde olduğu gibi beden ile zihin arasında bir nedensel etkileşim varmış izlenimini 
bırakırlar.” (Denkel, A., A.g.e., s.219) 
51 Denkel, A., A.g.e., s.219,220 
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Leibniz’in de çıkış noktası Descartes’ın çözümsüz olarak bıraktığı 

problemlerdir. Bunlar arasında ikici töz anlayışı, uzamın ve hareketin doğası, 

mekanizmin olayları açıklayış biçimi ve ruh ile beden arasındaki ilişkinin nasıl 

anlaşılması gerektiği gibi konular ve sorunlar yer almaktadır. Öyleyse şimdi 

burada Leibniz’in fiziği ve metafiziği arasındaki geçiş ve ilişkiye değinmek; 

sorunsalın felsefi dizge içerisindeki yerini görebilmek açısından da yararlı 

olabilecektir. 

Leibniz felsefesi ilerde Bergson’da karşımıza çıkacağı gibi mekanizm 

karşıtı bir felsefe olarak da okunabilir. Nitekim A. Denkel; “Leibniz felsefesi 

içinde mekanizmi yıkmıştır,”52 diyor. “Leibniz, mekanizme karşı, bu 

yaklaşımın açıklayamadığı olgunun gözleminden yola çıkar. İkici töz kuramı 

için de temel sorunu oluşturan bu gözlem, “eylem” ile ilgilidir. Eylem fiziksel 

bedenin devime geçmesi olduğuna göre, bunun nedeninin ne olduğu, 

etkileşimci ve koşutçu görüşler arasındaki tartışmayı başlatmıştı. Ancak 

eylemin nedeni ister tinsel etkinlik, ister Tanrı ya da önden kurulu bir işleyiş 

uyumu olsun, kesin olan, mekanik bir açıklamayı kabul etmediğidir.”53 

Leibniz bir paralelist olarak “ruhta olan olaylarla bedende vuku bulan olaylar 

arasında sıkı bir bağlantı olduğunu kabul eder; fakat bağlantının nedensel bir 

bağlantı olduğunu söylemek istemez; çünkü o, ruhla bedenin nedensel olarak 

birbirleriyle etkileşimde bulunabilmeleri için son derece farklı olduklarına 
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inanmaktadır.”54 Öyle ise evrende ve insanda devinimin nedeni nedir? Ona 

göre; “birinin kolu kendiliğinden kalktığı ölçüde eylem sayılabilir. Kol ona bir 

şey çarptığı için devime geçtiğinde ise, bunu zaten eylem saymayız. Leibniz 

şöyle der: Descartes’taki mekanizmin gerektirdiği ve fiziksel evren içindeki 

toplam devinim niceliğinin korunması ilkesi açıkça yanlıştır. Çünkü, pek çok 

cisim devinimi başka cisimlere aktarmadan durağanlığa geçtiği gibi, başka bir 

cismin çarpması gerekmeden devime geçen pek çok cisim de gözlemlenebilir. 

Mekanizmin açıklayamadığı ve açıklanması gerekende bu olgudur. Leibniz, 

bu amaçla devime temel olacak bir ilke varsayar. Bu öyle bir temel olarak 

düşünülmektedir ki, cisimler devimi yitirdiklerinde bunu yitirmeyecekler, 

yeniden devime başlarken ise bu temelden ötürü başlayacaklardır. Leibniz, bu 

temeli, cisimlerin devime geçme ve -eğer devim içindelerse- devimi sürdürme 

eğilimi olarak tanımlar. Bu eğilime verilen ad ise “güç”tür. Güç, her varlıkta, 

her tözde bulunur.”55 

Böylece Leibniz, töz olmanın özniteliğini uzamda değil güç’te bulur. 

Güç ayrıca bir tek tözde değil, bütün tözlerde bulunmaktadır. Şöyle ki, 

Leibniz’e göre; “tözün özniteliği Descartes’ın öne sürdüğü gibi uzam değil 

güç’tür. Güç, yalnızca bir töze özgü değil, her töze özgüdür; töz olmanın 

özniteliğidir. Cisimlerin varlığı uzama dayanmaz; tam tersine uzamın varlığı 

cisimlerin var olmasına bağlıdır. Bir cisim olmadan uzam söz konusu olamaz; 

oysa cisimler olmadan da güç vardır. Demek ki uzam, bağımsız olmak bir 

                                                 
54 Shaffer, J.A., Bilinç, Ruh ve Ötesi, s.66 
55 Denkel, A., A.g.e., s.222 
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yana, başkalarına indirgenebilir bir niteliktir.”56 Böylece Leibniz, güç yani 

enerjinin uzamdan daha temel ve başka bir şeye indirgenemez bir öznitelik 

olduğunu söylüyor. Öyleyse artık Descartes’taki toplam devinimin evrende 

aynı kalması ilkesi, yerini evrendeki toplam enerjinin (güç) değişmemesi 

ilkesine bırakmaktadır. 

Şöyle ki, Leibnez’e göre; “güç, evrenin mekanik bir işleyişe benzer 

bir biçimde devinmesinin temeli ve nedenidir. Eğer güç diye bir şey 

olmasaydı, cisimler ya da tözler olmazdı. Leibniz bu fiziğiyle devingen bir 

evren öngörmüş olur: Benimsediği görüş “enerjetizm” adıyla tanınır. Buna 

göre, Descartes’taki toplam devinimin evrende aynı kalması ilkesi, yerini 

evrendeki toplam gücün ya da enerjinin değişmemesi ilkesine 

bırakmaktadır.”57 

Leibniz’in evrendeki toplam enerjinin değişmezliği yasası bugün de 

geçerli olan “aktüel enerji ile potansiyel enerjinin toplamı değişmez” yasasının 

kurgulanışında önemli bir aşama ve geçiş dönemini oluşturur. Nitekim A. 

Cresson bu durumu şöyle betimler: “Descartes, evrene dağılmış bulunan 

hareket miktarının “kitle x sürat = m.v” değişmez olduğunu varsaymıştı. 

Leibniz, bu formülün yanlışlığını ispat için çok uğraşmadı. Kendisine göre 

değişmeyen hareket (devim) değil, canlı kuvvet (force vive) dir, yani m.v2dir. 

(…) Bu gün kabul edilmekte olan kanun Robert Meyer tarafından ortaya 

konmuştur. Buna göre “aktüel enerji ile potansiyel enerjinin toplamı 
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değişmez.” Başka bir deyimle, gözle görünen enerjinin toplamı ile, 

görünmeyen ve moleküler değişimlerle kendini gösteren enerjilerin toplamı 

sabittir. Enerji de madde gibidir; kaybolmaz ve yoktan varolmaz. Yalnız bazen 

bir şekilde, bazen başka bir şekilde bulunur.”58  

Leibniz fiziğinin metafizik bir temeli ve arka planı olduğu konusuna 

gelince; o, fiziğini “gözlemler ve açıklamalar çerçevesinde bırakmamakta, onu 

kurgusal bir metafizik dizge üzerine oturtmaktadır. (…) Leibniz, parçalara 

ayrılabilen, ya da çözümlenip başka bir şeye indirgenebilen şeylerin felsefede 

ilke olamayacağını öne sürer. Uzam, işte bu anlamda bir bileşik kavramdır; 

giderek küçülen parçalara ayrılabilir. Dolayısıyla da temel bir felsefe ilkesi 

durumunda değildir. Temele konacak gerçek bir felsefe ilkesinin tam bir 

yalınlık taşıması, hiçbir anlamda bileşiklik içermemesi gerekir. Öte yandan, 

her varlığın temel niteliği “güç” olmak gerektiğine göre, Leibniz açıklayıcı 

ilkeyi “yalın güç odağı” kavramında bulur. Evrendeki her varlığın böyle 

bölünmez güç odaklarından oluştuğunu ortaya atarak bu odaklara Bruno*’nun 

felsefesinde bulduğu “monad” adını verir. Ona göre, evrendeki her nesne 

gerçekte bir güçler bileşimi, biraradalığıdır. Güç odakları ya da monadlar 

sayıca sonsuz olup, her biri bir töz olarak, görünen varlıkları meydana 

                                                 
58 Cresson, A., Filozofik Sistemler, s.48 
* “Monad” terimini ilk olarak kullanan kişi Giordano Bruno (1550-1600) oldu. Bruno şeylerin 
ögelerini “monad” ya da “minima” diye adlandırmıştı. Bir dominiken rahibi olan ve Roma’da 
yakılarak öldürülen Bruno, Ptolemaios’un Aristoteles’ten kalma evren tablosunu yıkarken Copernicus 
dizgesine göre evren açıklamaları yapmış, dünyanın merkezi de, çevresi de bulunmadığını, uzayın 
sayısız yıldızlarla dolu sonsuz bir boşluk olduğunu bildirmişti. Bu yıldızlar evrensel bir gelişme ya da 
evrime boyun eğmekteydiler. Evren, Tanrı’nın ta kendisiydi. (Timuçin, A., “Gottfried Wilhelm 
Leibniz”, Metafizik Üzerine Konuşma, s.47) 
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getirmek için bir araya gelirler.”59  Böylece Leibniz’in monadoloji kuramı 

oluşmuş olmaktadır.  

Leibniz, “sayıca bir sonsuz çokluk olan töze “monad” adını verir. 

Monadlar, bu kendi içlerine kapalı “birlikler”, tinsel niteliktedirler; 

kendilerinde tasarım yeteneği bulunan etkin “güç merkezleri”dir. Bütün 

monadlar  aynı bir konuyu, evrenin tümünü tasarımladıkları için, bir bağlantı 

içinde birleşmiş, kendi başlarına olmaktan çıkmış olurlar. Ancak her monadın 

tasarımı açıklık ve seçiklik bakımından başka türlü olduğundan, kendisi de 

öteki bütün monadlardan başka olur. Bundan dolayı bu dünyada birbirine 

tıpatıp eşit iki şey yoktur. Monadlar tasarımlarındaki açıklığa, belirginliğe 

göre aralarında sıralanırlar: En yukarıda her an evrenin tümünü açık olarak 

tasarımlayan “Tanrı”, en aşağıda tasarım bilincinden yoksun “madde” vardır. 

Geri kalan varlıklar bu ikisi arasında dizilirler.  Etkinlik de tasarım aydınlığı 

ile orantılıdır; tasarımı en aydınlık olan Tanrı, dolayısıyla en etkin varlıktır. 

“Birbirlerine açılmış pencereleri olmayan”, bu yüzden birbirlerine etkide 

bulunamayan monadlar arasındaki ilişkiyi, Tanrı’nın bir düzeni olan “önceden 

kurulmuş uyum” sağlar. Beden ile ruh ilişkisi de bu uyum içinde gerçekleşir: 

Beden ile ruh, baştan birbirine koşut olarak kurulmuş iki saat gibi işlerler.”60 

Leibniz’in monadoloji kuramı, spiritüalist ve plüralist bir yaklaşımı 

beraberinde sunmaktadır. Şöyle ki; “Leibniz’in töz çokçuluğu bir tinselci 

atomculuk biçimini alır. Monadlar nesneleri oluşturan birer atom, birer birim 
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niteliğindedir; ancak, (…) onların uzama sahip olması düşünülemez. Monadlar 

fiziksel değil, metafizik noktalar olarak kavranmalıdır; onların boyutu yoktur 

ve dolayısıyla da madde dışıdırlar. Monadlar hiç değişmez, yok edilemezler: 

Onlar tinsel (spiritüel) güç odaklarıdır. Monadların başlıca iki yetileri vardır. 

Bunlardan ilki etkinliktir. Etkinlik, monadlardaki, devimi başlatabilme 

gücüdür. İkinci yeti ise, tasarımlamadır. Monadlar birbirlerini etkileyemez; 

ancak her biri tüm evreni, yani bütün öbür monadları tasarımlar. Bu aynı 

zamanda monadları bir araya getiren, onların bağlantısını kuran ilkedir. Her 

monad evreni aynı açıklıkta tasarımlayamaz, aynı ölçüde etkinliğe de sahip 

değildir.”61 İşte bundan dolayı da, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, monadlar 

arasında, yetkinlik sırasına göre bir sıradüzen meydana gelir. Yine bundan 

dolayı “en yüksek monad, Tanrı’dır. Onun altında, başta insan monadları 

olmak üzere, sonsuz sayıda monad sıralanır. En aşağı monadlar, örneğin taşlar 

bile yaşayan tözlerdir; ancak bu aşağı tözlerin tasarımları bulanık, etkinlikleri 

de çok düşüktür. Onlar koma durumundaymış gibi yaşarlar. (…) Monadların 

sıralanışı tam bir süreklilik gösterir. Yüksekten aşağı doğru, monadlar, en ince 

ayrımlara dayanan bir biçimde sıralanmıştır. Leibniz’in bu süreklilik ilkesine 

göre doğada hiçbir atlama söz konusu değildir. Monadlar, hiçbir zaman özdeş 

olmamaları yanı sıra, birbirlerinden çok küçük farklarla ayrılırlar. Ayrılıklar, 

bir derece ayrılığıdır. Dolayısıyla evren, bir çokluk içinde birlik evrenidir.”62 
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Buraya kadar anlatılanlar Leibniz’in ruh ile beden arasındaki ilişkiyi 

nasıl anlayıp, açıkladığı ile ilişkilendirildiğinde, “önceden kurulmuş uyum” 

kuramı ile karşılaşılmaktadır.  Zira, daha önce de ifade edildiği gibi, ona göre; 

“monadların pencereleri yoktur. Birbirleriyle etkileşime giremezler. Bundan 

ötürü de ruh ile beden arasındaki “etkileşim”, tıpkı Geulinex’in saat örneğinde 

olduğu gibi, yalnızca bir görünüştür. Gerçekte durum, önceden kurulmuş bir 

uyumdan başka bir şey değildir.”63 

Diğer bir deyişle; “monadlar birbirleriyle uyumlu tözlerdir, Tanrı 

onların aralarındaki uyumu daha başlangıçta düzenlemiştir. Leibniz bu uyumu 

öncesel uyum (preestablished harmony) diye adlandırır ve ruh-beden ilişkisini 

de bu uyumla açıklar. Öncesel uyum bize kökel bir karşılıklılığı 

duyurmaktadır. Şöyle der Leibniz; <<Tanrı, evren üzerinde sahip olduğu 

değişik görüşlerine göre çeşitli tözler yaratır. Tanrı’nın araya girişleriyle her 

tözün kendine özgü doğası şu özelliğe sahip olmuştur; tözlerden birinde olan 

bir şey, tüm öbür tözlerde olan biteni karşılar, ama tözler birbirleri üzerinde 

eylemde bulunmazlar.>> Öncesel uyum aynı zamanda Tanrı’nın varlığını 

gösteren bir kanıt değeri taşır. Leibniz şöyle der: <<Birbirine tam olarak uyan 

iki duvar saati ya da masa saati düşünün. Bu uyum üç biçimde gerçekleşebilir. 

Birincisi, bir saatin öbür saat üzerindeki etkisiyle olur; ikincisi, onlara bakan 

bir adamın özeniyle olur; üçüncüsü, onların tam uyarlılığıyla olur.>> Bu 

çerçevede birinci durum Descartes felsefesindeki ruh ve beden ilişkisini, 
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ikincisi Malebranche’ın anlayışını, üçüncüsü de Leibniz’in öncesel uyumunu 

açıklar. Leibniz, öncesel uyum kavrayışıyla hem beden ve ruh ilişkisi 

sorununu, hem de tüm tözlerin aralarındaki ilişki sorununu çözmeye çalışır. 

Öncesel uyum buna göre monadları birbirine bağlayan ya da bir bütünde bir 

araya getiren yasadır.”64 

Ruhla beden arasındaki ilişkiyi Tanrı düzenlemektedir diyen 

Malebranche, Spinoza ve Leibniz, paralelist kuramlarla problemi aşmayı 

denemişlerdir. Ruh ve beden arasındaki ilişki problematiği ile ortaya çıkan 

sorunları aşmaya çalışan bir diğer grup da, daha önce de ifade ettiğimiz 

materyalistlerdir. Materyalizm de, bütün varlığın maddi (özdeksel) olduğunu 

öne süren tekçi bir tutumdur. 

“İlk çağ materyalizminde (özdekçilik) tin ya da anlık, çok ince 

atomlardan oluşan bir varlık olarak düşünülmekteydi. Modern çağ 

materyalizminde ise Hobbes’la birlikte, tin, beyinde meydana gelen bir 

devinim olarak yorumlanmaya başladı. John Toland (1670-1721) bu 

materyalizmi ödün vermez bir biçimde savunur. Devinimin maddeye dışarıdan 

gelmediğini, maddenin zorunlu bir niteliği olarak maddeyle birlikte 

varolduğunu temellendirmeye çalışır. Maddecilik 18. yüzyılda Fransa’da, 19. 

yüzyılda ise Almanya’da yayılmış ve etkili olmuştur. Ancak pek çok 

düşünürde maddecilik tam bir tutarlılıkla savunulmaz. Çoğu kez maddenin en 

yaygın varlık biçimi olduğu savı yanısıra etkinlik taşımayan ve sınırlı bir alanı 
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kapsayan maddeden bağımsız bir anlıksal varlık da onaylanır. Bu son tutum, 

artık maddecilik değil, maddeye belirli bir önem bağlayan gölgeolguculuk, 

yani bir tür ikiciliktir.”65  

“Gölgeolguculuğa göre anlık ya da tin, beynin işlevi sonucunda 

doğan bir yankılanma, bir gölgeolgudur. Anlıkta olup biten her şeyin nedeni, 

beyindeki fiziksel nitelikli olaylardır. Öte yandan, anlık edilgindir ve hiçbir 

beyinsel ya da gövdesel olaya neden olamaz. Özdekçilikle gölgeolguculuk 

arasında gidip gelen bu bir ölçüde belirsiz tutum Hobbes’da da gözlemlenir.”66  

“Hobbes, anlıktan söz ederken, bunu beyin içindeki bir devim olarak düşünür. 

Ancak anlıksal olayları, yani bilinç durumlarını, deney içerikleri ve anlıksal 

işlemleri, devinimin ilinekleri, bıraktığı kimi görüntüler, etkiler olarak 

yorumlar. Bunlar, ne beyinle ne de onda oluşan devimle özdeştir. Bunlar 

“devim gibi olmayan” ve beyinden ayrı bir varlık türüdür.”67 Barett ise 

gerçekliğin birbirinden kopuk; özne-nesne veya ruh-beden ayrımı üzerinde 

tasarlanıp, kurgulanmasını rahatsızlık verici bir durum olarak betimler: “Bu 

hiç de rahat bir görüş değil, çünkü bir anlamda, bu görüşle yaşamıyoruz 

gerçekte. Sizi, bir bedene iliştirilmiş bir ruh olarak görmüyorum. Şimdi sizinle 

konuşurken varlığınızın herhangi bir biçimde kuşkulu bir şey olduğunu da 

görmüyorum. Bu benim çıkarım yoluyla vardığım bir şey. Zihinle dış 

dünyanın bu biçimde birbirleriyle karşı karşıya bulunduklarını tasarlamak, 
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şeylerle ilgili alışılmış duygularımıza karşıttır. Bu yüzden, 20. yy felsefesinin 

özelliklerinden biri olan ikiciliğe başkaldırı, kolaylıkla anlaşılabilir bir 

şeydir.”68  

“Descartes, yaşayan kişinin, iki şeyin oldukça sıkı bir birliği olduğuna 

inandı; birbirinden tamamen farklı iki şeyin. Öyle ki onların doğası iki şeyin, 

olabilecek en farklı biçimleriydi. Ayrıca, Descartes’ın teorisindeki bir diğer 

önemli nokta da, bütün zihinlerin, bedenlerinden tamamen mantıksal 

bağımsızlıkları olduğunun onaylanması idi. Böylece bu durum, bir zihin ve bir 

beden arasındaki ilişkiyi iki fiziki nesne arasındaki ilişkiye benzer bir hale 

getiriyordu. Ya da başka bir seçenek olarak; bedeninden, kökten farklı bir 

doğaya sahip zihin sunuluyordu.”69  

İşte bu nokta da Descartes’ın dualizmini aşmak için çeşitli çözüm 

girişimleri ortaya çıktı. Bunlar arasında 18. yy da, maddeciliğin tam sınırında 

duran bir gölgeolgucu olan Hartley, maddecilikte çok daha tutarlı olmuş olan 

Priestley, anlığı beynin işlevi olarak yorumlamış olan Diderot (1713-1784) ve 

Cabanis (1757-1808) ve yine ödün vermeyen maddeciler olan La Mettrie 

(1709-1751) ve Baron d’ Holbach (1723-1789) sayılabilir.70 

Diderot, Holbach ve La Mettrie gibi maddeciler aynı zamanda 

deneycilerdir. “La Mettrie, deneysel bir temelden, güvenilir gözlemden yola 

çıkılırsa geçerli sonuçların maddeci olması gerektiğini vurgular. Tinsel olduğu 

                                                 
68 Magee, B., Yeni Düşün Adamları, s.106 
69 Watling, J.L., Descartes, s.185 
70 Denkel, A., A.g.e., s.283 
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öne sürülen bütün olayların, gövdenin durumlarından etkilenip ondan 

kaynaklandıkları gösterilebilir. Sonuçta La Mettrie, arada bir tinsel olayların 

gövdesel (bedensel) olayların sonucu olduğunu öne sürerse de, bilimsel bir 

hipotez olarak belirgin bir biçimde tinsel olayları merkezi sinir sisteminde 

meydana gelen fiziksel olaylarla özdeşleştirir.”71   

La Mettrie örneğinde görüldüğü gibi ruh-beden ilişkisi probleminde 

ruhu, tini, zihni veya bilinci adına ne dersek diyelim, bedenin veya maddenin 

bir ürünü ve sonucu saymak bütün bir felsefi sistemimizi etkilemekte ve 

yeniden şekillendirmektedir. Hatta bu problemin bir taraf olarak ortaya 

konulması metafizik ve dini tercih ve kabulleri de etkilemekte veya 

belirlemektedir. Zira “La Mettrie, modern çağ’da tanrıtanımazlığı açıkça 

savunan ilk düşünürlerden biri olmuştur.”72 

Ruhun, bedenin veya beynin bir işlevi ya da ürünü olarak kabul 

edilmesi ile ruhun bedeni ve beyni aşkın bir gerçeklik olarak kabul edilmesi, 

birbirine taban tabana zıt iki felsefi ekolden birine mensup olmayı doğal 

olarak beraberinde getirmektedir. Mesela Diderot, Tanrı’ya bağlanan pek çok 

insan yetisinin gerçekte böyle bir varsayım gerektirmediğini göstermeye 

çalışır. “Örneğin ona göre doğru ve yanlış düşüncesi (ahlak değerleri), 

duyumlardan kaynaklanır. Canlıları Tanrı’nın yarattığı savına karşı çıkarken, 

yaşamını sürdürmekten aciz kalan hantal yaratıkları Tanrı’nın neden 

yarattığının açıklamasının verilemeyeceğini vurgular. İleri sürdüğü evrimci 
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düşüncesiyle Lamark’a ve Darwin’e esin kaynağı olmuştur. Bir Tanrı ya da 

yaratan kavramıyla hiçbir yeni bilgi ya da açıklama sağlanamadığını düşünür. 

(…) Duyularla tanınan evrenin Descartes’ın açıkladığı gibi mekanik yasalara 

göre işleyen büyük bir maddesel dizge olduğunu düşünen Diderot, istencin 

özgürlüğü savını anlamsız bulur. Hartley gibi mekanizmi benimseyerek sıkı 

bir belirlenimciliğe yönelir: Her olayın bir nedeni olduğu gibi her eylem de bir 

fiziksel nedene bağlıdır, der.”73 

İnsanı salt materyalist açıdan ele alıp değerlendiren ve onun ruhi 

faaliyetlerini beynin bir fonksiyonu olarak gören bir diğer ekol de 

epifenomenalizm’dir. “Bir epifenomenalist için ruhun ölümsüzlüğü ya da 

doğrudan doğruya ölümsüzlük diye bir şey  söz konusu değildir. Bu görüşü 

savunanlara göre, beden ölüp toz toprak olunca, ruh dediğimiz şey de ona 

bağlı olarak kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla ruh-beyin 

özdeşliğini savunan bir kimse için, Tanrı, postulat olarak konulmazsa, 

ölümsüzlük diye bir şeyde yoktur.”74   

Epifenomenalizm ya da “ruh-beyin özdeşliği” kuramı olarak da 

adlandırılan bu görüşe göre insan; “genellikle çok büyük ve olağanüstü 

ölçülerde karmaşık beyin geliştirmiş bir hayvan olarak telakki edilmektedir. O, 

bu beyin sayesinde sadece soyunu devam ettirip çoğalmakla kalmamış, aynı 

zamanda çok zengin bir dış kültürel şekiller örgüsünde ifadesini bulan bir iç 

düşünce dünyası da yaratmıştır. İşte bu iç dünyanın yeri ve kaynağı 
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durumunda olan bilinç, beynin yansıtıcı bir tarzda fonksiyon görmesi olarak 

telakki edilmekte, böylece de iç zihni hayat, beyne ait kalıba dökülmüş olaylar 

sürecinden ibaret bir şey olarak görülmektedir.”75 
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II-A. 

BERGSON’UN PSİKO-FİZİKSEL PARALELİZM KURAMINA 

YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLERİ 

 

Ruh-beden ilişkisi problematiği kapsamında yer alan psiko-fiziksel 

paralelizm kuramının Bergson felsefesi açısından önemli ve ayrıcalıklı bir yeri 

vardır. Zira Bergson, kendisinin ruh-beden ilişkisi problematiği çerçevesindeki 

görüşlerini ortaya koyarken sık sık bu kurama ve genellikle de kuramın 

eleştirisine yer vermiştir. Bu nedenle kısaca  söz konusu kuramın ana hatlarını 

ve Bergson’un bu konudaki değerlendirmelerini ele alacağız. 

Psiko-fiziksel paralelizm; “zihinsel ve fiziki süreçler arasında ilişkiyi 

ifade eden bir teori - ya da çalışma hipotezi - dir.”76 Şöyle bir varsayıma 

dayanmaktadır: “Ruhsal olgularla fiziksel olgular arasında, her basamakta tam 

anlamıyla bir karşılıklı ilişki bulunur. (…) Her ruhsal olgu bir fiziksel olguyu 

karşılar, her fiziksel olgu da bir ruhsal olguyu karşılar.”77 

Bergson’a göre psiko-fizikçiler “duyumlarla duygular, ihtiraslarla 

cehitler (effort, çaba, gayret) gibi bilinç hallerinin çoğalıp azalabilir 

olduklarını kabul etmekte ve hatta bir duyumun aynı mahiyette olan başka bir 

duyumdan iki defa, üç defa, dört defa daha şiddetli olabileceğini”78 iddia 

etmektedirler. Yine Bergson, psiko-fizikçilerin karşıtları bile “bir duyumun 

                                                 
76 Draver, J., A Dictionary of Psychology, s.229 
77 Timuçin, A., Felsefe Sözlüğü, s.333 
78  Begson, H., Ş.D.D.V., s.9 ve T.F.W., s.1 
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başka bir duyumdan, bir cehdin başka bir cehitten iki misli daha şiddetli 

olduğunu söylüyor, sırf içselden olan ruh halleri arasında nicelik farkları  

kurmaktan hiç çekinmiyorlar; sağduyu da bu noktada bir tereddüt göstermiyor: 

Mesela çok sıcak, veya az sıcaklık duyuyorum, çok veya az kederliyim derken 

“çok” ve “az” ayrımının yer kaplamayan ruh olguları alanında yapılması 

kimseyi hayrete düşürmemiş görünüyor,”79 diyor. 

Yer kaplamayan ve mekan parçaları gibi ölçülemeyen ruh hallerinin 

azlığı-çokluğu veya miktarları üzerine konuşmak Bergson’a hatalı görünüyor 

ve felsefesinin genel karakteri olan dualizm burada da; yer kaplayan ile 

kaplamayanın, mekansal olanla ruhsal olanın farklılığına dayanıyor. Bergson 

bu konuyu çok önemsemekte ve neredeyse her eserinde değişik açılardan 

irdelemektedir. Pozitivizm ve materyalizmi eleştirirken de yer kaplayanla 

kaplamayanı, maddesel olanla ruhsal olanı birbirinden ayırt etmeyerek, iki 

farklı realiteyi özdeş kabul etmelerine yüklenmektedir. Oysa ona göre madde 

ve ruh iki ayrı ve birbirine indirgenemez realitedir, bu ikisini irdelemek için 

iki farklı yöntem ve bilimsel yaklaşım gereklidir. Yine ona göre psikolojinin 

şimdiye kadar özlenen ve beklenen aşamayı kaydedememiş olması da, ruh 

olgusunu, madde/fizik bilimlerinin yaklaşımlarıyla incelemeye ve açıklamaya 

çabalıyor olmasındandır. Psiko-fizikçilere yönelik itiraz ve eleştirilerinin ana 

eksenini de bu husus oluşturmaktadır.  
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Bergson, “karşıt olduğum paralelizm kuramının hakkından kolayca 

gelebilmek için beyinsel olaylarla zihinsel olaylar arasında mutlak bir 

eşdeğerlik iddia eden varsayımın kendi kendine düştüğü çelişkiyi 

göstermeliyim”80 diyerek işe başlar. Zira eğer bunlar paralel değil iseler, 

Bergson’un dediği gibi zihin ile beyin, ruh ile beden, ayrı ayrı realiteler olarak 

tanınacaklardır. Daha sonraki bölümlerde ayrıntıları ile değinileceği üzere 

Bergson’a göre beyinsel olaylarla ruhsal olaylar arasında kesin bir eşdeğerlik 

kabul edilemez çünkü ruh, bedensel varoluşu zamanda ve mekanda aşkın bir 

varoluşa sahiptir. Halbuki psiko-fiziksel paralelizm kuramını şekillendirenlere 

göre (Fechner ve Delboef gibi) ruh ve beden arasındaki etkileşim tek yönlü 

olmakta ve ruhsal diye kabul edilen olaylar ve süreçler, fiziksel ve maddesel 

süreç ve olaylara geri götürülebilmektedir. Oysa Bergson’a göre paralelistlerin 

bir beyin fonksiyonu olarak gördükleri ruhsal olaylar ayrı bir gerçekliktir. Ona 

göre beyin, bedenimizdeki diğer organlar gibi, sinir sistemi gibi bir organdır 

ve ruh ile beyin özdeş değildir. Çünkü beyinde maddi dünyada olandan ve 

maddi süreçlerle tanımlanıp dile getirilebilir olandan fazla bir şey yoktur. 

Ayrıca beyin, öznel yanımızın ifadesi olan hayal ve hatıraların da saklandığı 

yer olamaz. Beyin; insanın, gündelik hayatın gereklerine uygun hareketleri 

yapabilmesini sağlayan bir organdır. Dolayısıyla asıl yaratıcı olan ve hayal ve 

hatıralarımızı saklayan ve bedensel süreçlerle açıklanamayan yetimiz 

hafızadır. 
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Bu noktaya değinmekle Bergson, deneyim alanında kalarak, olgulara 

dayalı olarak paralelizm kuramının geçerliliğini denetlemek niyetindedir.81 

Hafıza olgularının incelenmesinin bu konuda yeterli malzemeyi vereceğini 

düşünür. En basit örnekle; herhangi bir nedenden ötürü beyninde hasar 

oluşmuş kimi hastaların kuvvetli bir uyaran veya heyecan sonrasında, 

kaybettikleri sanılan hatıralarının canlandığı görülmüştür. Bu tür olaylar, 

hatıraların beyinde depolanıp saklanmadığını göstermektedir. Buradan 

hareketle, beynin hatıraları saklayan bir organ olmadığı, dolayısıyla psikolojik 

hallerin beyin ile belirlenmediği sonucuna ulaşır. En azından hafızanın beyni 

aştığı kesindir. Bunu şöyle ifade eder: “ Beyin olaylarını aşkın ve taşkın olan 

bir hafıza vardır. O halde ruh ile beyin arasındaki eşitlik ancak duyusal 

tepkilerde olabilir. Çünkü beyin, tepkiler dışındaki yüksek, karışık, derin zihin 

hayatını ne içerebilir, ne de doğurabilir.”82 

Bergson’a göre ruh-beden ilişkisi konusunda böyle bir yaklaşıma 

gidilmesinin sebebi,  fizikte Galileo ve Kepler’le hızlanan büyük zihniyet 

devriminin, dikkatlerimizi mekanik ilkelerle açıklanabilen bir evren tasarımı 

üzerinde yoğunlaştırmasıdır. Olayların fizik ve mekanik determinizm yasaları 

çerçevesinde açıklandığı böyle bir evrende, ruh ve hayat olayları da bundan 

nasibini almakta ve fizik evren ile canlı veya psikolojik evren arasında bir sınır 

çizilememektedir.83 İşte Bergson’a göre ruh-beden ilişkisi sorunsalında 
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82 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s.XXX 
83 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 84 ve “The Soul and The Body”, s. 49 
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paralelizm teorisinin sanki biricik açıklama modeliymiş gibi algılanmasının 

sebebi bu mekanist evren anlayışıdır. Bu görüşe göre bilinçte beyin hayatında 

gerçekleşenlerden ve ruhta da beden hayatında olup bitenlerden fazlası 

bulunamaz. Bergson’un itiraz ettiği nokta da tam burasıdır. Buradan hareketle 

hafızanın beyinden fazla bir şey olduğunu göstermek için “Madde ve Hafıza” 

adlı eserinin önemli bir bölümünü beyin hasarları, unutma, afazi rahatsızlığı ve 

hafıza arasındaki ilişkinin yapısı ve doğasını incelemeye ayırmıştır. 

Bergson, paralelistlere göre “ruh ile beden aslî bir şeyin ayrı dillerde 

iki tercümesidir. (…) Ayrıca beyin olayları zihin olaylarına tamamı tamamına 

doğru olarak eş değerdir”84 der ve bu görüşler kabul edildiğinde, insanla 

makina arasında neredeyse bir farkın kalmayacağını düşünür. Çünkü insanın 

özgürlüğü ve yaratıcılığı elinden alındıktan sonra geriye sadece bir otomat 

kalmaktadır. 

Bergson’a göre; “otomatik hareketlerden hür hareketlere fark edilmez 

bir aşamayla geçilir; hür hareketleri otomatik hareketlerden ayıran da özellikle 

araya giren teessür (acı, keder, duygulanım) duyumlarıdır; hatta bütün 

hareketlerimizin otomatik olmaları bile düşünülebilir; kaldı ki aldıkları dış 

uyaranlara karşı bilinçsiz olarak belirli reaksiyonlar da meydana geliyorsa bu, 

yapılacak otomatik reaksiyonlara karşı gelmeye imkan vermek için olsa 
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gerektir; çünkü duyumun ya hiçbir değeri yoktur, yahut hürriyetin bir 

başlangıcı olacaktır.”85 

Bergson, psiko-fizikçilerin hatasının ve sevabının aynı noktada 

düğümlendiğini düşünmektedir. Ona göre psiko-fizikçilerin yaptığı sağ 

duyuya ve fizik bilimlerin çalışma biçim ve eğilimlerine de yatkın ve yakındır. 

Ancak ona göre gerçek bilim zihniyeti yer kaplayanla kaplamayan, nicelik 

olarak ifade edilebilir olanla edilemez olanı birbirinden ayırmaya mecburdur. 

Aksi halde varlığın bir boyutu sırf ölçü veya mekan cinsinden ifade edilecek 

diye kendi doğasından sökülüp, yabancılaştırılır. Bu nedenle Bergson, psiko-

fizikçilerin sağ duyuya yakın gelen veya fizik esaslara dayalı bir psikoloji 

geliştirme çabalarının da temelsiz ve tutarsız olduğunu düşünür. Ona göre; 

“psiko-fizik, sağ duyuya (sens commun) yabancı olmayan bir anlayışı 

açıklıkla formüle etmek ve son neticelerine kadar götürmekten başka bir şey 

yapmış değildir.  Bizler düşünür olmaktan ziyade konuşur bulunuyoruz; sonra 

da ortalıkta bulunan varlıklar geçirdiğimiz subjektif hallerden çok daha 

önemlidir, onun için bütün bu hallere onların dış sebeplerinin tasarımını 

sokmaya pek düşkün bulunuyoruz. Bilgimiz arttıkça da iç olayların arkasına 

dış olayları koymak, niteliğin arkasında niceliği görmek, duyumlarımızı 

miktarlar gibi almak eğilimi artıyor. İç hallerimizin sadece dış sebeplerini 

hesaplamakla yükümlü olan fizikte iç hallerle mümkün olduğu kadar az 

uğraşılıyor; tek taraflı olan fizikçi, iç hallerini sürekli bunların dış sebeplerine 
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karıştırıyor. Böylelikle sağ duyunun yanılmalarını yalnız bulandırmakla 

kalmıyor, büyütüyor da.”86 

Bergson’a göre aslında bütün bu olanlarda şaşırılacak bir şey yoktur, 

çünkü; “niteliği nicelikle, duyumu uyaranla karıştırmaya alışmış olan ilim 

günün birinde dış şeyleri ölçtüğü gibi iç hallerini de ölçmeyi aramaya herhalde 

başvuracaktı: Psiko-fiziğin konusu da böylelikle meydana çıktı.”87 Çünkü, yer 

kaplamayan miktarlardan bahseder olduktan sonra artık bir duyumun 

diğerinden daha kuvvetli olabileceği gerçekten kabul edilir. Ayrıca bu derece 

farkının duyumların kendinde bulunduğu sanılırsa, birinci duyumun ikinci 

duyumu ne kadar aştığını ve hatta şiddetleri arasında bir ilişki olduğunu 

bulmak da çok doğal olur. Bu nedenle, bu iddiaya karşı, her türlü ölçünün 

sadece birbiri üzerine katılabilir şeylerde mümkün olduğunu, yer kaplamayan 

ve birbirine katılamayan ruh halleri arasında sayısal ilişkiler aramanın yeri 

olmadığını söylemek gerekir.88 

Bergson’a göre sorun ruh hallerinin ve duyumların nitelik veya 

nicelik cinsinden olmalarıyla doğan bir sorundur ve yeni sorunların doğmasına 

neden olmaktadır. Çünkü duyumu nitelik olarak değil de nicelik diye 

tanımlarsak mekan olaylarından farklılığını belirleyemez, onu da matematiksel 

bir olgu gibi tasarlar ve yer kaplayanla kaplamayan veya nitelikle nicelik 

arasındaki ayrımı kaybederek, her olgu ve durumda yalnızca mekansal, 

                                                 
86 A.g.e., s. 68-69 ve T.F.W., s. 70-71 
87 A.g.e., s. 69 ve A.g.e., s. 71 
88 A.g.e., s. 69 ve A.g.e., s. 71 



 61

niceliksel ve matematik ilişkiler görebiliriz. Fechner’in ortaya koyduğu yasada 

olduğu gibi. Fechner’in yasasına göre; “uyaran aritmetik bir artış 

gösterdiğinde duyum da geometrik bir artış gösterir.”89 Böylece ruh bilim 

fiziğe indirgenmiş oluyor. Ancak bir duyumun yoğunluğunun ölçülebilir 

olduğu kuşkuludur. “Bergson’un gösterdiği gibi, bir duyumla duyumun dış 

ölçüsü arasında bir ölçüt belirlemek olanaksızdır.”90 İşte tam da bu nokta 

Bergson’un felsefedeki orijinal duruş ve tavır alış noktasıdır. Çünkü o, 

psikolojik olgu ve süreçlerin özerkliğini, kendine özgülüğünü ve madde ve 

mekan olguları gibi ölçü ve hesaba gelmediklerini savunmaktadır. Bunu 

yaparken de temel endişesi, fizik ve matematik bilimleri yadsımak veya 

onların yerine psikolojik veya metafizik bir gerçeklik geçirmek değil; varlığın 

farklı katmanları ve farklı gerçeklik alanları içerdiğini, birindeki kavram, 

yöntem ve işleyişin değerinde geçerli sonuç vermediğini, yanıltıcı ve özden 

uzaklaştırıcı olduğunu vurgulamaktır. Madde ve fizik bilimlerde geçerli olan, 

niceliksel ve matematiksel ilişkiler belirlemek ve bunları nedensellik ve 

belirlenimcilik esaslarına göre ifade edebilmektir. Oysa konu ruh-bilinç halleri 

olduğunda böyle bir şeyden söz edilemeyeceğini düşünür. Paralelistlerin 

yanılgısının bu farkı göz ardı etmek olduğunu vurgular. Ona göre, “ruhsal 

olayları beyinsel olayların bir gölge olayı (epifenomeni*) sayarken 

                                                 
89 Timuçin, A., Felsefe Sözlüğü, s. 213 
90 A.g.e., s.213 
* Fr. epiphénomène; İng. epiphenomenon: Varlığı ya da yokluğu, göz önüne alınan asıl fenomenin 
ortaya çıkışını etkilemeyen olay. (Tokatlı, A., Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü, s.162) 
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paralelistler, ruhsal ve beyinsel olayları aynı sınıfta var sayarak, her ikisini de 

bir aslın çeşitli dillerdeki iki tercümesi gibi görürler.”91 

Bergson’a göre beyin ve bilinci aynı hareket ve işlevin iki farklı dile 

tercümesi olarak anlamak, biyoloji bilgilerimiz de göz önüne alındığında, 

olanaksızdır. Çünkü ne doğada ne de insan bedeninde tek bir görev için iki 

farklı organ bulunmaktadır. Eğer bilinç ve beyin farklı görev ve işlevler 

üstlenmemiş olsalardı, ortada iki ayrı yapı olmazdı. Ayrıca bilinç beynin bir 

işlevi ve etkinliği olsaydı, biyolojiden bildiğimiz gereksiz ve işlevsiz 

organların körelmesi ve yok olması esasına uyarak, insanda sadece beyin 

kalmalı ve bilinçten söz edilmemeliydi. Bu fikrini Bergson şöyle ifade eder: 

“Bütün fazla organların köreldiği, yararsızların da yok olduğu biliniyorken, 

bilinç denilen şey eğer fazla bir organ, faydasız ve etkisiz bir işlev yani beynin 

ikinci bir kopyası olsaydı doğanın bunu çoktan ortadan kaldırması veya 

köreltmesi gerekirdi.”92 

“Varsayalım ki bilinç nasılsa bir defa varolmuş; fakat yine biliyoruz 

ki, bilinç gereksiz, fazla bir etkinlik olsaydı ortaya çıkmasından bir süre sonra 

alışkanlıklara dayalı eylemlere dönüşmesi gerekirdi ve bütün alışkanlıklara 

dayalı hareketler gibi mekanikleşerek bilinç dışı bir hale gelirdi. Bu kuramsal 

açıklamalar bir yana (…) ruhsal olgu ve olayların tanıklıkları göz önüne 

                                                 
91 Bergson, H., “Dirilerin Hayaletleri”, s. 112 ve Mind-Energy, s. 88 
92 A.g.e., s. 113  ve A.g.e., s. 89 
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alındığında da bunlar paralelizm kuramını ne olumlarlar ne de telkin 

ederler.”93 

Böylece Bergson, biyolojiden ödünç aldığı kavram ve yaklaşımları da 

devreye sokarak paralelizm kuramına yeni bir itiraz daha getirmiş olmaktadır. 

Bu itirazın ana ekseni canlı doğada her organın bir işlev ve görev için 

varolduğu ve bu işlev ve görev ortadan kalktığında bunları yerine getirmekle 

yükümlü organın da körelip yok olacağı esasına dayanmaktadır. Ona göre 

bilinç ve beyin ayrı ayrı işlev ve görevleri yerine getirirler. Zira birinin varlığı 

diğerinin varlığını ortadan kaldırmamıştır. Bu nedenle de ruh hayatını anlamak 

için sadece beyin ve beden hayatını incelemek yeterli değildir. Bunu anlatmak 

için şöyle bir örnek kullanır; nasıl bir piyes sözleri olmadan sadece 

oyuncuların performansı ile tamamen anlaşılmazsa, ruh hayatı da sadece 

beynin faaliyeti, işleyişi ve olanaklarına indirgenemez, bunlarla tüketilemez ve 

anlaşılamaz. Oyuncuların sahnedeki hareketlerini görüp de sözlerini 

işitmediğimiz bir piyeste, aslında “oynadıkları piyese göre oyuncuların bütün 

duruş ve hareketlerinde makul bir ahenk ve düzen olduğunda kuşku yoksa da 

bu hareketleri doğru anlamak ve önceden sezebilmek için piyes metninin 

mutlaka bilinmesi gerekir. Metin bilinmedikçe, yalnız durum ve hareketleri 

görmek bize piyes hakkında çok az bilgi verir. Takdir edersiniz ki, bütün ince 

piyeslerde durum, işaret ve hareketlerden başka, derin ve zengin daha pek çok 

                                                 
93 A.g.e., s. 113 ve A.g.e., s. 89 
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incelikler ve nükteler vardır. Ruhsal hayat ise en ince bir piyesten daha çok 

zengin ve renklidir.”94 

Bergson’a göre; “paralelizm teorisinin beyin ile ruh arasında iddia 

ettiği mutlak eşdeğerlik, olsa olsa her türlü karmaşıklıktan uzak ve yalnız 

beynin ürünü olan, bir dereceye kadar basit durum ve hareketler için geçerli 

olabilir. Öyleyse beyin, bütün ruhu, bütün düşünceyi belirleyip, kuşatamaz. Bu 

durum karşısında düşünce veya ruh hiç olmazsa çoğu durumda beyne tabi 

olmayan özerk bir realite/gerçeklik demektir.”95 

Özetleyecek olursak ruh, beynin fonksiyonlarına indirgenemeyecek 

olan özerk bir realitedir. Oysa psiko-fiziksel paralelizm kuramında psikolojik 

süreçlerin bağımsızlığını tanımayıp, onları fizyolojik süreçlerle açıklama ve 

anlamlandırma çabası vardır. Bu noktada Bergson, felsefesinin temel 

önermelerinden birisini oluşturmaktadır. O da psikolojik olgu ve olayların 

ayrıca bu alanın yasalarının, fizik olgularla karıştırılmaması gereğidir. Fizik 

olgularının işleyiş yasaları, ruh ve hayat alanı söz konusu olduğunda geçerli 

olamamaktadır. Hatta mekanizm ve determinizm ilkeleri ruh ve hayat 

olgularını fiziksel gerçekliğe benzeterek anlamaya, tanımaya ve tanımlamaya 

çalıştıkları için bu alana neredeyse tamamen yabancılaşmaktadırlar. Oysa 

Bergson, ruh ve hayat olaylarında sürenin yaratıcı etkisinin bir realite 

olduğunu ve bu olaylarda tekrarlanma ve geriye dönüşün söz konusu 

                                                 
94 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 87 ve “The Soul and The Body”, s. 53 
95 A.g.e., s. 88 ve A.g.e., s. 54 
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olmadığını bildirir.96 Bu nedenle de onu, zamanda ve mekanda ölçmek 

mümkün değildir. 

Bergson, Plateau, Delboeuf ve Fechner’i aralarında ayrılıklar olmakla 

birlikte psiko-fiziğin öncülerinden sayıyor. Ancak kendi konumunu bunlara 

karşıt olarak belirliyor. Çünkü psikolojiye ölçüyü sokmak ve ölçülebilir 

olandan hareketle nesnesini tanımak ve bilmek bir hedef ve ideal olmakla 

birlikte bunlar psikolojiye ölçü sokmaya kalkarken psikolojinin doğasına ve 

nesnesine yabancılaşmaktadırlar.   

Oysa Bergson, psikolojik olgu ve durumlarla mekansal olgu ve 

durumlar arasınada kökten bir başkalık ve ayrım belirler. Mekansal olaylar 

niceliksel ölçüt ve ifadelerle betimlenebilirken psikolojik olaylarda niceliğin 

yerini nitelik, ölçümün yerini şiddet (intensity) almıştır. O, “sabit bir ruh 

halinin şiddeti nicelik değil, onun niteliğini gösteren bir işarettir.”97 

demektedir. 

Böylelikle Bergson’un, psiko-fizikçilere yönelik eleştiri ve 

değerlendirmelerine, onların bilinç hallerinde mekan olaylarında gözlemlenen 

azalıp çoğalma ve miktar bildiren ilişkiler bulma yolundaki zorlamaları 

konusu da eklenmiş oluyor. Bergson’a göre bu sorun bir yol ayrımında 

konumlanmıştır: Ya psikolojik olgu ve olaylarda da mekansal türden niceliksel 

ilişkiler ağı kurularak matematiksel yoldan ifadeler oluşturulur ya da 

psikolojik olgu ve olayların mekan olaylarından başkalığı ve onlara geri 

                                                 
96 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 141 
97 A.g.e., s. 205  ve T.F.W., s. 224 
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götüremezliği kabul edilerek, bunların niceliksel değil niteliğe dayalı şiddetler 

oldukları söylenir. Bergson’un deyişiyle “psiko-fizik bir formül ya olanaklıdır 

ya da basit bir ruh halinin şiddeti saf bir niteliktir.”98 

Özetleyecek olursak, Bergson, psiko-fiziksel paralelistlerin ruh ile 

beden arasındaki ilişkiyi açıklarken, ruhu bedenin ya da daha özel olarak 

beynin bir yönü olarak görmelerine, her ruhsal olayın fiziksel bir karşılığı 

olduğu, fiziksel bir olaya paralel (koşut) olduğu görüşlerine karşıdır. Ona göre 

“bilinç veya ruhun bir beyne bağlı olduğu itiraz götürmemekle beraber, bu 

bağlılıktan beynin bütün bilinç ayrıntılarını barındırdığı veya bilincin bir beyin 

işlevinden başka bir şey olmadığı sonucu da çıkarılamaz.”99 

Bergson, bu görüşünü desteklemek için önce ruhsal olayların, fiziksel 

süreçler gibi ölçülemediğini göstermeye çalışır. “Yer kaplayan bir miktarla yer 

kaplamayan bir miktar arasında ortak olan  ne olabilir?”100 diye sorar ve ruh 

hallerinin niceliksel olmadığını, zamanda ve mekanda ölçülebilen, determine 

olabilen fizik halleri ile aynı olmadığını ifade eder. Daha sonra, biyolojiden 

yararlanarak, bilinç ile beynin, ruh ile bedenin aynı şey olmayacağını tekrar 

vurgular. Zira öyle olsa idi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, gereksiz ve fazla 

olan yok olurdu der. 

Bergson, bu konudaki itirazlarını güçlendirmek ve kendi görüşlerini 

temellendirmek için daha sonra hafızayı inceler ve hafızanın beynin bir işlevi 

                                                 
98 A.g.e., s. 206  ve A.g.e., s. 225 
99 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 81-82,  “The Soul and The Body”,  s. 46 
100 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 11 
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olmadığını, hatıraların beyinde değil hafızada saklandığını göstermeye çalışır. 

Bunun için de, hafıza kaybı, afazi, delilik gibi bazı hastalıkları inceler. Ona 

göre; “beynin hafıza işlemlerindeki rolü; geçmişi saklamak değil, ancak eylem 

hayatına yarayacak hatıraların belirginleşmesini sağlamaktan ibarettir.”101 

Ayrıca Bergson hafıza gibi, düşünmenin de beynin bir fonksiyonu olmadığını 

ifade eder. Hafıza ve düşünme olaylarını irdeledikten sonra Bergson, algılama 

etkinliğinde de beynin görevini benzer biçimde tanımlar. Ona göre; “hafıza ve 

düşünmede olduğu gibi algı alanında da beynimizin rolü, eylem ve etkinlikle 

ilgisi olmayan algılara bilinci kapamaktır. Gerek duyu organları ve gerek 

beyin merkezlerinin işlevleri, dış uyaranlardan ancak eylem ve etkinliğe 

yönelik olabileceklere yol vermekten ibarettir.”102 

Bergson, bütün bu incelemeleri sonucunda; alışkanlıklara dayalı 

hafıza ile yaratıcı hafıza, derin ben ile yüzeysel ben arasında daha sonraki 

bölümlerde açıklanacak olan ayrımlara ulaşır ve yüzeysel ben’in destekleyici 

olarak alışkanlıklara dayalı bir hafızaya dayandığını; temel ben’in ise yaratıcı 

ve özgür bir hafızaya dayandığını savunur. Ayrıca derin ben ile yaratıcı ve 

özgür hafızanın sağlıklı işlev görebilmek için bir beyne gereksinim duymakla 

birlikte, beyin hayatını aştıklarını, hatıraların beyinde değil, yaratıcı hafızada 

korunup, sentezlenip yeni içeriklere büründürüldüğünü savunur. Bütün bu 

                                                 
101 Bergson, H., “Şuur ve Hayat”, s. 100 ve Mind-Energy, s. 71 
102 Bergson, H., “Dirilerin Hayaletleri”, s. 117 ve “Phantasms of The Living”, s. 96 
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savlarının temel sonucu şudur; “bilinç yani hafıza beyinle aynı şey 

değildir.”103  

Özetleyecek olursak, Bergson’un ruh-beden ilişkisi sorunsalında zihin 

felsefesi alanında veya felsefenin özü olarak gördüğü metafizik alanında temel 

kaygısı ve uğraşı; insan benliği ve bilincinin beyin ve beden hayatına 

indirgenip indirgenemeyeceği ya da diğer bir deyişle zihinsel süreç ve 

etkinliklerin beyinsel süreçler çerçevesinde tüketilebilir olup olmadığını  

incelemek ve aydınlatmaya çalışmaktır. Bergson’un psiko-fiziksel paralelizm 

kuramını eleştirmesinin ardından onun karşısında konumlanarak kendi 

sistemini nasıl oluşturduğunu anlamak için de, ruh ve beden kavramlarını ve 

birbirleri ile olan ilişkilerini biraz daha ayrıntılı incelemek gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 A.g.e., s. 116 ve A.g.e., s. 93-94 
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II–B–1.  

BERGSON'UN RUH ANLAYIŞI 

 

Bergson'da ruh; manevî yetilerimizin bir araya gelmesinin veya 

bedenimizle iletişim ve etkileşim içinde bulunmakla beraber beden 

faaliyetleriyle açıklanıp, ifade edilemeyen yönümüzün genel adıdır. 

Ruhun en genel tanımı, bedene ve onun fonksiyonlarına 

indirgenememek şeklinde yapılabilir. Bergson'a göre ruh, beyin fonksiyonları 

ve bedenin tümüyle etkileşim içinde bulunmakla beraber, bunlarla aynı şey 

değildir. Hatta ruh varlığını, beden hayatını aşkın bir statüyle, beden 

hayatından sonra da devam ettirebilecek bir mahiyete sahiptir. Şu durumda; 

"Bilinç beyini; ruh da bedeni aşar. Öyle ise Ruh ve Bilinç için bedenin ölümü 

nihaî son değildir."104 

Bergson'a göre ruhumuzun özünü, esasını bilincimiz, bilincimizi 

hafızamız oluşturmakta ve hafıza sayesinde de benliğimiz oluşmaktadır. "Ruh 

denilince herşeyden önce bilinç kastedilir."105 Bilincin en belirgin özelliği ise 

hafızadır. Bilinç, hafıza ile kazanılır. Zengin, fakir, kuvvetli, zayıf ne şekilde 

olursa olsun bir hafıza mevcut değilse bilinç de yoktur. Bilinçsizlik, geçmişten 

hiçbirşey korumamak, kendini her an unutmak ve her an ölüp yeniden doğmak 

değil midir ... o halde bilincin ilk anlamı, gemişin şimdide saklanması demek 

                                                 
104 Bergson, H. "Dirilerin Hayaletleri" s. 118-119 
105 Bergson, H., Mind-Energy, s. 7 
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olan hafızadır denilebilir.106  Şu halde ruhu ve işlevlerini tanımak için 

unsurlarını tanımak gerekecektir. Bergson'a göre ruh, psikolojik anlamı ve 

işlevleriyle incelendiğinde temel katmanının bilinç olduğu görülür. Ancak 

bilinç   katmanı tek başına bütün ruhu temsil edemez. Çünkü bilincin varlığı 

ve sağlıklı işleyişi için ona yardım etmesi gereken bilişsel ve tinsel diğer 

yetilere de ihtiyaç vardır. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi hafızadır. 

Hafıza, hem bilincimize içeriğini verir ve hem de "benlik" veya "ben" 

bilincine erişmemizi sağlar. Dolayısıyla hafıza sadece geçmiş hatıralarımızın 

biriktirilip, yığıldığı bir depo olmayıp, benliğimizi ve kişiliğimizi oluşturmakta 

olan, ruhumuzun en önemli katmanlarından birisidir. Hafızanın bilinç için ne 

kadar derin ve temel bir anlamı olduğunu vurgulamak için Bergson; "bilincin 

ilk anlamı, geçmişin şimdide saklanması demek olan hafızadır"107 diyor. 

Bilinçli bir varlık için varolmak, sürekli bir oluş ve yaratma içinde 

olmak demektir. Bu dinamik süreç içerisinde hafızadan yoksun olmak demek, 

ben bilincine ve kişiliğe sahip olmamak demek olacağından, hafıza, benlik ve 

kişiliğimizin de esasını oluşturur. Elbetteki Bergson'un burada ifade ettiği şey; 

ruhun bilinçten, bilincin de hafızadan ibaret olduğu değildir. Ona göre 

bilincimiz, hayata yönelmiş bir dikkattir ve asıl aktif olan kısmı bilincin çok 

sınırlı bir parçasıdır. Hafıza için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Yaratıcı 

olan ve özür olan asıl hafızamız kabuk veya yüzeysel hafızanın altında yatan 
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kısmıdır. Zira "iki tür hafıza vardır: Biri, hareketleri yeniden meydana 

getirmek yetisidir, alışkanlık kanununa dayanır. Diğeri, fikirlerin, olgu veya 

şeylerin hatırlanmasıdır. Şu son hafızanın başlıca işlevi; bir olgu veya bir fikri 

tanımak ve bunların ilişkili oldukları diğer olgu veya fikirler arasındaki 

yerlerini mantıkî olarak belirlemektir. Bergson'a göre sıradan tanıma denilen 

bu işlem, hafızanın olayı, obje yahut fikri yeniden hatırlamak ve bunları 

kendine has farklarla gözönünde yeniden yaşamak imkânı demek olan 

hatıraları davet etme (évocation) işleminden çok daha az karakteristiktir."108 

Gündelik hayatın kaygı ve gereksinimlerine cevap veren kabuk 

hafızamız, alışkanlıklarla çalışmaktan mekanikleşmiştir. Asıl yaratıcı ve özgür 

olan bunun gerisindeki canlı, dinamik hafızadır. Bu dinamik hafıza sayesinde 

insan, sürekli anda yaşayan, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bir devamlılık 

ve bağlantılılık duygu ve algısından yoksun olmaktan kurtulup, kendisini 

değişen, oluşan, sürekli yeni ve bilinmeyene doğru, deyim yerindeyse akarken 

devam eden ve aynı zamanda sürekliliği olan bir varlık olarak algılar. İşte bu 

süreklilik ve devamlılık algısıdır ki insanoğlunu benlik ve kişilik bilincine 

ulaştırır. Şu halde, hafızayı incelerken; kabuk hafıza, mekanik hafıza veya 

alışkanlıklarımıza göre şekillenen bir yüzeysel hafıza ile, bunun altında yatan 

ama sürekli canlı ve kaynaşma hâlinde olan yaratıcı hafızayı birbirinden 

ayırarak incelemek gerekir. Zira, gündelik hayatın kaygı ve gereksinimlerine 
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cevap veren kabuk hafızamız, alışkanlıklarla çalışmaktan mekanikleşmiştir. 

Asıl yaratıcı ve özgür olan bunun gerisindeki canlı, dinamik, hafızadır. 

Bergson'a göre hafızanın bir hatıralar deposu veya eski eşyaların 

atıldığı bir çekmece olmadığı söylenir. Hatıraların saklanması ve çağırılması, 

şu veya bu hatıranın, çekmecede saklanmış birşey gibi, hafızada önce saklanıp 

sonra çıkarılması değildir.109 Bergson'un bu fikrine vurgu yapılmasının sebebi, 

onun, hafızanın yaratıcılığı ve canlılığına vurgu yapmasıdır. Çünkü ona göre 

bir şeyi hatırlamak, hatıralar deposuna girip, geçmişe gitmek değil, 

hatırlanacak o şeyin kendiliğinden kopup gelmesi ve şimdiki hâl ile 

bütünleşmesi demektir. Peki bu nasıl olmaktadır? Dinamik hafıza dinamik bir 

bilinçle beraberdir. Bilinç,   ihtiyacı   olan   bilgi  ve   hatırayı  hafızaya bildirir 

ve hafıza da bunları    kullanıma    sunar yani, bilinç seviyesine çıkarır.    

Böylece hatırlama etkinliğinde ihtiyacımız olan hatıra ve bilgiler en canlı 

birliktelikler olarak birbirlerini davet ederler. 

Şu halde "hafıza, algı (perception) dan farklıdır. Bergson bu farkı 

iyice kavratmak için ustalıklı bir karşılaştırmaya başvurur: içinde bulunduğum 

odayı algılıyorum; bu duyulardan gelme aktüel bir algıdır; fakat ben oda 

duvarlarının arkasında şimdi algıladıklarımdan başka diğer şeyler olduğunu ve 

hatta zenginliği duyumlarımı çok aşan bir evreni, düşünmeye mecbur olmadan 

bile, biliyorum. Sonra, odanın eşyalarıyla bilinmeyen şeyler arasında bir ilişki 

olduğunu da biliyorum; haldeki tecrübemizle önceden yaşadığımız şeyler 
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arasında aynı türden bir ilişki olduğunu da anlıyoruz; çünkü geçmiş, 

potansiyel olarak daima mevcuttur ve hâlen bilinç dışıdır; yalnız bütün geçmiş 

bizim karakterimizde toplanır ve onu oluşturur."110 

Görülüyor ki duyulardan gelen algı, sadece kendi cismimizle diğer 

cisimler arasındaki bir ilişki değildir. Bu ilişkiye bizden birşey katıyoruz, yani 

geçmişi şimdide devam ettiren hafızadan birşey katıyoruz.111 Hatıralar 

hareketlenip serbest kalınca da geçmiş, halde, bilincin hizmetine sunuluyor. 

Bilincimiz incelendiğinde ise bilinçaltının bilince çıkmak için fırsat kollayan, 

sürekli, dinamik ve canlı istek, eğilim ve niyetlerle dolu olduğunu görürüz. 

Bunlar da çoğu kez bilinç seviyesine çıkamadan kalır ama kaybolmazlar. 

Bergson, bunların kaybolmadığını ve sürekli bir oluş ve canlılık içerisinde 

bulunduklarını gösterebilmek için rüyalarımızı inceler veya daha doğru bir 

deyişle rüyaları incelemesi sonucunda bu sonuçlara ulaşır. Rüyalarda insan, 

bilincin  gündelik  hayata yönelmiş olan kaygı ve kontrolünden kurtulur. Bu 

kurtuluş bilinç seviyesine çıkmak için fırsat kollayan hatıralar ve bilinçaltı 

eğilim, dürtü ve isteklerin önünü açar. Böylece birbirinden renkli ve karmaşık 

rüyalar meydana gelir. Bu rüyalarda unuttuğumuzu sandığımız birçok hatıra, 

dürtü ve eğilim ortaya çıkar. Bu olgudan hareketle Bergson, hatıralarımızın 

kaybolmadığını ve hafızamızın canlı ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu 

savunur ve bu olguyu kendi hafıza kuramının dayanaklarından birisi olarak 
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ilan eder. Bergson'a göre "Tabiat bize hafızanın ne olduğunu gösteren ve rüya 

denilen bir tecrübe yaptırır. (...) Dış dünya ile beyin arasındaki yolların 

ortadan kalktığı rüyada reelin normal olarak yaptığı kontrol artık kalmamıştır. 

Buna göre ne görüyoruz? Aynı bir duyum muhtelif birçok rüyaları davet 

edebiliyor: Bu rüyaları yapan hafıza, haldeki algıyı aşıyor; bir sinirsel uyarım 

ile bir tasarım arasında kesin bir karşılıklılık olmuyor, aksine, dış uyarım 

birçok imkanlara yol açıyor, ve rüyaya şekil veren yalnız yeni hatıralar değil, 

eski hatıralar oluyor. Yaşadığımız bütün şeyler sanki hafızada mevcut imiş 

gibi görünüyorlar.”112 Bergson'a göre, "geçmiş bütün hayatımız hafızadadır. 

Ve en küçük teferruatına kadar burada saklıdır, ve biz hiçbir şeyi 

unutmuyoruz, bilincimizin daha ilk uyanışından beri duyup istediğimiz, 

algıladığımız ve düşündüğümüz bütün şeyler yok edilemez bir şekilde 

kendiliğinden sürekli/devamlı olmaktadırlar."113 

Ancak uyanıkken bütün bu hatıraları unutuyoruz. Peki uyanıklık hâli 

ile uyku hâlinin farkı nerededir. Bergson'a göre rüyada yaratıcılık yoktur. 

Uykudaki hatırlamalara şekil veren ve onları belirleyen hatıralardır, yani 

hafızadır.114 Ayrıca uyanıklık halinde uykudan farklı olarak ruhun çabası 

vardır, ve bu çaba tek tek fikirler arasındaki çağrışım mekanizmasına asla   

indirgenemez     ve   içten    dışa    doğru     giden,    derinliğine   birçok  bilinç 

planlarını geçen ve bilincin yüzeyine önce belirsiz bir tasarım getiren ve sonra 
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onu açık bir imaja dönüştüren bir hareketi gerektirir. Algılamak için, 

hatırlamak zorundayım; hatırlamak için de bir dosya gibi iyice sıralanmış ve 

etiketlenmiş bir imajlar kolleksiyonuna sahip bir hafıza kullanmıyorum; 

objenin belirsiz fikrini ve bir tür dinamiğini önce getiren bir hareket oluyor ve 

bu hareket yavaş yavaş, canlı bir sıra dönüşümler geçirdikten sonra bir imajda 

durup somutlaşmayı, bedenlenmeyi başarıyor: Nitekim birşeyi ezberlemek 

(hafızaya almak) için fikirleri, netleşmelerini tesbit etmeye yardım eden bariz 

birkaç nokta etrafında toplamaya çalışıyoruz.115 

Özet olarak, "hafıza sadece bir mekanizma değildir ve beyinde bir 

yere yerleştirilemez; dinamiktir, uzayan - devam eden geçmişi ile karakteri 

oluşturur; aynı zamanda hem faaliyettir, hem de bilinçaltıdır; kendini ifade 

etmek için potansiyel olarak birbirlerinin içine girmiş olan bütün ruhî 

hallerden bazılarının gerçekleşmesine bağlı olan bir çaba ister."116 

Görülüyor ki Bergson'da Ruh - Beden ilişkisi problematiği, ruhun işlev ve 

yetiler birlikteliği olarak algılanması sonucu bilinç - beden ve hafıza - madde 

ilişkilerine dönüşüyor ya da başka bir deyişle bunlarla organik bağlantılı bir 

hâl alıyor. Bu aşamada, bilinç - beyin ilişkisini aydınlatmak gerekmektedir. 

Bergson'a göre bu problemi ele almadan önce, bu konudaki bir önyargıyı 

incelemek gerekmektedir. "Bilinç insanlarda beyine bağlı olduğundan, canlılar 

arasında da ancak beyin sahibi olanlarda bulunur; öyle ise beyinden mahrum 
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olan hayvanlarda bilinç de yoktur"117 denir. O, ilk bakışta sağlam   gibi  

görünen bu delili bir benzetme kurarak çürütmeye çalışır. "Bizde sindirim 

etkinliği mideye bağlı olduğundan bu eylem ancak midesi olan hayvanlarda 

mevcuttur; öyle ise mideden yoksun olan hayvanlarda sindirim etkinliği 

yoktur."118 Bu akıl yürütmeyi geçerli kabul edersek, büyük bir yanılgıya 

düşeriz; çünkü midesiz hayvanların sindirim yapamayacaklarını iddia etmek 

büyük bir yanılgıya düşmek demektir. Bergson bu konuya "amip"leri  örnek 

vererek açıklık getirmeye çalışır. Bir protoplazma kütlesi olan "amip" bile 

sindirim etkinliğini pekala midesiz olarak yapmaktadır, diyor. Ayrıca mide, 

sindirim için zorunlu bir organ değildir; çünkü o olmasa da sindirim etkinliği 

olanaklıdır. Dolayısıyla bilinçte de aynı durum söz konusudur. İnsandaki 

bilincin reddedilemez bir biçimde beyine bağlı olmasından, bilinç için beyin 

mutlaka zorunludur yargısı çıkarılamaz.119 Çünkü Bergson'a göre, hayvanlar 

silsilesinde aşağı doğru inildikçe sinirsel merkezler basitleşiyor ve topluluktan 

çıkarak dağınık bir hâle geliyor. Bunun için en basit organizmalarda bile 

sinirsel merkezler protoplazma kütlesi içinde yaygın ve belirsiz bir halde 

mevcuttur. Dolayısıyla onlarda da bilinç ilkel bir halde de olsa vardır. Ancak 

bu bilinç, organizmanın karmaşıklığına paralel olarak, basitten karmaşığa 

doğru yükseldikçe, fonksiyon ve yetileri artmaktadır. Böylece Bergson'un 

varmak istediği sonuç şöyle belirginlik kazanmaktadır: Hayvanlar silsilesinde 
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sindirim için zorunlu olarak mideye ihtiyaç duyulmadığı gibi, bilinç için de 

zorunlu olarak beyne gerek yoktur. Bu noktadan hareketle o, bütün canlıların 

bilinçli olabileceklerini ve esas itibariyle bilincin hayatla eş anlamlı ve aynı 

olduğunu belirtir.120 Bergson'un bu argümanları şu amaca yöneliktir: Bilinç ve 

hayat arasındaki sıkı ilişkiyi göstermek ve bilincin beyinle olan ilişkisinde 

onun pasif bir sonucu olmadığını gösterebilmek. Dolayısıyla bu araştırmanın 

yakın sonuçları bilinç-beyin ilişkisinde, bilincin beyin fonksiyonlarının ve 

beyinde gerçekleşen süreçlerin bir sonucu olmadığını ve daima beyin ve beden 

hayatını aşkın bir yönünün bulunduğunu belirlemek ve sonra da ruh - beden 

ilişkisinde insan bedeninde, bedensel ve beyinsel süreçlerin (biyolojik, 

fizyolojik veya fizikokimyasal) etkinlik ve işlevleriyle tanımlanamayan bir 

takım etkinlik ve süreçlerin bulunduğunu göstermektedir. Böylece bu 

problemin uzak hedefleri, asıl problemimizi oluşturan Ruh - Beden ilişkisinde 

Bergson'un konumunu aydınlatmaya yöneliktir. Bilinç, beyin hayatını aşkın 

olunca, ruh da beden hayatını aşkın olmaktadır. Ayrıca bu akıl yürütmeyi olası 

yönlere doğru uzattığımızda, beden hayatıyla kayıtlı ve sınırlı olmayan ruh 

hayatı, bedensel varoluşumuz sona erdikten sonra da olasılık ve olanak 

dahilinde olarak varlığına devam edebilecektir. Böylece Bergson felsefesinin 

doğal bir sonucu şeklinde öte dünya veya bedensel var oluştan sonra başka bir 

boyut ve biçimde varlığımızı sürdürebilme olgusu karşımıza (bir seçenek 

olarak) çıkmaktadır. Onun bu sonuçlara varmasını sağlayan şey, biyoloji ve 

                                                 
120 A.g.e., s. 11 



 78

psikolojiden aldığı verileri değerlendirmesi olmuştur denilebilir. Yoksa o, 

spekülasyona dayalı sırf rasyonel, yani deneyimsel verilere sırtını dönmüş bir 

şekilde, skolastik zihniyetle metafizik yapıyor değildir. O, metafizikle 

bilimleri buluşturmuş ve olgularla, deneyimle denetlenebilecek yargılara değer 

vermeye çalışmıştır. Nitekim, bilinç-beyin arasındaki ilişkiyi anlamaya 

çalışırken ve buna paralel olarak mide ve sindirim arasındaki ilişkiyi buna 

örnek olarak ileri sürerken hep deneyim sahasından yargılar çıkartmaktadır. 

Ona göre bilincin en belirgin belirtisi seçmek ve karar vermektir ve bunlar 

insanda ne kadar çok ortada ise amip gibi ilkel hayvanlarda o oranda 

belirsizdir. 

Bilinç geçmişi korumak ve geleceği tasarlamak demektir. 

Bilinç bütün canlılarda bulunur mu, yoksa sadece insanda mı görülür? 

Bergson'a göre hayvanların en basitinden en karmaşığına doğru hepsinde 

hayatla bütünleşme ve varlığını koruyup devam ettirebilme isteği ve çabası 

vardır. Bu da, derece farkı olmakla beraber her canlıda bilinç olduğunu 

gösterir. Hatta bu bilinç uyuklama halinde bile olsa, gizil olarak bitkilerde de 

bulunur. Bu düşünceyi Bergson'un kendi ifadesi ile söyleyecek olursak; "bilinç 

seçmek ve karar vermekten ibaret bir rol oynuyorsa kendiliğinden hareket 

etmeyen ve karara ihtiyacı olmayan organizmalarda bilince rastlamak şüpheli 

olacaktır. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse kendiliğinden hareket etmeyen 

hiçbir canlı yok gibidir. Hatta genellikle toprağa dikili olarak yaşayan bitkiler 
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dünyasında bile hareket yetisi yok olmaktan çok uyur bir haldedir. Nitekim 

hareketin yararlı olacağı zamanlarda bu yeti pekala uyanıyor."121 

Hatta Bergson bu fikri daha da ilerleterek, bilinç ve hayat aynı 

kaynaktan geldikleri için, bitkilerin ve hareket etmeden besinini elde eden 

asalak yaşayan canlıların bile uyuklama halinde de olsa bir bilince sahip 

olduklarını söylüyor. "Bitki ve hayvanlar dahil olmak üzere bütün canlılar 

kendiliğinden hareket gücüne doğal bir hak olarak, gizil de olsa sahiptirler. 

Yalnız bunlardan çoğu, bu hakka gerek duymamak ve yararsızlık yüzünden, 

edimsel kullanımdan vazgeçmişlerdir."122 

Bilinç ve hareket kabiliyeti arasında, bu yeti arttıkça ve 

karmaşıklaştıkça, doğru orantılı bir biçimde bilinç düzeyi de artmaktadır. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi, hareketin sınırlı olduğu asalak yaşam 

formlarında ve bitkilerde  de    bilinç     kırıntıları   bulunmaktadır. Özetle 

söyleyecek olursak, canlılarda      bilinç,   basitten   karmaşığa ve 

hareketsizden hareketliye gittikçe artmakta ve şiddetlenmekte, tersi durumda 

yatışmakta ve uyuklamaya doğru gitmektedir. Ancak insanda bilinç, daha önce 

de ifade ettiğimiz gibi hafıza ile organik bir ilişki içindedir. Bu ilişki göz 

önüne alındığında, kişinin psikolojik bir bütünlük olduğu gerçeği ortaya 

çıkıyor. Ayrıca bu noktada ifade etmek gerekir ki Bergson'da kişi ve kişiliğin 

temelinde bu bilinç anlayışının yanı sıra somut zaman dediği süre anlayışı da 
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yatmaktadır. Zira onun hafıza, bilinç ve somut zaman, yaşanan zaman, veya 

bilinç hallerinin aralıksız akışı dediği süre birlikte ele alındığında, insanoğlu 

bu yetileriyle kendisini akıp giden zaman içerisinde bir "benlik" olarak 

yakalamakta ve sürekli kendisini devamlılık içerisinde, değişerek 

oluşturmaktadır. “Bergson’a göre eski felsefe ve bilimin anladığı zaman, bir 

cinsten olan ölçülür mekandan ibarettir. Halbuki somut zaman, bilincimizin 

bir oluşu ve yaratıcı bir evrimdir. O halde canlı zaman ancak bilinçte 

görülebilir. Onun her anında eşsiz bir değişme ve nitelikten ibaret bir yenilik 

vardır. “Süre”nin ölçülüp parçalanamaması bundandır. Canlı bilincimizin her 

anında geçmişin bütün bilinç halleri çınlar, geleceğin sesleri duyulur. Bu 

sesleri, ruhumuzu tamamiyle kendi haline, samimi sevgi ve nefretlerine 

bıraktığımız zamanlar işitiriz. Bunun için bütün kişiliğimiz de, sevgi ve 

nefretlerimizde toplanır”.123 Bu tarz bir bakış açısı Bergson felsefesinin 

egzistansiyalist (varoluşçu) ve personalist (kişilikçi) akımlarla olan 

akrabalağını çağrıştırmaktadır. Çünkü özcü felsefede olduğu gibi önümüzde 

sınırları çizilmiş, mahiyeti belirlenmiş bir insan varlığı yoktur. İnsan, yaratıcı, 

dinamik evrimsel süreç içerisinde kendisini bu sürecin canlı bir aktörü olarak 

bulmak durumundadır. Evrensel yaratıcı süreç, insan varlığının da bu yaratma, 

eylem ve  atılımına katılmasını ve bu sayede hem evrensel düzeni, hem de 

kendisini anlayıp, kavrayıp, dönüştürmesini beklemektedir. Çünkü evrende ve 

insanda yaratıcılık; aynı yaratıcı evrimin ve atılımın eseridir. İnsan, yaratıları 
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ve dolayısıyla kendisini oluşturması, yapılandırması yoluyla kendisini ve 

varlığı (evreni) ortak bir paydada görüp, değerlendirebilmektedir. 

Buradan hareketle, Bergson'un ruh anlayışının cevherci bir anlayış 

olmadığını söylemek mümkündür. Bergson'a göre "ruh; ne tek bir cevher (töz) 

ne de atomlardan yapılmış bir mozaiktir. O halde Bergson'un bilinç teorisi 

şimdiye   kadar yapılan bilinç teorilerinden büsbütün ayrılıyor demektir"124 ve 

bu yeni teoriye göre; "artık bu öyle bir bilinç ki, kendisinde hem çokluk, hem 

de birlik (unité) var. Aynı zamanda hiç bir suretle ne parçalanır, ne ölçülür, ne 

de hesaba gelir bir bilinç."125 Ayrıca Bergson'un ruh anlayışı cevherci bir 

anlayış olmadığı gibi, ispiritizmacı veya gizemci bir ruh anlayışı da değildir. 

Onun ruh anlayışı psikolojiye dayanır. Bu yanıyla onun ruhu ele alış tarzının 

bilimsel olduğunu söyleyebiliriz. Bu, ilk bakışta yanıltıcı gibi gelebilir ancak 

değildir; çünkü o, ruhu insan beninin birlikli hâli olarak algılamaktadır ve 

insan benini meydana getiren, bilinç, bilinçaltı, hafıza, imgelem, zeka, içgüdü, 

sezgi gibi ne kadar insan ve canlı olmamıza özgü yetimiz varsa, bu yanı ile 

ruhu anlamak ve ifade etmek ister. 

Şu halde Bergson'a göre ben, kişi anlayışımız ile ruhî yapımız 

arasında bir iç içelik söz konusudur. Benimiz ile yaptıklarımız ve 

yaptıklarımız ile olduğumuz şey arasında nasıl bir iç içelik varsa, yukarıdaki iç 

içeliği de böyle anlamak gerekir. O bunu şöyle formüle eder; yaptığımız, ne 
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olduğumuza bağlı olduğu gibi, ne olduğumuz da yaptığımıza bağlıdır.126 Öyle 

ise ruh kavramı yalın bir cevher (töz) ifade etmeyip, psikolojik bir anlam taşır. 

Yani insanın kendisini ne olarak algıladığı ile ilgilidir. Çünkü kişinin kendisini 

bir "ben" olarak algılaması ve ben bilincine yükselmesi, kendisini akan zaman 

içinde bir şey olarak farketmesiyle olanaklıdır. Bu farkedişte temel rol, 

hafızaya aittir. Hafıza sayesinde insan kendisini, zaman içinde değişmekle 

birlikte, bir şahsiyet olarak farkeder. Bu farkediş, benliğin temelidir. Öyle ise 

Ruhun özü Ben, Derin Ben, Hafıza ve Kişilik'tir. 

Ruh ile Benlik, psikolojik açıdan çok yakın kavramlardır. Bergson 

bunları bazen özdeş de kabul etmektedir. Ancak ruh, daha genel bir kavramdır. 

Ona göre varlığın özü ve açılımı temelde ruhsal olan bir hayat hamlesinin 

açılması hareketine bağlıdır. (Hatta bu yanıyla onu Plotinus'a benzetenler 

olmuştur).127 Ancak konu varlıktan, özel olarak insan varlığına kaydığında 

Ruh kavramı sadece psikolojik ve bilimsel çağrışımlarıyla kullanılmaktadır. 

Buradan şu sonucu çıkartmak mümkündür: Bergson, ruh kavramını iki 

anlamda kullanmıştır; bir yanıyla geleneksel metafiziğin içindedir (hayat 

hamlesinin spiritüel yapısını iddia edişi ile) öte yandan insanda ruhu ele 

alırken, psikolojik tutumdan hareketle ve kendi zamanının bilimsel 

verilerinden hareketle bir ruh kavrayışına ulaşmaya çalışmaktadır. 
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Bu fikirden hareketle, ruhun özünü teşkil eden bilinç hakkında 

söylediklerine geri dönelim. "Bergson'a göre bilincimizin bir kabuk, bir de iç 

kısmı vardır.  Kabuk kısmı, akıl, zeka, mantık, bilim tabakasıdır. Bu tabaka 

madde ve toplum hayatlarının pratik şartlarına uymaktan meydana gelmiştir. 

Bu kısmın etkinliği nedensellik yasalarına tamamiyle bağlıdır. Burada 

özgürlük yok, determinizm vardır. Fakat "iç" tarafa gelince, ki Bergson buna 

"temel ben" demek olan "moi fundamental" der, burası büsbütün başka 

mahiyette bir bilinçtir."128 "Kabuk ben, aksiyon, mantık, determinizm gibi 

şartlara bağlı iken, "temel ben", bunun tamamen karşıtıdır. Birincisi madde ve 

topluma uymakla katılaşmış, ve kişisellikten çıkarak mekanlaşmış, donmuş, 

yüzeysel bir "ben" olmuş, dokusu da tamamiyle fikirden örülmüştür. Hem de 

öyle fikirler ki, toplumsallaşmış dilde donmuş, aynı zamanda pasif ve 

cansızdırlar.129  Canlı  fikirlere gelince, bunlar daimî bir kaynaşma, sürekli bir 

erime ve karşılıklı bir girişme halindedirler. İşte "temel ben" in yaşayışı bu 

tarzda sırlı bir oluştur.130 Bilincin esası tamamiyle orijinal bir kaynaşma, özerk 

bir olgunlaşma olunca, onun gelecekte alacağı biçim önceden bilinemeyecek 

demektir. Çünkü daima yeniye, bilinmeyene doğru giden bir hareket 

karşısındayız. Bilincin doğal hareketi daima geleceğe ve yeniliğe gitmek 

olunca da, geriye dönme olanaklı olmayacaktır.131 Buradan hareketle, 

Bergson'a göre bilinç hallerinde tekrarlanma ve geriye dönmenin söz konusu 

                                                 
128 Tunç, M. Ş., "Yaratıcı Tekamül"e Önsöz, s. XVI 
129 A.g.e., s. XVI 
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131 A.g.e., s. XVII 
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olmadığını söyleyebiliriz. Bilinç halleri sürekli ileriye ve bilinmeyene doğru 

akmaktadır.  

Dolayısıyla bu bilinç hallerinin öncesine bakarak sonrasının elde 

edilmesi, hesaplanması, determinizm ve nedensellik esaslarına göre 

incelenmesi, asıl mahiyetinin gözden kaçırılması demek olacaktır. Bilinç 

hallerinde geriye dönme mümkün değildir. Çünkü "geçmiş" gittikçe arkada 

büyüyerek geriye dönmeye engel olan bir tepeyi andırır. Yararlı bir başvuru 

hazinesi olmakla beraber, aynı zamanda büyük bir yük olur. Fazla olarak, 

geçmiş hergün, her saat "temel ben" in özgür oluşumlarından gelen yeni bir 

yük kazanmaktadır. O halde gelecekte ne düşünüp, ne yapacağımızı 

bilemeyeceğimiz gibi, yalnız geçmişe bakmakla da, şimdiyi göremeyeceğiz. 

Çünkü her anında büyüyen bir geçmişin ne şimdimize bir ayna olması ne de 

geleceği göstermesi olanaklıdır. Önceden görmek mümkün olmayınca, iradede 

de determinizm olmayacak demektir."132 

Bergson'un iradede determinizmi kabul etmemesi ve bilinç hallerinin 

gelecekte alacakları biçimin şimdiki hallerinin zorunlu bir sonucu olamayacağı 

yolundaki yargıları, onun, özgürlüğü bir gerçeklik olarak tanıdığı anlamına 

gelmektedir. Zaten ruhta özgürlüğü yadsıyanların bu yanılgıya düşmelerine 

sebep; ruh hallerini determinizme ve nedenselliğe uymak durumunda olan 

madde gibi tasarlamalarıdır. Bergson'un özgürlük hakkındaki görüşlerinin özü 

de, diğer alanlara paralel olarak, hayat ve madde arasındaki başkalık ve 
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ayrılıkta toplanmaktadır. Determinizm, madde alanında geçerli bir yasa, hatta 

çok önemli ve değerli bir yasa olmakla beraber, ruh ve hayat alanına 

uygulandığında, bu olguların kendilerine özgü doğalarını kavrayıp, 

açıklayamadığı gibi, özgürlüğü de, tutsaklığa dönüştürmektedir.  

Bu nedenle, Bergson'un realiteyi, ruh - hayat ve madde olarak 

ayırması basit bir düalizm peşinde olduğu için değildir. Onun amacı her iki 

alanda da doğru ve güvenilir bilgiler elde etmek ve varlığın özüne 

olabildiğince nüfuz edebilmektedir. Determinizm ve nedensellik, maddî 

evrenin yasa ve işleyişini açığa çıkartmak ve elde etmek için vazgeçilmez ve 

gerekli olabilir. Ancak bütün bir gerçeklik alanına uygulandığında yani ruh ve 

madde, hayat ve madde arasında bir fark görülmediğinde yıkıcı olmakta, insan 

bilgisine ruh ve hayat alanlarının doğrularını katmak şöyle dursun, bunların 

varlığından bile haberdar edememektedir. Bu görüşlerinden, onun iradede 

determinizmi kabul etmediği açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca o, iradede 

determinizmi kabul etmediği gibi, onu, hareket dürtülerinin bir sonucu gibi 

görmeyi de kabul etmez. Ona göre "gerçek özgürlük ve irade hiç de böyle 

değildir. Çünkü öncelikle hareket dürtüsü denilen şeyler ya imaj (imge) larla 

fikirler, veya duygulardır. Bunlar ise "Ben"in dışında şeyler değildir. "Ben" ne 

şekilde olursa olsun bir hareket dürtüsü ile birleştiğinde, artık hareket 

dürtüsünün görülmesinden önceki "ben" değildir. Çünkü bu hareket dürtüsü 

"ben" e kendi rengini vermiştir. Daha sonra buna karşıt bir hareket dürtüsü 
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belirince, bu da ruha yeni bir renk katarak sonunda büsbütün yeni ve başka bir 

ruh durumu doğmuştur."133 

Özetle söyleyecek olursak Bergson'un anladığı anlamda" irade, ne 

deterministlerin -yani iradenin fizik sebeplerle açıklanabileceğini iddia 

edenlerin- tasarladıkları zorunluluk iradesidir, ne de özgürlüğü soyut olarak 

tasarlayanların deyişiyle iki sabit hareket dürtüsü arasındaki özerk bir seçme 

iradesidir."134 

Bergson'un iradesinde akıl ve zekanın basiret ve hesabı ile 

belirlenemeyen, mekanik hareketlere indirgenemeyen tam bir karakter ve 

şahsiyet vardır. Bu nedenlerdir ki, bilinç, bu anlamıyla, yani özgürlük olarak 

yalnızca insanda vardır. Ona göre "insan bilinci ile hayvan bilinci ve hatta en 

zeki olan bir hayvan bilinci arasında kökten bir fark vardır."135 Zira insan, 

Bergson'a göre, yaratıcı evrimin en gelişmiş noktasıdır. 

Ona göre hayat hamlesinin maddeye üstün gelen savaşçı yanından 

başka bir de sanatçı yanı vardır. Bu özellik, gerçek bir sanat eseri 

denilebilecek bitkilerdeki tür, çeşitlilik, renklilik ve uyumda gizlidir.136 Hayat 

hamlesinin bitkilerdeki bu zenginliği yaratması ona göre, çevrenin etkisiyle 

açıklanamaz ve bu zengin bitki dünyası bir kere meydana geldikten sonra artık 

kendi varlığını devam ettirebilmiştir. Bu, bitkilerde maddeyle karışmış bir 

halde bulunan bilincin göstergesi olmakla birlikte, bu bilinç henüz seçme 
                                                 
133 A.g.e., s. XVIII 
134 A.g.e., s. XIX 
135 H. Bergson, Yaratıcı Tekamül, s. 339 
136 Bergson, H. Mind-Energy, s. 26 
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yetisi seviyesinde   değildir. "Denilebilir ki  bilinç   burada   madde  ile 

yoğrulmuş ve onun eseri olmuştur. Diğer evrim doğrultularında bilinç, 

kendisini maddenin kulluğundan biraz daha kurtarmayı ve sonuçta şöyle böyle 

bir seçme yeteneğine sahip olmayı başarabiliyorsa da, bu seçme yeteneği, var 

olmak ve yaşamak zorunlulukları içinde, ancak sağ kalmak gereksiniminin 

basit bir yardımcısı olmak seviyesini aşamamaktadır."137 

Hayat hamlesi, bitkilerden sonra hayvan türlerini yaratarak büyük bir 

aşama katetmiş olmakla birlikte, henüz asıl eserini, yani bilinç ve özgürlük 

demek olan insanı ortaya koymamıştır. Öyleyse insan varlığı, bu dinamik, 

yaratıcı evrimsel sürecin ulaştığı en yetkin aşama olarak 

değerlendirilebilmektedir. Aynı zamanda Bergson'un yaratıcı dinamik evrim 

modelinde bitki ve hayvan türleri de dahil hiçbir varlık düzeyi diğerinin 

gelişim doğrultusu üzerinde bulunmadığından, aralarında derece değil, 

mahiyet farkı bulunmaktadır. Böylece insan varlığı da hayat hamlesinin eseri 

olarak, bütün canlı varlıklarla organik bir akrabalığa sahip olmakla birlikte 

(canlı olmasından dolayı), onlardan bağımsız, kendi doğrultusunda ilerleyen, 

yaratıcı ve özgür bir kolun ifadesidir. Çünkü Bergson'a göre hayat hamlesi en 

tam, yetkin ve özgür eserini yalnız ve ancak insan boyunda ortaya 

koyabilmiştir.138 

                                                 
137 Bergson, H., "Şuur ve Hayat", s. 68 
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Bergson'a göre bunu söylemek finalizm değildir. Çünkü hayat 

hamlesi karşısına çıkan engellerin değişik olması durumunda insan varlığını 

ve bilinç düzeyini başka bir biçim ve beden içinde de yaratabilirdi. Hayat 

hamlesi yaratmış olduğu bu insanı yaratmak için yola çıkmış olmadığı için 

Bergson onun finalizme tabi olmadığını, yani önceden çizilmiş bir planı 

uygulamak gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını ifade eder.139  

Bergson'a göre "hayat hamlesinin umulmadık üçüncü patlaması insanı 

meydana getirince, yine şiddetli bir sıçrama ve evrim ile, hayat hamlesinde 

saklı bulunan özgürlük, burada artık bütün engelleri yıkıyor ve zincirlerini 

kırıyor. Evrimin bu aşamasında ortaya çıkan insan beyni, hayvan beynine ne 

kadar benzese de önemi yoktur. Çünkü insan beyninde, bütün alışkanlıkları ve 

içgüdüsel eylemleri, tamamen karşıtı olan eylemlere dönüştürebilecek bir 

seçkinlik vardır."140 

Bergson, hayat hamlesinin temelinde ruhu gördüğü için, ruh - beden 

veya ruh - madde ilişkisi araştırılırken zorunlu olarak, ruhun hayat hamlesi 

eliyle meydana getirdiği yapıtlar, incelememizin durak noktaları olmaktadır. 

Buraya kadar gördük ki ruh, hayat hamlesinin temelinde bulunarak ona 

yaratma arzu ve enerjisini vermektedir. Hayat hamlesi de içinde barındırdığı 

bu arzu, heves, kuvvet ve istekle üç ayrı doğrultu ve boyda hayatın bütün 
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zenginlik ve güzelliğini sergilemektedir. Bunlar bitki, hayvan ve insan 

boylarıdır. 

Hayat hamlesi ve ruhun, hayatın bütününde ve insanda amacı sürekli 

yeniyi yaratmaktır. Ona göre en büyük mutluluk da yaratmaktan geçer. Bu 

aşamada Bergson, evrendeki yaratıcılık ile insan arasında bir paralellik kurar 

ve insan için de hayatın amacı ve ereğinin kendi gücü oranında yaratmak 

olduğunu belirler. Ona göre hayatta arzu edilecek duygu haz değil, yaratmadan 

doğan sevinç olmalıdır. "Haz, canlı varlığın kendini korumayı temin için 

doğanın bir yapması olup, hayat hamlesinin atılmış olduğu doğrultuyu 

gösteren bir nişane değildir. Halbuki sevinç, asla şaşmayarak, hayat 

hamlesinin daima başarılarını, fetih ve zaferlerini dile getirir. (...) Hayat 

hamlesinin bu işaretini   dikkate  alır  ve  bu  vadideki   olguları   gözönüne 

getirecek olursak,  sevincin doğduğu bütün yerlerde mutlaka bir "yaratma" 

vardır. Bu "yaratma" ne kadar büyükse, sevinç de o kadar derindir. Oysa 

sevincin yanında haz pek sönüktür. İstediğini yapmış bir sanatçı ile keşif ve 

icatta bulunmuş bir bilim adamının benzersiz sevinç ve mutluluklarını bir 

düşününüz!"141 Şu halde diyebiliriz ki hayatta yaratıcılık esastır ve her varlık 

bu yaratıcı hamleyle bütünleşerek, kendisini gerçekleştirdiği ölçüde derinden 

bir sevinç ve mutluluk duymaktadır. Bergson için ruhun ve hayat hamlesinin 

doruklarında bulunan ve yaratılarıyla hayat hamlesini insanî alanda devam 

ettiren insan varlığı için de hayatın anlamı ve amacı, gücü yettiğince yaratmak 

                                                 
141 A.g.e., s. 29-30 
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ve bunun doğal sonucu olarak da mutlu olmaktır. Bergson'un dizgesinde 

buradan çıkarabileceğimiz bir başka sonuç da şudur; bilim, felsefe, sanat 

ayırımı yapmadan, kültür ve insanlığa yararlı katkılar yapmak, her bilinçli 

insanın görevidir. Buradan ahlâkî bir ödev çıkaracak olursak; bu hayatta 

yaratıcı olmalı, hazırla ve verili olanla yetinmemeli, dinamik ve evrensel 

yaratıcı süreçle paralel olarak, hayatta daima olumlu değerlere hizmet 

edilmelidir. Ona göre buradan elde edilecek sevinç ve mutluluk, her türlü 

hazdan üstündür. Ve ayrıca, hayatın anlamı ve ereği de bu yaratıcı hamlelerde 

gizlidir. Gizli olan bu anlam, ancak onunla aynı dili konuşan, yaratıcı 

kişiliklerin çabalarında ve eserlerinde dile gelebilmektedir. Öyle ise bu 

noktadan hareketle, Bergson'da evrensel dinamik yaratıcı süreç veya bunun 

ifadesi olan yaratıcı evrim teorisi veya hatta Bergsoncu metafizik, sonunda 

ahlâk ve estetikle de bütünleşmektedir. Ona göre bu disiplinlerin ortak 

noktaları, yaratıcılık ve yaratma çoşkusu ile sevinci  merkezinde 

toplanmaktadır. Bu ilkeyi felsefenin ve sosyal alanın bütününe 

yaygınlaştırmak olanaklıdır. Mesalâ eğitim alanında da örnek insan, kendi 

yaratma hamleleriyle kendisini oluşturabilmiş   insandır.   Bu   yanıyla da o,   

Fransız   düşüncesinde personalist ve egzistansiyalist filozof ve ekolleri ciddî 

biçimde etkilemiştir.142 

Yaratma eylemi ve düşüncesi, Bergson'un bütün felsefesinin 

temelinde bulunmaktadır. Hatta onun felsefesinin merkezinde süre ve oluş 
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problemi bulunduğunu söyleyenler bile asıl sürenin yaratmayla ilgili ve ancak 

onun sayesinde anlaşılır birşey olduğunu görünce, yaratma olgusunun Bergson 

için ne kadar merkezî bir öneme sahip olduğunu teslim ederler. Çünkü ona 

göre hayatta yaratma esastır ve hakiki zaman ya yaratıcılıktır, ya da ortada 

süre veya gerçek zaman diye birşey yoktur." Hayat hamlesinin zaferi, bütün 

etkinlik alanlarında yaratmak olunca, insan hayatının varlık nedenini de 

gücümüzün yettiği orandaki yaratıcılık olarak varsaymaya mecbur değilmiyiz? 

(...) Artık kendimizi kendimizle yaratmak, azdan çok ve hiçten birşey 

çıkartmak çabamızla kişiliğimizi yükseltmek ve varolana daima yeni birşey 

katmaktan başka bir gücümüz olabilir mi?"143 sorularını sorar. 

İşte bu nedenledir ki Bergson, felsefeye alışıldığı şekliyle bilgi 

problemiyle başlamak istemez. Çünkü eğer bu yol tutulmuş olsaydı mevcut 

felsefi görüş ve doktrinlerden birisine yaslanmak ve problemi bu açıdan ele 

almak gerekecekti. Bu yol Bergson'u tatmin etmiyor ve o felsefeye şu sorulara 

yanıt arayarak giriyor: Nereden geliyoruz? Biz neyiz? Nereye gidiyoruz? 

Bergson'a göre "bilgi probleminin analiz ve eleştirilerini felsefenin 

ereklerinden önde tutmak isteyen felsefeciler, insanoğlunun köken, nelik ve 

kaderine gelince, yine varlık, imkân, zaman, mekân, ruhsallık, maddesellik 

gibi genel   ve  soyut kavramlar üzerinde kuramlar geliştiriyorlar ve neden 

sonra bu kuramlardan analiz yolu ile bilinç, hayat gibi somut şeylerin özüne 

ulaşmak istiyorlar. Halbuki bu felsefî kuramlar, soyut bir takım kavramlar 
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üzerinde oyalanmaktan ibaret kalarak, şeylere asla temas etmiyor ve sonuçta 

bilinç ile hayat, empirik - deneyimsel - olarak araştırılıp incelenmeden basit 

bir takım kavramlar arasında kalınıyor."144 

Bergson'un bilgi probleminden önce varlık problemini ele alması, 

hayatı ve bilinci kavramsal ve soyut çerçevede ele almaktansa, doğrudan 

doğruya ve ampirik olarak yakalayabilmek ve kavrayabilmek içindir. Çünkü 

bunlar her türlü soyutlama ve kavramsallaştırmayı aşan canlı ve dinamik 

realitelerdir. Soyutlama ve kavramsallaştırma ise bunların zamanla ve oluşla 

bağlarını kopartıp, yapılarını bozmaktadır. Böyle olunca da, realite diye 

yakaladığımızı sandığımız şey, realitenin dondurulmuş bir anı, yani sadece 

fotoğrafı olmaktadır. Dolayısıyla kavramlar, soyutlamalar ve mantıksal 

çıkarımlar yoluyla realiteyi tanımayı boş ve zahmetli bir yol olarak gören 

Bergson, onu kendi özgür oluş ve yaratış hamlelerinde yakalamaya çalışır. 

Böylece, başka bir deyişle bu çaba realiteyi mantıksal kalıp ve kategorilerin 

eline geçmeten ve oluşla, süreyle bağları koparılmadan, onun içine yerleşerek 

deneyimlemektir. 

Böylece Bergson metafizikte rasyonalist ve entellektüalist 

yaklaşımlardan ayrılıp, deneyciliğe bağlanıyor. Onun bu noktada, "doğrudan 

doğruya duyulup, bilinene, yaşanana bağlandığını ve psikolojik realiteyi, 
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ilimler ve sosyal hayatta bezendiği kavramsal şekiller dışında, doğrudan 

doğruya kavramaya"145 çalıştığını söylemek mümkündür. 

Elbette Bergson, içgüdü, zekâ, sezgi, hafıza, hayal gücü, bilinç gibi 

kavram ve yetileri incelemek suretiyle ruhu tanıyabileceğimizi ifade etmişti. 

Ancak bu noktada, bu yetileri tanımak için teklif ettiği yöntemin bir kavram 

analizi olmadığını görüyoruz. Ruhu, ruhsal olanın tezahürlerinden tanımış 

oluyoruz. 

Ruh kavramını ele alırken incelediği bu yetilerden içgüdünün, ona 

göre iki eksikliği olduğunu hemen belirtmeliyiz. Bunlardan biri çevresiyle 

sınırlı olması, diğeri kendisi üzerine düşünememesidir. Bu ise tinsel 

olmamasından dolayıdır. İçgüdü tinsel olmadığı için, ona göre, içgüdünün 

boşluğunu zekâ doldurur. Ancak Bergson'a göre zekânın da eksiklikleri vardır. 

O da, yaratmayı ve oluşu değil, statik olanı kavramasıdır. Dolayısıyla dinamik 

olan hayatın içine giremez, onu kavrayamaz. Zekâ en iyi bilim alanında iş 

görür. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin birliği olan süre ise hafızayla yaşanır 

ve bu hakikat ancak sezgi ile kavranır. Kendi benimizde yakaladığımız en 

temel hakikat olan özgürlük, sürenin yaşanmasıdır ve o süreyi ancak sezgi bize 

bildirir. "Sezgi, hayatı, olmak üzere iken kavramak iddiasındadır. (...) sezgi, 

zihnî bir tür sempatidir; bununla, bir şeyde bulunan biricik ve ifade edilemez 

olan şeyle hemhal olmak üzere o şeyin içine girilir."146 
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Ruh, madde ve beyinsel imaj ile anlaşılmaz. Ona göre ruhu açıklamak 

için fizyolojistler önce bu varsayıma başvurdular.147  “Ruh-beden ilişkisi 

hakkında bilimin felsefeden beklemekte haklı olduğu uygun; geliştirilmeye 

açık ve bilinen olguların tümüyle uyuşan bir kuramı bilime vermeyi felsefe ya 

istemedi veya vermesini bilemedi. Bu alanda eli tamamen boş kalan bilim 

adamı da, doğal olarak, kendi kendine; mademki filozof benden zihinsel 

olaylar ile beyin arasındaki ilişki hakkında belirli sebep ve olgulara dayanan 

deliller, pozitif sınırlar istemiyor, dedi; o halde ben bu ilişkiyi eşdeğerlik ve 

hatta özdeşliğe kadar vardırarak ruh ile beden arasında tam bir örtüşmenin var 

olduğunu geçici olarak kabul ederim”.148   Ancak bu açıklama çabası, daha 

önce de değindiğimiz gibi, ruhu oluşturan herşeyi beyin ile özdeş veya paralel 

görmekten kaynaklanır. Oysa, ruhun bir parçası olan hafıza bile, sadece 

beyinde bir yere yerleştirilemez. Bergson'a göre bu paralelizm teorisi, 

fizyolojiye başlangıçta   felsefeden   geçmiş, sonra da oradan bilimselmiş gibi 

geri alınıp, tekrar aynı problemin çözümünde umut bağlanılan bir hale 

gelmiştir.149 Ona göre paralelizm, ister felsefeciler ve isterse fizyologlar 

tarafından sahiplenilip, savunulsun, bilimsel değil, felsefî bir teoridir.150 

Dolayısıyla  aynı problemin farklı teorilere göre farklı ifade edilmesi olası ve 

olanaklıdır. Bu nedenle ona göre bu teorinin yarattığı yanlış şartlanmayı 

gidermek ve yeni açıklama modellerinin önünü açmak gerekmektedir. 

                                                 
147 A.g.e., s.150 
148 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s.83, “The Soul and The Body”, s.47-48  
149 Bergson, H., A.g.e., s.82 ve A.g.e., s.46 
150 Bergson, H., “Brain and Thought”, Mınd-Energy, s.233 
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Bergson'a göre paralelistler, bilinç ve beyin olayları arasında bir ilişki tespit 

etmişler ancak bunu mutlaklaştırma yanılgısına düşmüşlerdir. Şöyle ki, her 

bilinç olayı  ile buna paralel bir beyin olayı tasarlamışlar ve buradan hareketle 

de bilinç eşittir beyin sonucuna varmışlardır. Bergson'a göre de her bilinç 

olayının bir beyin durumu ile ilgisi vardır. Ancak buradan, bilincin beynin bir 

fonksiyonu olduğu sonucunu çıkartmak yanlıştır. Bu noktada; Bergson'un, 

adını, koymadığı ancak eleştirilerinden çıkartabildiğimiz kendi teorisinin belli 

başlı ilkelerini şöyle sıralayabiliriz: 

Bilinç ve beyin ilişkili ancak birbirlerine indirgenemez realitelerdir. 

Bilinç, ruhun en temel katmanıdır. Bilinç hafıza ile kazanılır ve bilincin esası 

da hafızadır. Ancak hafıza, mekanik hafıza ve yaratıcı hafıza olmak üzere iki 

şekilde ele alınmalıdır. Bilinç ve hafıza, benliğimizi oluşturur. Ruh hayatı 

beyin hayatını aşar, zira insanda sırf beden  ve beyin ile açıklanamayacak 

yaşantılar ve durumlar vardır. Bunlar bilinç olarak insan varlığının ve 

varoluşunun, beden hayatından sonra da devam edebileceği tezini 

kuvvetlendirir.151 

Bergson, ruhun yapısını ve mahiyetini araştırırken, bir metafizikçiden 

çok bir psikolog gibidir. O, ruhu bir inanç konusu olarak değil, bir araştırma 

konusu olarak ele alıp incelemekten yanadır. Metafizik sonuç ve yargılar, bu 

psikolojik araştırmalara dayanmaktadır. Yoksa, peşinen sahip olduğu 

metafizik yargılara, psikolojiden delil getiriyor değildir. 

                                                 
151 Bergson, H., "Dirilerin Hayaletleri", s. 118-119 
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Ona göre, psikolojinin verileri üzerine kurulacak bir felsefî 

antropoloji, bize insanı bütün yetenek ve yönleriyle ele almayı sağlayabilir. 

Öyle ise insan, duygu, düşünce, irade, inanç, eğilim, dürtü, vb. ne kadar 

özellik ve derinliğe sahipse, hepsi ile bir bütün olarak tasarlanmalıdır. Bu 

bütünlüklü ve bütüncül bakış açısından yoksun olan her bakış açısı eksik ve 

yanıltıcı olacaktır. Ayrıca, bilicin incelenmesi ve irdelenmesi ile yetinmeyip, 

bilinçaltının da benliğin oluşumunda oynadığı rolün aydınlatılması gerekir. 

Bu nedenle Bergson, benliğimizin derinliklerini tanımak için uyku ve 

rüya olgularını inceler.152 

Bütün bu açıklamalardan hareketle diyebiliriz ki, Bergson, hafıza ve 

bilinci, ruhun en derin katmanı olarak görür ve onların etkinliklerinin de beden 

ve beyin hayatının mekanik bir sonucu olamayacağını belirtir. Bu anlayışın, 

ruhun bir töz olarak algılandığı ve bedenden tamamen farklı ve ondan 

bağımsız, kendi başına bir etkinlik olduğunun söylendiği kartezyen felsefenin 

tözsel ruh anlayışından farkı açıktır. Bergson, Descartescı düalist cevherci 

görüşe saplanmadan, ruhun aşkınlığını savunur. Onun, ruh hayatının beden 

hayatını aşkın olduğunu söylemesi dolayısıyla spiritüalizme yaklaştığını 

söyleyebiliriz. Zira ona göre, hayat hamlesi, madde engeli ile karşılaşmasaydı, 

realite  daha   fazla   spiritüel    özellikler  gösterebilecekti. Burada ifade etmek  

gerekir ki, beden de, ruh gibi bir realitedir. Ve ruh, varlığını sürdürmek ve 

ortaya koyup gerçekleştirmek için bir bedene ihtiyaç duyar. Ancak ruh, beden 

                                                 
152 Bergson, H., "Rüya", s. 123-141 
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değildir. Ruh, kendi özgürlüğünü yaşamak ve kendisini gerçekleştirmek için 

bedeni bir alet gibi kullanır. 

O halde nedir beden veya madde? 
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II-B-2.  

BERGSON’UN MADDE VE BEDEN ANLAYIŞI 

 

Bergson’da “madde” yi ya da “beden” i incelemek demek; zorunlu 

olarak, madde ve hayat, madde ve ruh, madde ve canlılık, madde ve 

devingenlik, madde ve yaratıcılık, madde ve hayat hamlesi v.b. arasındaki 

karşılıklı diyalektik ilişkiler ağı içerisinde konuyu ele almak demektir. 

Bergson’da madde problemi, hayat ve hayat hamlesi kavramlarıyla 

karşıtlık ilişkisi içinde konumlanmaktadır. Madde ve hayat ikiliği bu 

felsefenin kendi iç dinanizmini oluşturmakta ve zorunluluktan özgürlüğe 

doğru bir açılım meydana gelmektedir. Madde zorunluluk, hareketsizlik, 

cansızlık, ölçülebilir olmaklık, öngörülebilir ve üzerinde hesaplamalar, 

planlamalar yapılabilir olmaklık gibi özelliklere sahip olarak, ruh, hayat ve 

canlı olmaklık özelliklerinden ayrılır. Çünkü ruh, hayat ve canlılık alanında 

durağanlık ve hareketsizlik yerine devinim ve hareket, ölçülebilir ve önceden 

kestirilebilir oluş yerine ölçülemezlik ve öngörülemezlik, zorunluluk yerine 

özgürlük, özgünlük ve yaratıcılık vardır. “Hayat denilen şey, soyut bir kavram 

değil, bir olgudur, ve bu tarzda giden hayat ne mekanizma ile, ne de bundan 

bir asır önceki vitalistler tarafından tasavvur edilen bir finalizmle açıklanacak 

gibi değildir. Başka bir deyimle hayatın şekilden şekile, türden türe geçişi ne 

zeka, ne ilim, ne de mantıkla keşif ve tayin olunamaz. Bergson, içten gelen ve 

yaratan bu cereyana hayat hamlesi (élan vital) diyor. (…) Hayat hamlesi soyut 
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bir kavram, veya farazi bir cevher değil, bir realitedir.”153 Ancak, “hayat ve 

maddenin nihai doğaları birbirlerinden kökten farklıdırlar.”154 Bergson bir 

yandan madde ve hayatın dayanışma içinde olduklarını söylerken diğer 

yandan karşıtlıklarını serimlemektedir. Bu nokta bir dereceye kadar 

anlaşılabilmektedir ancak şu şartla: Varlığın temelinde, Bergson’un adına 

hayat hamlesi dediği ve yaratıcı-evrimsel bir süreç bulunuyorsa ve bu süreç 

önce maddeyi daha sonra hayatı ve ruhu yaratıyorsa bu durumda madde, hayat 

ve ruh, bir ve aynı kökten gelip, değişik yönlere dağılan bir enerji gibi 

tasarımlanabilirler. Ama hayat hamlesi maddeyi karşısında bir engel olarak 

buluyor ve hayatı ve ruhu var edebilmek için maddeyi organikleştirmek 

zorunda kalıyorsa, ancak bu organikleştirme etkinliğinden sonra madde ile 

dayanışma halinde bulunabilir. Bu aşamada da maddenin öncesizliği sorunu 

akla gelebilmektedir. Acaba madde hayatın ve hayat hamlesinin öncesinde de 

var mıydı? Eğer öyle ise maddenin içinden hayat nasıl ve niçin çıktı? Hayat 

hamlesi madde dışı bir yapıda ise buradan maddi evren nasıl doğdu? Gibi 

sorular ve sorunlar daima felsefenin olası gündemini oluşturacaktır. 

Madde ve hayat ilişkisi sözkonusu olduğunda bir olasılık da bunların 

öncelik sonralık ilişkisi kurulmadan birlikte varolduklarını söylemektir. 

Nitekim Bergson son eserinde “madde ve hayatın birlikte verildiğini ve 

dayanışma içinde bulunduklarını”155 bildiriyor. Böylece Bergson maddeyi ve 

                                                 
153 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s.XXXIII 
154 Cory, C.E., “Bergson’s İntellect and Matter”, s.514 
155 Bergson, H., Ahlak ile Dinin iki Kaynağı, s.355 
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hayatı birbirine indirgemeden ve birbirinden türetmeden, aynı kaynaktan 

doğan realiteler olarak dayanışma içerisinde yorumluyor. Hayat hamlesinin bir 

havai fişeğin patlamasına benzetilen kendisini açması, yani canlı ve cansız 

evreni yaratması, belki de bu gün evrenin oluşumuna ilişkin kuramlardan 

“Büyük Patlama” kuramını bile çağrıştırabilmektedir. Böyle bir kuram madde 

ve hayat arasındaki öncelik ve sonralık sorunlarını, ikisini de aynı  sebebe ve 

aynı eskiliğe bağlayarak çözmekte ve ayrıca aynı kaynaktan geldikleri için de 

aralarındaki dayanışma ilişkisi de bir dereceye kadar aydınlatılabilmektedir. 

Fakat yine de madde ve hayat arasındaki dayanışmayı da, ayrılığı da görmek 

ve betimlemek zorunluluğu vardır. En genel anlatımıyla madde ve hayat birer 

harekettir. Madde bozulan bir hareket iken hayat kendi kendisini yapan bir 

harekettir.156 “Yaşamsal etkinlik (…) bozulan bir gerçeklik içerisinde 

kendisini yapan bir etkinliktir.”157 Öyleyse hayat ve madde kurulan ve bozulan 

birer etkinlik olmak bakımından birbirlerinden ayrılmakta, 

başkalaşmaktadırlar. 

Özetle söyleyecek olursak, Bergson’da madde ve hayatın bir dualite 

oluşturduğu söylendiğinde, her ikisinin de ayrı ayrı kaynaklardan mı yoksa tek 

bir kaynaktan mı geldikleri sorusu ile karşılaşılmaktadır. Bergson’a göre 

madde ve hayat, evrensel-yaratıcı-dinamik ve evrimsel sürecin bir sonucudur. 

Dolayısıyla her ikisinin de kaynağı bu süreçtir. Madde, hayat hamlesi’nin 

(élan vital) kendi özgür açılım (yaratma) süreci içerisinde geride bırakılan bir 

                                                 
156 Bergson, H., Creative Evolution, s. 270 
157 A.g.e., s. 270 



 101

artık durumundadır. Dolayısıyla hayat hamlesinin canlıları meydana getirirken 

geride bırakmak zorunda kaldığı, canlı ve tinsel olmayan artığın adı 

“madde”dir. Ancak madde ve hayat arasındaki bütün çatışma ve karşıtlıklara 

rağmen bir dayanışmaya da tanık olunmaktadır. Bu dayanışma canlı 

varlıkların varlıklarını sürdürebilmek için maddeye gereksinim duymalarında 

açıkça örneğini bulmaktadır. Öyleyse madde ve hayat karşıtlıklarına rağmen 

dayanışma içindedir denilebilir.158 Bergson’un deyimiyle; “hayat kendi 

kendini yapan, madde ise kendi kendini bozan bir aksiyondur. Hayat hamlesi 

maddeye girmedikçe, madde yerinde sayan bir kasırga gibidir. Hayat, yahut 

organizm, maddenin bozulma ve çürümesini geciktiren bir harekettir.”159  

Görülüyor ki Bergson’un madde veya daha özel olarak beden 

konusundaki görüşlerini anlamak için onunla diyalektik bir ilişki içinde 

bulunan hayat veya hayat hamlesi hakkındaki düşüncelerini de anlamak 

gerekmektedir. Hayat hamlesi ise süre ve zaman fikirlerini beraberinde 

getirmektedir. “Bergson’a göre zaman, yalnız iç hayatımızın kanunu değil, 

bütün evrende geçen, her an etkisi görülen evrensel bir kanundur. Oluş yahut 

süre, bütün evrende mevcut ve ondan ayrılmaz bir haldedir. Hakiki zaman, 

evreni olduğu gibi asla bırakmaz. Çünkü o, eşyayı kemiren üzerinde dişlerini 

bırakan bir hamledir. Evrim, geçmişin halde devamıdır. Dünya evrim 

geçirirken, bütün geçmişini hatırlıyor demektir. Hayat, geçmişini daima 

geleceğe çevirerek kullanır. Ruh hayatı gibi organik hayat da kesiksiz, devamlı 

                                                 
158 Bergson, H., A.D.İ.K., s. 355 
159 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XXXIII 
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fakat duyulmaz bir ilerleme içindedir. Bilinçte olduğu gibi hayatın oluşlarında 

da tekrarlanış, geriye dönüş yoktur. Bilincin gelecekteki halleri önceden 

keşfolunamadığı gibi hayatınkiler de böyledir. Hayat durmadan yeni şekiller, 

yeni türler yaratan bir hamledir. Bunun için hayatta evrim, yaratıcılıktan başka 

bir şey değildir.”160  

Bergson evrim hakkındaki görüşlerini açıklarken evren ile insan 

arasında bir paralellik ve benzerlik kuruyor. Evren sürekli bir oluş, gelişme ve 

evrim içerisindedir. Buna paralel olarak insan varlığı da bu evrim hareketinin 

içindedir. Hatta insan varlığı ve varoluşu, evrensel evrim hareketinin bilinci ve 

şahidi konumundadır. İnsan bilincinde ve evrensel-yaratıcı-dinamik-evrimsel 

süreçte; geçmişten gelip geleceğe doğru akmak, sürekli yenilenmekle birlikte, 

organik olarak geçmişle bağlantılı olmak bir realitedir. İnsan varlığında hafıza, 

bir yandan geçmişle olan organik bağımızı simgelerken, öte yandan da 

geleceğe yönelen bilincimizin hem içeriğini verir, hem de yöneliş ve 

hedeflerinde yardımcı olur. Böylece evrensel-yaratıcı-dinamik-evrimsel 

süreçten insan varlığına ve varoluşuna geçmek mümkün olabilmekte ve aynı 

yaratıcı sürecin izleri sürebilmektedir. Evrensel-yaratıcı-dinamik-evrimsel 

süreç ya da hayat hamlesinin açılımı veya Bergson’un “yaratıcı evrim” dediği 

süreç, maddeyi organikleşmeye ve tinselleşmeye zorlamıştır.161 

Bergson, hayat ve madde arasında gördüğü dayanışmadan bütün 

evrenin mistik ve tinsel bir yorumuna ulaşır. Ona göre “evren, aşkın, sevmek 

                                                 
160 A.g.e., s. XXXV 
161 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül, s. 237 ve Creative Evolution s. 199 
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ihtiyacının gözle görülen ve elle tutulan yanıdır, kainatta bulunan bütün 

varlıklar da bu yaratıcı heyecanın neticeleridir, onlar da, bu heyecanın kendi 

tamamlayıcısını bulduğu canlı varlıklar ile, bu canlı varlıkların meydana 

gelmesini sağlayan sayısız başka canlı varlıklar ve sonra da, hayatın 

doğmasını mümkün kılan sonsuz büyüklükte maddedir.”162 Böylece Bergson, 

bir yandan bütün evren ve varoluşun temelinde bir aşk, sevmek gereksinimi, 

ve yaratma heyecanı görürken diğer yandan maddenin gerçekliğini ve evrenin 

(hatta canlının) maddesel yanını da yadsıyıp, yok sayma gereği duymuyor. 

Çünkü o canlı doğayı ve onun içerisinde gelinen en son ve gelişmiş nokta 

olarak gördüğü insan varlığını ve maddeyi bir süreklilik ve dönüşüm ilişkisi 

içinde tasarlamaktadır. 

Bu noktada ister istemez madde ve hayat ilişkisi içerisinde Tanrı’nın 

rolü ve etkinliği sorusu gündeme gelmektedir. Bergson’da “hayat hamlesinin 

iç güç kaynağı” olarak betimlenen Tanrının kendisi de durağan bir biçimde 

tasarımlanamamakta ve evrendeki yaratma, oluş ve devinimle bağlantılı ve 

paralel bir şekilde ele alınmaktadır. “Tanrı, tam bir olmuşluk değil, durmadan 

devam eden bir hayat, etkinlik, özgürlüktür.”163 

Bergson, evrimlenen hayatın maddi bir zeminde gerçekleştiğinin de 

farkında olarak “gezegenimiz yüzeyinde evrimlenen hayatın maddeye bağlı 

olduğu bir gerçektir”164der. Madde ve hayat daha önce de işaret edildiği gibi 

                                                 
162 Bergson, H., A.D.İ.K., s. 355 
163 Bergson, H., Creative Evolution, s. 271 
164 A.g.e., s. 268 
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birbirlerinden farklı doğrultularda hareketlerdir. Madde bir iniş hareketi gibi 

tasarlanırken hayat “maddenin indiği inişi yeniden çıkan bir çaba”165 gibidir. 

Aynı şekilde, madde, insan varlığında, zihin ile karşıtlık içindedir. Bergson’un 

deyişiyle; “zihin ve madde karşıtlık içerisindedir.”166 

Zira “zihin süre aracılığıyla yorumlanırken, madde mekana 

dönüştürülür.”167 Bu nedenle de maddeyi kavramak zekanın işi iken hayatı 

anlamak sezgi’ye düşer. Bergson’a göre “zeka, madde alanında kendisini 

evinde hissederken, hayatı ve bilinci kavrayamamakta ve ona nüfuz 

edememektedir.”168 Hatta bazı düşünürlere göre (Örneğin C.E. Cory) 

“Bergson’un metafizik dualizmi bilgi türleri arasında ortaya koyduğu kesin 

ayrıma dayanmaktadır. Bu nedenle atıl madde, hayat veya bilinçten kökten bir 

ayrılık gösterir ki zeka da aynı şekilde iç güdüden kökten farklıdır.”169 

Kısaca açıklayacak olursak; “hayat hamlesinin önce bitkiler yönünde 

zafer kazanması, maddenin ataleti ile uzlaşmak içindir. Bitkilerin 

uyuşukluğunu paylaşan hayat bir süre özgürlük ve hareketlerinden 

kaybetmişse de bunlara karşılık maddeyi doğrudan doğruya zaptetmek ve bu 

sayede kendisini serbestliğe götürecek ikinci bir patlamaya ulaşmak imkanını 

hazırlamıştır. Bu patlama da bilinçli hareket etmeyi kazanmak suretiyle 

hayvana dönüştüğü gibi, bitkilerle olan dayanışmayı da kaybetmemiştir. 

Birbirlerinden ayrılmalarına rağmen bitkilerle hayvanın, birbirlerinin 
                                                 
165 A.g.e., s. 268 ve Yaratıcı Tekamül, s. 317 
166 Cory, C.E., A.g.e., s. 515 
167 A.g.e., s. 515 
168 A.g.e., s. 514 
169 A.g.e., s. 512 
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tamamlayıcısı kalmaları her ikisinin aynı kaynaktan geldiklerini, aralarında 

saklı kalan dayanışma da hayat hamlesindeki zafer hızını göstermektedir. Bitki 

ile hayvan arasındaki bu değerlendirmeler, hayvan içgüdüsü ile insan zekası 

arasında da ayniyle geçerlidir. Bitkinin uyuşukluğu ile hayvanların içgüdüden 

gelen hareketleri birbirlerinin zıddı (karşıtı) oldukları halde nasıl birbirlerinin 

tamamlayıcısı iseler, içgüdü ile zeka arasında da aynı ilişki vardır. İçgüdü, 

organik aletler yapıp kullanan bir yeti ise zeka, maddi aletler yapan ve bunları 

kullanmasını bilen bir yetidir.”170 Bergson’a göre “ zeka, madde ile aynı 

doğada olduğundan maddeyi algılayışı, mutlaktır. Elbette ki bu mutlak 

bilginin sınırlı ve eksik olması muhtemeldir. Fakat her şeye rağmen zekamızla 

maddi realiteler arasında görelilik değil, uygunluk vardır. Zekanın bütün 

etkinlikleri maddenin realiteleriyle kurulmuş ve onlar gibi işlemektedir.”171 

Görülüyor ki Bergson, insan’ın maddeyi kavramak için kullandığı zekanın da 

maddi bir tarafı olduğunu vurguluyor. Ona göre “zekanın asıl konusu 

maddedir. (…) madde ile yoğrularak pratik işlerden meydana gelmiş olan zeka 

hangi konuya dokunsa onu mutlaka maddeye çevirmek ve sonra da parçalara 

ayırmak zorundadır. Çünkü böyle yapmasa hiç bir şey anlayamaz. (…) Zeka 

ancak maddeye hakim olabilir, fakat hayat alanında her halde yaya kalır. 

Çünkü hayat ile kaynaşmadığı gibi, geçmişte de ona göre yoğrulmadığı için 

hayatı anlayamamakta mazurdur."172 

                                                 
170 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamüle Önsöz, s. XXXVIII 
171 A.g.e., s. XLI 
172 A.g.e., s. XLI 
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Bergson, ruh-beden ilişkisi problematiğinin temelinde işte zekanın bu 

analizci, dondurucu, cansızlaştırıcı özelliğini etkili görür. Çünkü zeka 

yöneldiği konuyu anlayabilmek, onun hakkında bir yargıya varabilmek için 

onda canlı, hareketli ve yaratıcı olan tarafı göz ardı etmektedir. Durum, ruh-

beden ilişkisi sorunsalında da aynıdır. Zeka bu ilişkiyi anlayabilmek ve 

çözümleyebilmek için bedenin maddi determinasyonlarını ve yapısını 

çözümleyerek ruhu da anlayabileceği iddiasındadır. Halbuki insan varlığının 

maddi yanı olan bedeni, daha önce de ifade ettiğimiz gibi onun bütün varlığı 

değildir. Bu ilişkiyi en net biçim de insan beyninin yani onun maddi yanının, 

onun ruhu da demek olmadığı ifadesinde görebiliyoruz. 

Bergson beyni, hayata ve eyleme yönelebilmemiz için yaşamsal 

önemde bir organ olarak betimler. Dış dünya ile anlamlı bir ilişki kurmamız, 

eylemlerimizin isabetliliğiyle yani çevreye ve koşullara uygunluğu ile 

doğrudan ilintilidir. Öyleyse eylem ve etkinliklerimizin başarısı, dünya ile 

kuracağımız sağlıklı iletişim ve ilişkide yatmakta ve bunu da insan bedeninde 

beyin düzenlemektedir. Bergson’un ifadesiyle söyleyecek olursak; “beynin 

genel rolü ve biricik görevi, ruhun harekete dönüşebilecek kısımlarına yol 

vermek, yani ruhu eylem ve etkinlik alanına koymaya aracı olmaktır. Bu 

sebepten daima pratik ve yararlı amaçlar kollayan beyin, kendi eylemlerini 

etkili kılmak için ruhu da çoğunlukla kendi bakış açısında hapsetmek ister.”173 

Görülüyor ki Bergson, ruh ve beyin arasında tamamen mahiyet farkı görüyor 

                                                 
173 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 100 ve “The Soul and The Body”, s. 71 
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ve onlara ayrı ayrı işlevler yüklüyor. Ancak ruh aksiyona yani eylem ve 

etkinliğe çıkmak istediği zaman beyin bu isteğe uygun koşulları sağlıyor veya 

bu doğrultuda çaba gösteriyor. Kısacası ona göre; “ruh, beyni her taraftan aşıp 

taşar, ve beyinsel etkinlikte ruhsal etkinliğin ancak bir parçası bulunabilir. (…) 

Öyleyse ruhsal etkinlik organik etkinliğin bir eseri olmaktan çok uzak kalıyor. 

Çünkü ruh ile bedenin ayrılmaz bir biçimde birbirlerine bağlı olduklarını 

mutlak olarak varsaydıracak bir neden kalmadığı gibi beynin de ruha alet 

olmaktan başka bir görevi olmadığı görünüyor.”174 Yineleyecek olursak 

özellikle şu iki noktanın altını çizmek gerekmektedir: Önce, ruhsal etkinlik 

organik bir etkinlik değildir ve ruh, bedeni ve beyni amaçlarını 

gerçekleştirmek için bir alet olarak kullanmaktadır. 

Ruh ve bedeninin ortak noktası ise, hayat hamlesidir. Bergson 

“Yaratıcı Evrim” adlı eserinde hayatın ve maddenin temelinde hayat hamlesini 

(élan vital, vital impetus) görürken bunun da bir bilinç ya da üst-bilinç 

barındırdığını söyler: “Hayatın kökeninde bir bilinç veya daha çok üst-bilinç 

vardır. Bir roketi (havai fişek) andıran bilinç veya üst-bilincin sönmüş 

parçaları madde olarak düşer. Bu sönen parçalardan geçerek ve bunları 

organizm halinde aydınlatarak rokette devam eden şey de bilinçtir.”175 Bu 

aşamada Bergson’un  hayatın ve maddenin kökeninde hayat hamlesi adını 

verdiği ve yapısında bilinç veya bir üst-bilinç barındırdığını söylediği bir güçle 

karşı karşıyayız. Peki Bergson bu gücü daha açık bir şekilde nasıl 

                                                 
174 A.g.e., s. 100 ve A.g.e., s., 71 
175 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül, s. 336-7 ve Creative Evolution s. 284-5 
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betimlemektedir? Ona göre bu güç yani hayat hamlesi ve barındırdığı bilinç; 

“bir yaratma isteğidir ve ancak yaratmanın olanaklı olduğu yerde belirir.”176 

Gelinen bu nokta, Bergson’un hayatı ve evrimi mekanizm veya finalizm ile 

açıklanamaz olarak görmesinin açıklığa kavuşabileceği yerdir. 

Bergson, mekanizme karşı koymak için evrende zorunluluktan 

özgürlüğe doğru bir hareket olduğunu söylerken, bunun önceden çizilmiş bir 

planın gerçekleşmesi şeklinde cereyan ettiğini de söylemek istemiyor. Onun 

kastettiği şey; dinamik, everensel ve yaratıcı bir sürecin varlığı ve bu sürecin 

yaratıcı hamlelerle ilerlerken kendisini bir plana bağımlı hissetmiyor oluşudur. 

Ona göre; “evrende önceden çizilmiş bir düzen ve ahenk tasarlamak 

alışkanlığı zekamızın pratiği gözeten çalışmasının bir neticesidir.”177 

Zeka Bergson’a göre cansız “maddeye göre yoğrulmuş bulunuyor, 

onun yaptığı fizik ve metafiziğin birbirlerine pek yakın olmaları da bundan 

ileri geliyor. O halde hayatı incelemeye başlayınca canlıyı da ister istemez 

cansız gibi inceleyecektir.”178 

Zeka felsefe ve metafizik yapmaya kalkıştığında Bergson’a göre 

metafizik bir dogmatizm veya septisizmden birisini kabul etmek gerekecektir. 

“Felsefenin konusu, hakikati görmektir; canlı karşısındaki durumu da bilimin 

durumu gibi olamaz. Çünkü bilim yalnız eşyaya etki etmek ister. Bunu da 

hammadde aracılığıyla yapabildiği için geri kalan bütün realiteleri hep bu 

                                                 
176 Bergson, H., Creative Evolution, s. 285 
177 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamüle Önsöz, s. XLVIII 
178 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül, s. 256 ve Creative Evolution s. 214 
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yüzden görmeye bakar. Denecek ki felsefe, madem ki fizik olguları sadece 

pozitif bilimlere bırakıyor, biyoloji ve psikoloji olgularını da bıraksa olmaz 

mı? Olur. Olur ama, maddi ihtiyaçlardan gelen düşüncesiz ve hatta bilinçsiz, 

mekanik bir doğa anlayışı ve aynı zamanda bilginin birliği gibi basit bir 

doktirini de a priori olarak kabul etmek olur. Böyle olunca da felsefe artık 

tamamıyla yapılmış demek olur. Çünkü, pozitif bilime hiçbir şey katmayan ve 

esasen aynı postulaya dayanan metafizik bir dogmatizm ile metafizik bir 

septisizmden birini seçmekten başka yapılacak bir şey kalmaz. (…) Bu 

felsefelerin türlü sözlerle söyledikleri şey, bilimin canlı bir varlığı cansız bir 

varlık gibi incelemekte haklı olduğu ve kendi kategorilerini, ister maddeye 

ister canlıya uygulasın, zekanın elde edeceği bilgiler arasında hiçbir değer 

farkı olmadığında toplanıyor.”179 

Buradan hareketle, canlı-cansız dualitesinde Bergson’un tutumunun 

onun şu cümleleriyle özetlenebileceğini söyleyebiliriz: “Bize kalırsa (…) 

cansızla canlı arasında bir ayrılık sınırı çekmekle işe başladıktan sonra 

göreceğiz ki cansızlar zeka çerçevesine doğal olarak, canlılarda ancak yapay 

olarak giriyorlar. Buna göre canlılara karşı ayrı bir durum almak gerekecek, 

pozitif bilim gözünden başka bir gözle incelenmeleri gerekecektir. Felsefe de 

bu sayede deneyim alanına girerek şimdiye kadar kendisine ait görülmeyen 

birçok şeylere karışacak, bilim ile bilgi teorisi ve metafizik aynı vadiye 

götürülmüş olacaklardır; bundan dolayı da aralarında önceleri bir karışıklık 

                                                 
179 A.g.e., s. 257 ve A.g.e., s. 215-216 
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olacak, bu yüzden ilk önce her üçü de bir şey kaybettiklerini sanacak, fakat bu 

buluşmanın sonunda hepsi de faydalanacaklardır.”180 

Bu durumda madde, bir yandan zekanın karşısında bir konu olarak 

bulunan, bilgimin yöneldiği nesne, bilinecek şey olarak görülürken, diğer 

yandan insan eylemlerinin gerçekleşmesine de ortam hazırlamış oluyor. 

Bergson şöyle söylüyor: “Zeka ancak ham madde alanında kendi evindedir. 

Esasen insan da ancak madde üzerinde aksiyonda bulunuyor; aksiyonun, reel 

olmayan şeylerde hareket etmesi de mümkün değildir.”181 Böylece diyebiliriz 

ki; Bergson’a göre madde sanki fen bilimleri tarafından incelenmek için 

yapılmıştır ve determinizm ile nedensellik bu alanda mutlak denilebilecek 

sağlamlıkta bilgi sağlayabilmektedir. Çünkü her ruhsal ve yaşamsal durum; 

ortaya çıktığı bireye ait olmak bakımından biriciktir, bireyseldir. Ama maddi 

olaylar aynı şartlar hazırlandığında yinelenebilir olmak özelliğine sahiptir. 

Dolayısıyla madde Bergson’da fizik bilimlerinin konusu olan şey’dir. Öyleyse 

madde; somut olarak gözlemlenebilen, ölçümlenebilen, üzerinde müdahale 

kabul eden, zaman ve mekan kategorileri içerisinde ele alınıp, incelenebilen 

şey’dir aynı zamanda. Onun bu özelliği, bilimsel bilgi ile incelenebilir ve 

kavranılabilir oluşunu da beraberinde getirir. Ancak evrendeki tek realite 

madde değildir. Bergson’a göre evrende en az iki tür realite ve yasa 

bulunmaktadır. Bir yanda madde ve onun tabi olduğu determinizm varsa öte 

yanda ruh, hayat ve özgürlük vardır. 

                                                 
180 A.g.e., s.258-9 ve A.g.e., s.217 
181 A.g.e., s.259 ve A.g.e., s.217 
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Nitekim M. Merleau-Ponty Bergson’un “zeka ve mantığa karşıt 

olarak sezgiyi, maddeye karşıt olarak ruhu, mekanizme karşıt olarak da hayatı 

yeniden yapılandırdığını (restore ettiğini)”182 söylüyor. 

Tekrar edecek olursak, Bergson’a göre; “evrendeki bazı realiteler, 

entellektüel metotla yakalanamamaktadır. Gerçek zaman ve asıl ben gibi. 

Çünkü asıl ben, zamanın akışında yaşar.”183 Oysa “beden, maddeden ibaret ve 

bütün varlığı hâlde, şimdi de sınırlıdır. Ruh, bedeni algı ve imgelem yetileriyle 

zamanda ve mekanda aşar.”184 Buradan hareketle diyebiliriz ki insan, hayat 

hamlesinin madde üzerindeki en kesin ve üstün zaferi olarak da algılanabilir. 

Yaratma bitimsiz bir süreç olduğundan insanın yaratıları bu sürecin dinamik 

motorunu meydana getirmektedir. “Maddenin içine girdikten sonra onu 

organik ve inorganik olmak üzere iki evrene ayıran hayat hamlesi, sonunda 

insan beynini meydana getirmekle her ikisine de egemen olarak ve hepsinin 

üstünde, özgürlükten ibaret olan saltanatını kurar.”185 Ona göre insan varlığı, 

hayat hamlesinin bağımsız bir sıçrayış ve patlayışıyla yaratılmıştır. 

Hayatlarında özgür eylem ve seçme şansına sahip olan varlıklarda bilinç aşırı 

derecede uyanık ve parlaktır. Bergson’a göre bu özelliği kendi benliğimizden 

de gözlemleyebiliriz. “Örneğin; eylem ve hareketlerimiz içten çoşan bir halden 

çıkıp da alışkanlıklara bağlı, otomatik olmaya başlayınca,  bilinç tamamen 

kaybolmuyorsa da çok sönüyor ve adeta uyur gibi oluyor. Halbuki yeni 

                                                 
182 Merleau-Ponty, Mourice, In Price of Philosophy, s.13 
183 Hocking, William Ernest, Types of Philosophy, s.188 
184 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 77 
185 Bergson, H., “Şuur ve Hayat”, s.68 ve Mind-Energy, s.26 
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öğrenip, yaptığımız bütün şeylerde, bilinç asla uyumuyor. Çünkü bu hareketler 

içten, arzudan geliyor ve bir karar ve seçmeyi istiyor.”186 Ayrıca bilincin 

coştuğu ve tamamen uyanık olduğu başka durumlar da vardır. Bunlardan biri; 

iç hayatımızın bunalımlı zamanlarıdır. Bu zamanlarda, bütün geleceğimizi 

belirleyecek, çok önemli bir seçim ve karar aşamasında bulunuruz. Bilincin en 

canlı ve coşkun dakikaları işte bu anlarda yaşanır. Öyleyse, bilincin 

şiddetindeki değişmeler ve farklılıklar, verilecek kararın kapsam ve önemi ile 

ilgilidir. “Dolayısıyla bilinç, geçmişi korumak, geleceği tasarlamak ve seçim 

yapmak ile eş anlamlı olmaktadır.”187 

Bergson buradan, hayat ve bilinç arasında bir devamlılık ve paralellik 

kurmaya geçer ve böylece hayatla karşıt hareketler olan madde, bu kez de 

bilinçle bir karşıtlık oluşturur. Hayatın aralıksız ve parçalanamaz akışı ile 

bilinç arasında çok yakın bir ilişki vardır. Çünkü ona göre; “hayat daha 

başlangıcında geçmişi saklayarak geleceğe hizmet ettirmeye başlamış ve 

böylelikle geçmişi şimdiye ve şimdiyi geleceğe katarak, asla 

parçalanamayacak gibi kesintisizce devam edegelmiştir. İşte hayatın bu 

kesintisiz oluşu bilinçten başka bir şey değildir.”188 Bergson’a göre konu insan 

ve ruh-bilinç halleri olduğunda, artık bir mekandan, nicelikten, ölçü ve hesap 

nesnesinden bahsedilememektedir. Ona göre bilinç halleri mekan olayları gibi 

öncelik-sonralık halinde yaşanmayıp, sürekli bir kaynaşma ve etkileşim 

                                                 
186 A.g.e., s.61 ve A.g.e., s.15 
187 A.g.e., s.61 ve A.g.e., s.15 
188 A.g.e., s.63 ve A.g.e., s.17 
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halindedirler. Bilinç içerikleri birbiri peşi sıra dizilen  matematik sayılar gibi 

tasarımlanamaz. Eğer öyle olmuş olsaydı psiko-fizikçilere hak vermek 

gerekebilirdi çünkü bir önceki duyum bir sonrakini hazırlar hatta önceki 

duyumdan hareketle sonrakini bilmek veya hesap etmek bile olanaklı 

olabilirdi. Oysa Bergson aynı zamanda bu ardışıklığa ve birbirinin nedeni veya 

sonucu olmaya da karşı çıkmakta, bu karşı çıkış yoluyla kendi kuramını 

biçimlendirmektedir. Şöyle ki;  duyumlar, duygular ve bilinç halleri dinamik 

bir bütün oluştururlar. Bu bütün “ruh” kavramı incelenirken gösterilmeye 

çalışıldığı gibi hafıza tarafından sürekli desteklenir ve bir yandan da hafızaya 

katılır. Öyleyse öznel duygusal hallerimizde tek yönlü bir etkileme veya 

etkilenme olmayıp, bu çift yönlü bir etkileşimdir. Dolayısıyla ister duyumlarda 

ister bilinç ve ruh hallerinde olsun yeni gelen durum, benzetme yerindeyse 

yağmur damlalarının göle veya denize düşüp karışmaları gibi bütün ruha 

karışır. Artık bir önceki duyum kendi başına bir sonrakini etkiliyor diyebilir 

miyiz? Bergson’un bu yaklaşımı aynı zamanda onu, mekanda tasarlanan, 

saatle ölçülen zaman ile yaşanan öznel, yaratıcı zamanı yani “süre” yi 

kurgulamaya yöneltmiş veya sürenin asıl realite olarak fark edilip işlenmesi, 

ruhun yaşadığı süre ile mekanda geçen, parçalanabilen zamanı ayırmaya 

götürmüştür. 

İşte bu fikirlerden hareketle diyebiliriz ki Bergson için madde’nin 

ruh’tan yani beden’in bilinçten ayrılarak kavranabileceği noktada süre’yi ve 

hayat’ı anlamak gerekir. Zira zaman kavramı Bergson’un özne tasarımının 
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temel kavramlarındandır. Yaşayan öznenin zamanı ile mekanda geçen, saatle 

ölçülebilen niceliksel zaman oldukça farklıdır ve bu farklılaşma özne 

tasarımını da etkilemekte, şekillendirmektedir. Zamanın algılanış ve yaşanış 

biçimi Bergson’u iki ayrı “ben” tasarımına götürmüştür. “Derin ben” ve 

“yüzeysel ben” ayrımı bu farklılaşmadan kaynaklanmaktadır.189 

Bergson felsefesinde “ben” yani özne’nin “beden” yani madde olan 

yanı ile ilişkisini anlamak için hayat ve süre’yi kavramak kadar, mekan ve 

hareket gibi kavramları da kavramak gerekmektedir. Zira ona göre mekan fikri 

bir idol gibi ruhumuza işlemiştir. Bu yüzden bilinç hallerimizi iç içe değil de 

mekanda yan yanaymış gibi tasarımlıyoruz. O şöyle söylüyor; “mekan fikriyle 

yoğrulmuş, hatta bu fikrin tutkunu olan bizler saf süreye haberimiz olmadan 

mekan fikrini sokuyoruz; bilinç hallerimizi de iç içe değil, zamandaş olarak 

algılar biçimde yan yana sıralıyoruz. Kısacası (…) süreyi mekan ile ifade 

ediyor, (…) sürekliliği parçaları iç içe girmeyen, sadece birbirine dokunan bir 

zincir gibi görüyoruz.”190 

Bergson’a göre psikolojik hallerin mekan parçaları gibi yan yana 

tasarımlanamamalarının başlıca sebebi süre içinde oluşuyor ve yaşanıyor 

oluşlarıdır. Bergson’un, zaman, mekan ve hatta hareket kavramlarını 

irdelemesi, madde ve hafıza problemlerine bakışını şekillendirmiştir. Çünkü o, 

daha ilk eserinde; hafızanın insan varlığına katmış olduğu devamlılık 

bilincinden ve zamanın süre olarak yaşanması gerçekliğinden bahsetmişti. 

                                                 
189 Hausheer, Herman, “Bergson’s Critique of Scientific Psychology”, s. 453 
190 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 95-96 ve T.F.W., s. 101 
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Aynı şekilde, hareket olgusunun katedilen mekana indirgenemez bir 

devamlılık oluşu da  bunun farkında olan bilinç ve bilince bu konuda yardımcı 

olan hafıza sayesindedir. Mekanla hareketin birbirine karıştırılmasını büyük 

bir yanılgı olarak değerlendirir. “Çok kere denir ki, hareket bir mekan içinde 

olur. (…) Mekanla hareketi karıştırmak mümkünmüş gibi sadece, katedilmiş 

mekan düşünülüyor”191 diyerek bu fikrini ifade eder. 

Bergson’a göre süre ve hareketin kendisi de ölçümleri de başkadır. 

Çünkü süre ve hareket ardışık anların toplamıyla elde edilebilecek olan şeyden 

nitelik olarak fazla bir şeydir, doğal bir akış ve parçalanamaz bir oluş, yaratma 

ve bütünlüktür. Bergson bu konuya öyle önem yüklemiştir ki komedi ve gülme 

hakkındaki tezini de buraya dayandırmıştır. Ona göre bir insan veya bir canlı 

(hayvan) kendi doğal ve alışılmış hareketlerini bırakıp, bir makinanın mekanik 

ve parçalı hareketlerini taklit etmeye başladığında komik olur. İşleyen bir 

makina insanda komik etkisi yaratmazken, makinalaşmış bir insan komik 

görünür. Bergson buradan “eşya izlenimi veren bir kişiye her zaman 

güleriz”192 şeklindeki yargısına ulaşır. 

Bu noktada ifade etmek gerekir ki; Bergson’un estetik konusundaki 

görüşleri diğer görüşlerinin, “gülme” adlı eseri de diğer eserlerinin bir devamı 

niteliğindedir. Dolayısıyla orada “Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri”nin ve 

“Yaratıcı Evrim”in izlerini bulmak olanaklıdır. Nitekim bu eserinde şöyle 

diyor: “Hayat bize zamanda bir evrim, mekanda bir karışıklık gibi görünür. 

                                                 
191 A.g.e., s. 103 ve A.g.e., s. 110 
192 Bergson, H., Gülme, s. 45 



 116

Zamanda görülen hayat, durmadan kocayan bir varlığın sürekli bir 

ilerlemesidir. Bu şu demektir ki hayat asla geriye dönmez ve asla yinelenmez. 

Mekanda görülen hayat, gözlerimizin önüne birbirlerine öyle sıkı sıkıya bağlı, 

öyle birbirleri için yapılmış, birlikte mevcut unsurlar serer ki bunlardan hiçbiri 

aynı zamanda iki değişik organizmada bulunamazlar. Çünkü canlı her varlık 

kapalı ve diğer sistemlerle karışamaz bir olaylar sistemidir. Bu varlığı basit 

mekanikten ayıran dış karakterler (gerçek veya görünüşte olsun önemi 

yoktur); sürekli bir değişme, olayların gerisin geriye dönememesi, kendinde 

kapanmış bir serinin mükemmel bireyliğidir. Bu karakterlerin zıtlarını alırsak; 

serilerin tekrarlanması, gerisin geriye dönme ve birbirlerine geçmeden ibaret 

üç tarz buluruz. Dikkat edilirse bu tarzlar hep vodvil tarzlardır.”193 

Görülüyor ki Bergson, komedi türlerinden “vodvil”leri incelerken bile 

bütün ontolojik sistematiğini devreye sokmaktadır. Tıpkı burada olduğu gibi 

bize komik etkisi yapan hareketlerin tam tersine estetik anlamda en yüksek 

duygulardan olduğunu söylediği “zerafet” duygusunu uyandıran zarif 

hareketleri incelerken de aynı ontolojik temele dayanır. Ona göre; “aksak 

hareketlerde zarafetin görülmemesi bunların kendi kendilerine 

yetememelerinden ve gelecek hareketleri bildirememelerindendir. Zarafet’in 

yuvarlak çizgileri kırık çizgilere tercih etmesi, bu çizgilerin kıvrak 

olmasından, aynı zamanda alınan her yeni istikametin önceki istikamette belli 

bulunmasındandır. Zarafetin hareket kolaylığı zamanın yürüyüşünü 
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durduruyor, istikbal ile hali birleştiriyormuş gibi olmaktan doğan bir zevk ile 

karışıyor.”194  

Bergson’un estetik hakkındaki bu fikirlerine kısaca da olsa 

değinmemizin sebebi, ona göre sürenin yaşandığı asıl yerin duygu hayatımız 

olmasıdır. Ona göre; “duygular da bir canlı gibi yaşıyor, çünkü onları 

geliştiren süre, anları birbiri içine giren bir süredir.”195 

Kısaca ifade etmek gerekirse, özne’nin bir madde gibi davranması 

insanda komik etki uyandırırken, hayat hamlesinin ve sürenin bir parçası 

olarak davranması estetik bir duygu uyandırıyor. Bergson, insan eylem ve 

edimlerinin bilincin ve benliğin ikili yapısından kaynaklandığını düşünür. Ona 

göre derin ben ve yüzeysel ben insanın yapıp etmelerinin birbirinden farklı iki 

kaynağını oluşturur. Yüzeysel ben, yarı otomatlaşmış veya alışkanlıklara 

dönüşmüş davranış ve hareketleri yönetmekte ve bunlara eşlik etmektedir. Bu 

davranış ve hareketlerin özgürlüğü, ahlaksallığı veya kişiyi temsil etme 

özellikleri noksandır. Asıl özgür ve ahlaksal diyebileceğimiz davranış, tutum 

ve hareketlerimiz; derin ben’den kaynaklanan, otomatizme ve alışkanlıklara 

dönüşmemiş ve onlara indirgenemez olan, ruhun ve benliğin derinliklerinden 

kopup gelen, samimi-gerçek ve kişiliği yansıtanlardır. Bunların başlıca özelliği 

                                                 
194 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 18 
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ise çıkar ve yarar gözetmeksizin bir birey-kişi* olarak insanlık adına eylenmiş 

olmalarıdır. 

Alışkanlıklar ve otomatizmler yaşamın bir gerçekliği olduğuna göre 

bütün anlarda ve eylemlerde özgürlük söz konusu edilemez. Öyleyse 

Bergson’a göre ne zaman özgürlük olanaklıdır diye sorulacak olursa o; 

“eylemlerimiz ancak bütün kişiliğimizden çıktığı, eserle sanatçı arasında 

bulunan o tanımlanamaz benzerliği gösterdiği, onu ifade ettiği zaman özgür 

olabiliyoruz”196 diyor. 

Bergson felsefesinin diğer felsefelerden ayrıldığı en önemli 

noktalardan birisi hiç kuşkusuz yaratmaya, yeniliğe, oluşa ve özgürlüğe olan 

tutkusudur. O, evrende ve evrim olgusunda mekanizmin özgürlüğün önündeki 

en büyük engellerden biri olduğunu düşünmektedir. Çünkü mekanizm olaylar 

dizisinde önceliklere bakarak sonrakini türetmekte, böylece yaratma ve 

yaratıcılık düşüncesi yerini, geçmişe bakarak bu günü ve geleceği buradan 

çıkarsamaya dönüşmektedir. Bergson’un mekanizme temel itirazının onun 

madde ve fizik bilimlerindeki uygulanış ve kabul ediliş biçimine olmadığını 

daha önce de ifade etmiştik. Mekanizm, Bergson tarafından, canlı varlığın süre 

içinde oluşunu yadsıyıp, onu tıpkı mekanda geçen olaylar gibi tasarımlaması 

yüzünden eleştirilmektedir. Dolayısıyla Bergson’un mekanizme yönelik itiraz 

ve eleştirileri onun felsefesinin bütünü ve geneli göz önüne alındığında bir iç 

                                                 
* Bu kavramsallaştırma Prof. Dr. Şahin Yenişehirlioğlu’na aittir. Burada, var olan birey ve kişi 
kavramlarından hareketle tasarlanan bir üst anlam düzeyine işaret edilmektedir. 
196 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 157 
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tutarlılığa sahiptir. Çünkü mekanizm, ruh ve hayat olgularına da 

yansıtıldığında onlardaki kendine özgü olan yönü yani süre içinde özgürce 

açılım ve gelişimi, madde ve mekan olaylarına dönüştürmekte ve böylece 

hayat, ruh ve madde arasında nelik farkı kalmamaktadır. Oysa bu fark 

Bergson’a göre felsefenin ve hatta bilimlerin bile gözetmesi gereken bir 

farktır. Çünkü ona göre canlı varlıkta fiziko-kimyasal süreçlerle açıklanıp, 

tüketilemeyecek olan ve sırf canlıya özgü olan özellikler de bulunmaktadır.197 

Bergson mekanizmi sadece süreyi ihmal etmek ve canlı varlığı cansız 

madde gibi tasarlamak bakımından değil, ayrıca “bütün”ü ve bu bütün’ün 

anlamını kavrayamamak bakımından da eleştirir. “Süre, canlı varlığa izlerini 

bıraktığı oranda organizmalar, bu izleri almayan halis ve basit bir 

mekanizmden o derece açıkça ayrılırlar. Hele hayatın en aşağı şekillerinden en 

yüksek şekillerine kadar olan tam evrimin, parçalanmaz bir tarih halindeki 

mahiyeti düşünülürse (…) biz evrim hipotezinin mekanizm görüşüne genel 

olarak akraba çıkarılmasını anlamıyoruz”198 der.  Bergson, mekanizmin toptan 

karşısında  veya yanında değildir. “O görüşü matematik ve kesin olarak 

reddettiğimizi de iddia etmiyoruz”199der. Bergson “zihnimizin bütünden 

yapma olarak ayırdığı sistemler için mekanistlerin yaptıkları açıklamaların 

elverişli olduğunu (…) fakat bütünün kendisi ve doğal olarak bütün şeklinde 

meydana gelmiş sistemlerin deney ile doğrulanmadan önce, mekanikle 
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açıklanmaları kabul edilecek gibi değildir”200 der. “Çünkü bu taktirde zaman 

denilen şey gereksiz, yararsız hatta realitesiz bir şey olarak kalır. (Ona göre) 

mekanik açıklamaların esası, aslında, geleceği ve geçmişi şimdiki hale tabi 

olarak hesap olunabilir gibi değerlendirmek, bütünün önceden var olduğunu 

iddia etmektir. Bu varsayıma göre geçmiş ile şimdi ve gelecek insanüstü bir 

zeka için bir anda görülebilir ve hesap edilebilir bir mahiyette olacaktır.”201 

Bergson bu konuya bilim dünyasından örnekler de verir. “Mekanik 

açıklamaların evrenselliğine ve objektifliğindeki kusursuzluğuna inanan bilim 

adamları, bilerek bilmeyerek, işte bu çeşit bir hipotez yapmışlardır. Daha 

Laplace bunu olanca açıklığıyla şöyle ifade etmişti: Doğayı canlandıran bütün 

kuvvetlerle onu meydana getiren varlıkların karşılıklı durumunu belirli bir 

anda bilen bir zeka bu durumları matematik bir analiz altına alabilecek kadar 

da geniş olursa evrenin, en büyük cisimlerinden en küçük parçacığına kadar, 

bütün hareketlerini bir formülde toplayabilir; o haldeki bu zeka için kesinlikle 

bilinmeyecek bir şey kalmayacak, geleceği de geçmiş gibi şimdide 

görecektir.”202 Aynı konuda Bergson, Du Bois-Raymond’dan şu pasajı 

alıntılıyor: “Dünyanın evrensel sürecinin matematik tek bir formülle ve bütün 

atomlarının her andaki hız ve yönünü gösterecek hemzaman diferansiyel (Fr. 

                                                 
200 A.g.e., s. 57 ve A.g.e., s. 43 
201 A.g.e., s. 57-8 ve A.g.e., s. 42-43 
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diffèrentiel, İng. differential) denklemlerin tek bir sistemiyle doğa bilgimizin 

ifade olunacağı bir seviyeye varması tasarlanamaz bir şey değildir.”203  

Bergson’a göre mekanistlerin bu görüşleri doğrultusunda düşünülürse 

zamanın yaratıcılığından ve gerçek anlamından söz etmek olanaksızdır. Oysa 

Bergson, fizik dünyada ve özellikle astronomik olaylarda bilimin öngörüde 

bulunabileceğini yani olaylar serisinin öncüllerine bakarak ileride alacakları 

durumun tahmin edilebilirliğini tanımakla birlikte, konu insan ve onun iradi 

eylemleri olunca, bu alanda bir öngörünün mümkün olamayacağını savunur. 

O, birinci durumda öngörünün olanaklılığını kolaylıkla kabul etse de bunun 

“iradi eylemin önceden görülmesiyle hiçbir ilişkisi yoktur”204der. Çünkü ona 

göre “maddi evrenin geleceği bilinçli bir varlığın geleceği  ile her ne kadar 

aynı zamanda iseler de birbirleriyle hiçbir benzerlikleri yoktur.”205 

Bergson’un madde ve hayat, madde ve ruh alanlarında gördüğü ikilik, 

bu alanlarda iki ayrı zaman realitesinin varlığı ile sıkı sıkıya ilişkilidir. 

Bergson’a göre bilinç hallerinde bir duraklama ve hareketsizlik sözkonusu 

değildir. Çünkü “bilinç halleri bir şey değil bir ilerlemedir, (…) onlar yaşıyor, 

canlı oldukları için de durmadan değişiyorlar”206 demektedir. Dolayısıyla canlı 

ve cansız arasında görülen ikilik temelde iki farklı zaman realitesinin varlığı 

ile daha da pekişmekte veya zaman ve süre arasında görülen  başkalık madde-

                                                 
203 A.g.e., s. 58 ve A.g.e., s. 44 
204 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 176 ve T.F.W. s. 193 
205 A.g.e., s. 176 ve A.g.e., s. 193 
206 A.g.e., s. 179 
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hayat, cansız-canlı, beden-ruh veya nesne-özne arasındaki ayrımı meydana 

getirmektedir.  

Görülüyor ki Bergson’da sayıya indirgenen zaman ile gerçek süre 

nasıl farklı ise, zamanda olan madde ve sürenin yaşanması olan hayat, maddi  

yanımız olan beden ile onu aşan ruh da farklıdır. Ancak bunları birbiri ile 

kavrarız. Zira ona göre, beyin olayları bir çerçeve ise, ruh olayları bu 

çerçevenin içindeki resimler gibidir. Çerçeve resmi belirlemez ancak belirli bir 

çerçeveye o çerçeveye sığabilecek resimler konulabilir. Ruh ile beyin 

arasındaki ilişkiyi bu benzetme yardımıyla tasarlamak olanaklıdır. Bu konuda 

Bergson şöyle söylüyor: “Ben her hangi bir ruh halinin belirli bir beyin haline 

mutlaka karşılık geleceğini asla iddia etmiyorum. Beyin hallerini çerçeve ve 

ruh hallerini tablo farz edecek olursak örneğin filan çerçeveye herhangi bir ruh 

halinin tablosunu sıkıştıramayacağımızı kabul ediyorum; fakat çerçeve denilen 

şeyin içine girebilecek bütün tabloları tayin ve tespit edebileceğini iddia 

edebilecek bir kimse olmadığına da eminim. Böyle bir tespit ancak çerçevenin 

şekil ve ebadına münhasır kalabilir; yani belli şekil ve büyüklükte bir 

çerçeveye yine belli şekil ve büyüklükte bir tablo konulabilir.”207  

Bergson verdiği bu çerçeve ve tablo örneği yardımıyla, ruh ve beyin 

halleri arasındaki ilişkiye açıklık getirmeye çalışır. Şöyle ki; çerçeve, içine 

konulacak tablo veya resmin içeriğini belirleyemez. Ancak sınırlarını çizebilir, 

çerçeveleyebilir. “Dolayısıyla belli bir beyin halinin çerçevesi içine çeşitli 
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nitelikte birçok ruhsal durumlar girebilir. İşte beyin ile bilinç arasındaki olası 

ilişki bu çeşit ilişkilerden olsa gerektir.”208 Bergson, beynin fonksiyonunu 

daha somut biçimde anlatabilmek için sürekli bu tip örneklere başvurur. 

Beynin görevi ile ilgili olarak yine basit bir başka örnek verir. “Beyin bir 

telefon santraline (merkezine) veya tren makasına benzer. Görevi iletişim ve 

haberleşmeyi sağlamak veya bekletmektir. Bu santral (merkez), aldığına hiçbir 

şey katmaz. Beyin bütünüyle gerçek bir hareket merkezidir.”209 Bergson, 

beynin algı ve seçmenin kendisi olmadığı ve daha sade bir görevi olduğu 

kanısındadır. Ona göre beyinin görevi “dış uyaranları seçerek şu veya bu 

hareket merkezine bağlamaktır. Yalnız dikkat edilmeli ki, hareket ve seçme 

organlarıyla seçmenin kendisi ayrı ayrı şeylerdir. Beyin, bir hareket, bir seçme 

organı ise de seçmenin kendisi değildir. Seçmeyi yapan, bütün bedeninizde 

yayılmış bulunan hayattır.”210 Kısaca özetlemek gerekirse Bergson’a göre, 

“bedenimiz bir aksiyon ama yalnızca bir aksiyon aletidir.”211 

Bergson’a göre, bedenimizin bir algı ve seçim merkezi olmadığı 

açıktır. Yine ona göre düşünme denilen olay da bedenin bir faaliyeti değildir. 

Bize, düşünmenin beynin bir fonksiyonu olduğu sanısını veren de, düşünmeyi 

içten konuşma zannetmemizdir diyor Bergson.  Ona göre; “düşündüğümüz 

zaman kendi kendimize konuşmadığımız nadirdir; fakat bunu yapmakla bilfiil  

düşünmeyi değil, onu ifade edecek telaffuz hareketlerini tasarlıyor veya 
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211 Bergson,H., Matter and Memory, s.225 
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hazırlıyoruz ki bu hareketlerden beyinde bir şeyin canlanması (resmedilmesi) 

mümkün değildir. Bize, beynimizle düşündüğümüz sanısını veren işte bu 

hareketlerdir. Yoksa düşünmek için mutlaka gerekli olmayan bu içsel telaffuz 

hareketlerinin arkasında daha ince öyle bir hareket var ki düşünmenin kendisi 

işte budur. Bu hareketler daima doğmak üzere bulunan harekeler olup ruhun 

düşünme halinde takip edeceği bütün doğrultuların simgesel esaslarıdır.”212 

Böylece Bergson, bedenin, yalnızca bir hareket merkezi olduğunu, 

düşünmenin, algılamanın ve bilincin beden demek olmadığını vurguluyor. 

Bergson felsefesi bu tarafı ile de aynı zamanda yapısında bir mekanizm ve 

finalizm eleştirisi barındırmaktadır denilebilir. Zira bedenin yapısı zaman 

içinde kavransa ve zamanın yasalarına uysa bile, bilincimiz onu aşmaktadır. 

Bergson, “kökten mekanizm denebilecek doktrinde bir metafizik bulunuyor ve 

bu metafizikte bütün realite ezelden mevcut oluyor ve bu realitedeki 

görünüşteki süre, bütünü birden bire bilmeyen bir zekanın sadece aczini ifade 

ediyor. Halbuki bilincimiz için süre, bundan büsbütün başka bir şey, en az 

tartışma götüren bir deneyimimizdir. Onu tersine doğru akıtılamayacak ve 

geriye döndürülemeyecek bir akış gibi duyuyor; varlığımızın temeli ve ilişkide 

bulunduğumuz şeylerin özü olduğunu kuvvetle duyuyoruz. Yazık ki evrensel 

bir matematiğin manzarası gözlerimiz önünde boş yere parlıyor, halbuki 
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deneyimimizi hiçbir sistemin gereksinimlerine feda edemeyiz, kökten 

mekanizmi de işte bunun için reddediyoruz”der.213 

Bergson, sıra kökten finalizmi irdelemeye gelince; “bunu da kökten 

mekanizm kadar kabul edilemez görüyoruz”214 der ve şöyle devam eder; 

“biliyoruz ki finalite doktrini, örneğin Leibniz’de görülen son dereceye 

vardırılmış şeklinde eşya ve varlıkların ezelden mevcut bir programı 

gerçekleştirmelerini gerektiriyor. Fakat evrende önceden bilinemeyecek hiçbir 

şey, hiçbir yenilik, hiçbir yaratma yoksa zaman denilen şey burada da gereksiz 

ve yararsız demektir; çünkü, mekanizm doktrininde olduğu gibi, burada da her 

şeyin önceden mevcut olduğu varsayılıyor ki bu biçimde anlaşılan bir 

finalizme, tersine çevrilmiş bir mekanizm diyebiliriz.”215  

Bergson, mekanizm ve finalizm doktrinlerini, zamanı (yaratıcı zaman 

realitesi olan süreyi) hesaba katmayıp, evrenin içinde hayatın kendine özgü 

doğasını tanımayıp, zekayı gereğinden fazla önemsemek yanılgısına düşmekle 

suçluyor. Ona göre “hayatı zeka ile açıklamak hayatın anlamını aşırı derecede 

daraltmaktadır.”216 Oysa hayatın anlamını kavrayabilmek için zekadan daha 

kuşatıcı bir yetiye gerek duyulmaktadır. Bergson’a göre “mekanist tez sadece 

sebeplerden, finalist tez ise amaçlardan”217 söz etmektedir.  Halbuki ona göre 

hayatın evriminde evrimin yönü, doğrultusu, hedefi veya rotası önceden belli 

olmadığı gibi, evrim herhangi bir planın açılımı veya gerçekleşmesi gibi de 
                                                 
213 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül s. 59-60 ve Creative Evolution, s. 45 
214 A.g.e., s. 60 ve A.g.e., s. 45 
215 A.g.e., s. 60 ve A.g.e., s. 45 
216 A.g.e., s. 76 ve A.g.e., s. 59 
217 A.g.e., s. 131 
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yorumlanamaz. Evrimin en temel yasası yaratıcılığı ve yeniliğidir. Bergson’a 

göre; evrende mutlaka bir yasa aramak gerekirse bu ancak yaratıcılık olabilir. 

İşte Bergson’un  deterministlere karşı olduğu nokta da burasıdır. 

Onların psikolojik alanda belirli yasa ve işleyişler görmelerine karşı değildir. 

Deterministlerde karşı çıktığı şey; fizik alanda geçerli olan yasa ve işleyişleri 

bu ikinci alanda da geçerli sanmalarıdır. Dolayısıyla denilebilir ki, Bergson, 

temelde madde ile hayatı, beden ile ruhu özdeş kabul etmediği için, maddenin 

yasalarının insan hayatında da aynı şekilde işlemediğini vurgular. Elbette 

psikolojik hayatın yasasız, başı bozuk veya kaotik bir işleyişe sahip olduğunu 

iddia etmiyor, sadece onların da kendine özgü bir işleyişi ve yasalılığı 

olduğunu vurguluyor.218 

Bergson’a göre, insan eğer dış nesnel gerçeklik gibi determinizm ve 

nedensellik ilkeleri çerçevesinde ele alınıp tüketilebilen ve sınırları çizilebilen 

bir varlık olsa idi özgürlüğün anlamı olmazdı. Zira özgür eylem kendisini 

doğuran sebeple zorunlu olarak belirlenmemiş olan eylemdir. Gerçi 

Bergson’un özgürlük sorunsalında temel vurgusu özgürlüğün tanımlanamaz, 

çözümlenemez ve nesne gibi tasarlanamaz oluşu üzerinedir. Ona göre; “özgür 

eylem akıp gitmiş bir zaman içinde değil, akmakta olan bir zaman içinde 

meydana geliyor. O halde özgürlük bir olgudur, hem de olguların en 

açığıdır.”219 Ancak özgürlüğün tanımlanmasındaki güçlük onun süre içinde 

kavranabilir oluşundan meydana geliyor. Tıpkı insanın bedeni dışındaki 
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gerçekliğinin bütününde olduğu gibi. Yaratıcı-dinamik-evrimsel sürecin 

öznesi olan insan, hayat hamlesinin kendisini açtığı özel bir varlık olmakla 

birlikte bir beden-madde varlığıdır aynı zamanda.  

Şu halde, birbirinden bağımsız iki gerçek olan ruh ile maddenin 

arasında sıkı bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. “Her ne kadar insan 

ruhunun realitesinden dolayı ben kendi bedenimden daha fazla isem de, ben 

gerçekte bedenimle mevcut olurum.”220 

Şu halde diyebiliriz ki, ne ruh bedenden bağımsız olarak ne de bedeni 

ruhtan ve hayattan bağımsız olarak tam anlamıyla kavrayabiliriz. Dolayısıyla 

bunları bir de birbirleriyle olan ilişkileri açısından yeniden ele alalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
220 Matthews, E., “Bergson’s Concept of a Person”, s. 126 
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II-B-3.  

BERGSON’DA RUH-BEDEN İLİŞKİSİ 

 

Bergson, “ruh” ve “beden” kavramlarını incelerken niyetinin, bu 

kavramların kökenlerini ve özniteliklerini irdelemek ve aydınlatmak 

olmadığını, sadece aralarındaki ilişkiye dikkat çekmek ve onu incelemek 

olduğunu belirtiyor. Bu fikrini; “ne maddenin, ne de ruhun özünü ve aslını 

derinleştirmek niyetinde değilim. Yapacağım şey bunları birbirlerinden 

ayırarak aralarındaki ilişkiyi olabildiğince belirlemektir”221 diyerek ifade 

ediyor. Ona göre “beden, belirli ve sınırlı bir mekan işgal ettiği halde ruh, 

güçlerinden biri olan algı ve özellikle imgelem (tahayyül) yetisiyle bedeni aşıp 

taşıyor ve hatta yıldızlara kadar gidiyor. Zamanda da böyle. Çünkü beden 

maddeden ibaret ve bütün varlığı “şimdi” de tutukludur.”222 Ruhun bedene 

göre en üstün yanı olayların ve hayatın akışı içerisinde bütün bu geçmişini 

beraberinde taşıyarak, geleceği şekillendirme ve değiştirme arzusunda 

olmasıdır. Dolayısıyla ruhun bedeni zamanda ve mekanda aşkın olması, onun 

şimdinin kalıplarına sığmayan doğasında yatmaktadır. Zira beden, geçmişten 

bir takım şeyleri koruyup saklasa da bunlar ruhun kuvvetlerinden biri olan 

bilinç hafızasına hiç benzemez. Çünkü “ruh, geçmişi zamanın akışıyla 

zaptetmekten başka bunları bir gelecek yaratacak gibi kendinden katlayıp 

                                                 
221 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s.76 ve Bergson, Mind-Energy, s.37 
222 A.g.e. s.77 ve A.g.e. s.38 
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toplayabilir”.223 Ben veya ruh varlığı bedeni zamanda ve mekanda aşkın olan, 

fizik ortamla kayıtlanamayan, sürekli kendisini yenileyen bir varlıktır. Beden 

ise zamanda şimdiye, mekanda işgal ettiği yere bağlı kaldığı gibi, dış etkilere 

de mekanik bir biçimde uymak durumundadır. Bergson’un deyişiyle; 

“zamanda şimdiye, mekanda işgal ettiği yere bağlı kalan ve dış etkilere karşı 

mekanik olarak davranan bedenimizin içinde bunu mekanda aşan ve zamanda 

olan ve bütün cisimlere mekanik olmayan umulmadık önceden keşfolunamaz 

özgür hareketler yükleyen bir şey duyarız. Bedeni her taraftan aşan ve 

kendisini kendi eylemleri ile daima yeniden yaratan bu varlığa “ben” veya 

“ruh” deriz”224  

Özetle söyleyecek olursak; “beden” zamanda şimdiye, mekanda da 

işgal ettiği yere bağlı ve kayıtlı iken “ruh” ne zamanda şimdiye ne de mekanda 

herhangi bir yere bağımlı veya bu koşullarla kayıtlıdır. Bedenimiz bir yandan 

zamansal olarak şimdinin ve mekansal olarak da işgal ettiği yerin gereklerine 

uymak ve bunlara cevap vermek durumunda iken, öte yandan ayrıca bir de 

irademizin istek, ihtiyaç ve yönelimlerine cevap vermektedir. Yani bir de ben 

veya ruhun emrine girmiş oluyor. Dolayısı ile “ben” veya daha geniş ve 

yaygın deyişle “ruh” varlığı bedeni zamanda ve mekanda aşkın bir 

konumdadır. Ruhu bu aşkın konuma yükselten şey; “irade”, “imgelem” 

(muhayyile) ve “hafıza” yetileriyle donanmış olmasıdır. Böylece, kendisine, 

                                                 
223 A.g.e. s.77 ve A.g.e. s.38 
224 A.g.e. s.77 ve A.g.e. s.38 
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zaman ve mekanla ilgisini ve bağlarını koparmaksızın ama bunlar tarafından 

tamamen belirlenmeden ve sınırlanmadan, hedefler, ülküler ve amaçlar koyup, 

adım adım tasarımlarını gerçekleştirebilmektedir. 

Ruh ve beden, geçmişten getirdikleri, sakladıkları şeyler ve bunları 

kullanmak bakımından da birbirlerinden ayrılırlar. Beden zamanın etkisini 

yaşlanma ve eskime olarak algılarken, ruh bunları yaratıcı bir üslupla geleceği 

şekillendirmede kullanabilir. Geçmişten geleceğe belirli bir niyetle yönelirken, 

hafıza yaratıcı bir rol oynamaktadır. Hafıza birikimlerini etkin bir biçimde  

yeniden üretip, şekillendirebilmekte ve böylece ruh veya ben kendi oluşumunu 

yaratıcı olan hafıza içerikleri üzerine kurabilmektedir.  

Bergson’a göre madde ile ruhun ilişkisi, hafıza ile beynin ilişkisi 

sorunudur. Konuyu bu şekilde ele alınca da, başlangıçta şu üç soruya cevap 

vermek gerektiğini düşünür: Madde nedir? Ruh maddeden farklı bir şey midir? 

Ruh ile maddenin birleşmesi ne mahiyettedir?225 

Bergson, ruhun ve hayatın maddeden ayrı ve bağımsız bir gerçeklik 

alanı olduğunu ve aynı zamanda bu alanın olgularının incelenmesinde, bu 

olguların doğasına uygun yöntem ve yaklaşımların kullanılması gerektiğini 

düşünür. Onun bu çabasını “evrenin imgeleme dayalı resmini”226 yapmak 

olarak değerlendirenler de olmuştur. Oysa onun çabası, varlığın her alanında, 

o alanın doğasına özgü olan doğru bilgiyi elde etmektir. Buna ulaşmak için de, 

ortadan kaldırılmasını gerekli gördüğü ilk engel, varlığın yapısının sadece 

                                                 
225 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XXIII 
226 Russel, B., History of Western Philosophy, s. 810 
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maddi unsurdan meydana geldiği biçimindeki yanılsamadır. Bu engel 

aşılmadıkça ruh, hayat ve madde arasındaki gerçek iletişim ve etkileşim 

çözülemeyecek ve varlığın kendinde doğası bir sır olarak kalacaktır. 

Bergson’un bilim hakkındaki görüş ve yaklaşımları çağdaş felsefe akımları 

içerisinde pozivitizme ve siyantizme (bilimciliğe) karşıt olmakla birlikte, 

bilimleri, en az doğa ve tin bilimleri şeklinde iki temel gruba ayıran ve bunları 

da anlama ve açıklama esaslarına göre sınıflandıran, yaşama felsefesi başlığı 

altında toplanabilen anlayışa uygundur.227 Çünkü bu anlayışa göre; insanla 

birlikte ve onun evrene yönelimi sonucu ortaya çıkan eserleri ve katkıları ile 

beliren bir insani alan, ve onun karşısında kendisinde nasıl ise o şekilde olan 

bir fizik ve madde alanı vardır. Bu ayrım tamamen Bergson’un dile getirdiği 

şeyle örtüşmese bile benzer kaygıları ifade etmektedir.  

Bergson, bilim ve varlık anlayışında görülen bu ayrımı, ruh ve hayat 

alanında da ortaya koymaktadır. Buna göre; maddi ve fizik gerçeklikten başka, 

insani (kültürel veya ruhsal), yaşamsal ikinci bir varlık ve gerçeklik alanı 

mevcuttur. “İnsan bedeni, maddenin oluşturduğu diğer şeyler gibi aynı 

kanunlara tabi bir cisimdir.”228  Ancak, “dış etkilere mekanik bir şekilde 

tepkide bulunan bedenin yanıbaşında, mekanda bedeni aşan, zamanda sürekli 

olan bir şeyi, iradi hareketleri bedene kabul ettiren veya bu hareketleri 

                                                 
227 Akarsu, B., Çağdaş Felsefe, s. 44 - 59  
228 Bergson, H; Zihin Kudreti, s.47-50 ve Toku, N., Türkiye’de Anti-Materyalist Felsefe, s.36 
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bedenden isteyen bir şeyi sezmekteyiz. Bu şey “ben” dir, “zihin” dir, “ruh” 

tur.”229 

Bunlardan madde alanında geçmiş, şimdiyi hem hazırlar hem de 

sebebini belirler ancak ruhsal olayların nedensellik yasası bu şekilde değildir. 

Ruhsal olaylar da determinizm değil, olumsallık ve özgürlük vardır. “Burada 

geçmiş, şimdiyi hazırlar, fakat nedenini belirlemez, yani şimdi, geçmişi 

saklamakla beraber bir de kendine göre değiştirip, yenileştirir ki böylece ruh, 

nedenini kendi yaratıyor demektir”.230 

Ruhsal olayların nedensellik yasası olan özgürlük, “derin ben” imizde 

duyup yaşadığımız bir gerçekliktir. Ancak bu benliğimizden doğan davranış 

ve hareketlerimiz bütün içerisinde pek sınırlı bir grubu ifade etmektedir. 

Çünkü eylemlerimizin çoğu, gündelik hayatın gereklerine yönelik yarı 

otomatlaşmış veya alışkanlıklara dayalı eylemlerdir. Bu eylemler benliğimizin 

kabuk kısmından gelmektedir. Dolayısıyla özgürlük için eylemlerin derin 

ben’den kaynaklanıyor olmaları  gerekmektedir. Bu da özgürlüğün mutlak 

olamayacağı anlamına gelmektedir. Şu halde özgürlük probleminin daha 

derinden irdelenebilmesi için Bergson’un “ben” tasarımının açıklanması 

gerekmektedir. “Ben” iki kısımdan oluşmaktadır; özgür olan ve kendisinden 

özgür eylemlerin doğduğu bir iç kısım bir de determinizme bağlı olan kabuk 

kısım. “Benlik” teki bu kabuk kısım, bilinçte de söz konusudur. “Bilincin zeka 

dediğimiz donmuş kabuğu madde ve toplum ile ilişkiden meydana gelmiştir, 

                                                 
229 A.g.e. s.47-50 ve A.g.e. s.36 
230 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s.XIX 
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bunun için yalnız zekamızla kaldığımız zaman hiç özgür değiliz.”231 

Dolayısıyla “gerçek kişiliğimizi meydana getiren zeka olmadığı için özgürlüğü 

zekada değil, “temel ben” de aramak gerekir.”232 “Temel ben” denilen bilincin 

bu iç tarafına madde ve determenizm sokulamamıştır. Tamamıyla özgür olan, 

madde ve mekanla ilgisi olmayan da bilincimizin işte bu kısmıdır. 

Bergson’a göre en özgür eylemlerimiz derin benliğimizden fışkıran 

merhamet, aşk, ihtiras, iman, inanç ve estetik duygularımız gibi olanlardır. 

Bunları akıl, mantık ve madde evrenindeki determenizm ve zorunluluk 

çerçevelerine sığdırmakta zorlanırız. Bu nedenle karakterimizin samimi bir 

ifadesi olmayan eylemlerimizde özgür olduğumuz da iddia edilemez. 

Özgürlük, kısaca söylemek gerekirse; somut ve “temel ben” in, yarattığı 

eylemlerle olan bir ilişkisinden ibarettir. Hesap ve öngörü ile kestirilemeyen 

ve belirlenemeyen bu eylemler bir cinsten olmayan sürekli oluşlardır. “Bunun 

için, nesne, yani tekrarlanan madde olayları çözümlenir ve tanımlanabilirse de 

ilerleme, oluş, süre demek olan özgürlük çözümlenemez. İstikrar bulmamış 

şeyler nasıl hesaplanabilir ki. Hesabın imkanı nesnenin istikrar halinde 

bulunması gibi esaslı bir şarta bağlıdır. Halbuki “temel ben”in hayatı bir atalet 

ve durgunluk hali değildir; kendiliğinden gelen sürekli bir oluştur.”233  

Bergson’a göre hayat maddeye, özgürlüğü ve önceden 

belirlenemezliği katmıştır: “önceden keşifleri mümkün olmayan özgür 

                                                 
231 A.g.e, s. XX 
232 A.g.e, s. XX 
233 A.g.e., s. XXI 
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hareketler dünyaya ancak hayat ile beraber gelmişlerdir. Her canlı ya seçer 

veya seçmeye eğilimli bulunur. Hayatın dünyadaki görevi yaratmaktır ve 

bundan başka bir rolü yoktur. Dünyanın büyük bir kısmını oluşturan madde bir 

belirlenim içinde yaşıyorsa bunun bir kısmı olan hayat belirlenim dışıdır.”234 

Ona göre, hayatın maddeye doğru sokuluşunda maddeye dışarıdan bir şey 

katılmaktadır. Bu şey maddeye ve maddi süreçlerin kayıtlı olduğu kanunlara 

uymamaktadır. Çünkü madde, hareketsizlik, geometri ve determinizmden 

ibarettir. Dolayısıyla madde ve hayat birbirlerinden tamamen farklı iki süreci 

ifade eder. Madde determinizme tabi, fizik yasalarla işleyen, yaratıcı ve özgür 

oluşlardan kopuşu simgelerken, hayat önceden keşfedilememek biçiminde 

yaratıcılığı, her an yeni oluşu ve maddi determinasyonlarla çevirili olmakla 

beraber onlara indirgenemezliği simgeler. Ancak Bergson, bu düaliteyi ortaya 

koyarken, bunların ayrı ayrı birer töz olduğunu söylemiyor ve bunlar 

arasındaki ilişkinin töz ve ilinek kavramları ile incelenemeyeceğini düşünüyor. 

O, bu problematiği deneyim alanında incelemek gerektiğini savunuyor. 

Böylece de problem salt spekülatif ve metafizik alandan, olabildiğince, 

deneyim alanına çekilmektedir. Zira ona göre;  “ruh ile bedenin birleşmeleri 

ve ayrılmaları deneyim alanının olgularıdır.”235 Ruh – Beden ilişkisi hakkında 

deneyimsel olarak bilinen şey; ruhsal hayat ile bedensel hayat arasında bir 

ilişki ve etkileşimin varolduğudur. Ancak bu ilişki ve etkileşim karşılıklı 

olarak birbirlerinin nedeni midir sorusu, deneyimsel ve bilimsel olarak 

                                                 
234 Bergson, H., “Şuur ve Hayat”, s. 62-63 ve Bergson, Mind-Energy, s. 17  
235 Bergson, H., Mind-Energy, s. 37 
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cevaplanamamıştır. Bergson, burada deneyimsel olarak söylenebilecek biricik 

şey, aralarında   bir dayanışma olduğudur diyor. “Ruh ile bedenin ilişkileri 

hakkında deneyimin neler söylediğini hatırlatayım: Şimdiye kadar deneyimsel 

olarak bilinen şey ruhsal hayatın (dilerseniz bilinç hayatı deyiniz) bedensel 

hayata bağlı olduğu ve aralarında karşılıklı bir dayanışma bulunduğudur ki 

zaten buna itiraz eden yoktur. Fakat bu doğruyu teslim etmek, beyinsel 

olayların zihinsel – ruhsal olaylara eşdeğer olduğunu ve bilinçte olup 

bitenlerin beyinde okunabileceğini asla gerektirmez.”236  

“Eserlerinin en muhtevalı ve zoru olan “Madde ve Hafıza”da da 

Bergson bu meseleyi ele almıştı ve orada göstermek istiyordu ki, zihin - ki 

bununla hafızayı  kastediyordu - asla beynin bir ürünü olarak 

düşünülemez.”237 

Bergson bu fikrini şu benzetme ile açıklamaya çalışır: “çiviye asılmış 

bir ceket ile çivi arasında bir birliktelik ve dayanışma olduğu inkar edilemez; 

çünkü çivi çekilince ceket düşer; çivi sallanınca ceket de sallanır; çivinin ucu 

sivri ise ceket delinir. Fakat bu kadarcık bir birliktelik ve dayanışmadan 

çivinin bütün kısımlarının ceketin bütün kısımlarına karşılık geldiğini veya 

çivinin cekete eşdeğer olduğunu çıkaramayız.”238 Veya, çivinin şekli, ona 

asılan elbiselerin şeklini belirler ya da onların amacını verir, diyemeyiz. Bu 

örnekte olduğu gibi, psikolojik bir olayın,  beynin bir durumuna bağlı olması 

                                                 
236 A. g. e. s. 45 ve Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 81 
237 Kolakowski, L., Bergson, s. 38 
238 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 81 ve Bergson, H., Mind- Energy, s. 45-46 
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olgusundan hareketle de, psikolojik ve fizyolojik iki seri arasında bir paralellik 

olduğunu çıkartamayız.239 

Kısaca özetlemek gerekirse, bilim ancak bilinç ile beyin arasında bir 

ilişkinin varolduğunu söylemektedir yoksa aralarında bir özdeşlik veya 

eşdeğerlik ispat edilmiş değildir.  

Dolayısıyla Bergson’a göre, ruhun kendine özgü yapısı ve doğası 

ortaya çıkarılabilmiş değildir ve bu nedenle de ruh-beden ilişkisi sorunsalına 

sağlıklı bir yaklaşım getirmek mümkün olmamıştır. Bergson, bu ilişkiyi 

aydınlatmaya çabalamadan önce, ruhun bir kavram değil, realite olduğuna 

işaret etmektedir. Aksi taktirde ruh-beden ilişkisi sorusalına ilişkin 

varsayımsal kuramların, sorunu açıklama çaba ve girişimlerine boyun eğmek 

gerekecektir. Dolayısıyla Bergson, paralelizm ve özdeşlik kuramlarına, bilim 

adamlarının felsefeden yardım göremedikleri için oluşturdukları birer çalışma 

hipotezi olarak bakar ve her fırsatta bu görüşlerin ispatlanmış bilimsel 

gerçekler olmadıklarını, sadece sorunsalı algılamak ve tartışabilmek için 

geliştirilmiş modeller olduklarını vurgular.  

Bu teorilerden “paralelizm, Bergson’a gelinceye kadar ruh ile beden 

arasındaki ilişki doktrininin en baskın ve hatta bilim adamları tarafından bir 

dogma gibi kabul edilen şekli idi. Bu teoriye göre ruh ile beden,  yani ruh 

olayları ile fizyolojik olaylar arasında tam bir paralellik vardı. Ruh olayları ile 

fizyolojik olaylar aynı şeyin başka dillerde olan iki tercümesinden ibaretti. 

                                                 
239 Bergson, H., Matter and Memory, s. 45 ve Kolakowski, Bergson, s. 38 
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Bergson, adeta bilimsel bir dogma haline gelmiş olan bu felsefi teoriden 

ayrılmış ve hatta onu inkar etmiş denilebilecek bir hüküm vermektedir. Çünkü 

fizyoloji bilimi bütün ruh olaylarını beynin bir fonksiyonundan ibaret 

görüyordu. Bergson ise beyni, dış dünyadan gelen hareketleri sinirler 

vasıtasıyla durduran, veya bedenin çeşitli bölgelerine ileten bir telefon merkezi 

olarak gösterir. Görevini de maddenin hareketlerine yol veren, veya bu yolu 

kapayan, aldığına hiçbir şey katmayan, sadece bir hareket merkezi olarak 

görür.”240  Ona göre “beden, tasarımlar için sadece bir seçme aletidir. Zihinsel 

bir durumu doğurmadığı gibi ona sebep de olamaz.”241 

 Bergson, bu noktada yine bilimsel gözlemlerin sonuçlarına 

dayanarak, ruh ve beden’in paralellik göstermediğini ifade eder. Ona göre, 

“sinir sistemi, organik bir madde olmak itibariyle, dışarıdaki maddi şeylerin 

hareketleriyle ezilir, örselenir ve bunları hücreleri vasıtasıyla beyne ve 

buradan da çeşitli hareket organlarına iletmek yeteneğine sahiptir. Fakat 

“hayal” ve “hatıra” gibi maddi olmayan öznel halleri yaratamaz. Madde 

evreninin bir parçası olan beyinde, bütün evrenin hayal ve hatıralarını toplayıp 

yansıtabilecek bir yeti ve kuvvet tasarlamak parçada bütünün bulunabileceğine 

inanmak olur.”242 Zira bunun en güzel örneği, “beynin zedelenmesi veya 

hastalanması durumunda, duran ve bozulan şeyin yalnızca hareketler 

                                                 
240 Tunç, M. S., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XXIV 
241 Bergson, H., Matter and Memory, s. 153 
242 Tunç, M. Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XXV 
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olmasıdır. Hatıralar bu bozukluktan asla etkilenmezler.”243 Bergson, beynin 

insanın yaşamı ve hareketleri üzerindeki etkisine ve rolüne eğilince görülüyor 

ki; beyin  zedelenmeleri durumunda veya delilik olaylarında kişi gündelik 

hayatın gereklerini yerine getiremezken, çok rahat ve sağlıklı bir şekilde en 

eski hatıralarını eksiksiz anlatabiliyor ve tekrar onlarla neşelenip, 

hüzünlenebiliyor. Halbuki eğer bütün zihinsel ve tinsel fonksiyonlarımız beyin 

hayatımızın neticesi olmuş olsaydı; beyni zedelenen bir hastanın veya bu 

sebepten delilik rahatsızlığı geçiren bir kimsenin hatıralarını da kaybetmesi 

gerekecekti. Oysa öyle olmamaktadır.244 Buradan hareketle Bergson, zihin 

hayatının beyin hayatına özdeş olmadığını göstermekte, dolayısıyla benliğin, 

bilincin beden hayatını aşkın bir yönü olduğunu vurgulamaktadır.  

Bergson’un hafıza anlayışı, “ben” ve “bilinç” anlayışını tamamlar. 

Ona göre; hafıza sayesinde kendimizi akıp giden zaman içerisinde sürekliliği 

olan bir “ben” olarak algılarız. “Geçmiş kişiliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

O daima oradadır. Ani duygusal şoklarla bütün geçmişine, hatıralarına 

kavuşan “afazi” ve “amnezi” hastaları bu duruma örnektir.245 

Hafıza, geçmişi saklamaktır ama bir şeyi hatırlamak, geçmişe dönmek 

ve geriye gitmek demek değildir. Çünkü bilinç hallerimiz sürekli ileriye doğru 

akmaktadır. Dolayısıyla da bilinç hallerinde de hafızada da tekrarlanış, geriye 

dönüş yoktur. “Bilinç hallerinde asla geriye dönüş yoktur, çünkü daima 
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büyüyerek geleceğe akan bilinç, kaynağı olan geçmişe asla dönmeyen bir 

nehri andırır. O halde şimdideki “ben”, hatırlamak istediği olguları bilince 

getirmek için geçmişe dönmeyecektir. Tersine geçmiş, ruhsal hayatımızda 

meydana getirdiği tepelerin doğal eğimlerinden kayarak şimdideki “ben”e 

kendiliğinden gelecektir.(...) Dolayısıyla hatırlama, geçmişin gerektikçe 

kendiliğinden gelip, şimdi ile kaynaşmasından ibarettir.”246 Hafızanın bu 

özelliği otomatlaşmamış özgür hafıza için geçerlidir. Özgür hafıza, 

karakterden ibaret dinamik ve yaratıcı bir hafızadır. “Daha doğrusu 

Bergson’un dinamik ve realite halinde iddia ettiği “özgür hafıza”, karakterden 

başka bir şey değildir. Bu nedenle o, ruhun madde ile ilişkisi sorununu madde 

ile beynin değil, madde ile hafıza veya karakterin bir ilişkisi gibi görür. Beyin, 

inorganik madde ile saf ruh olan hafıza veya kişiliğimiz arasındaki pratik 

uyuşmayı seçme aletidir.”247 Bir seçme organı olan beyin uykuda çalışmasına 

ara verdiği için özgür hafıza bilince serbestçe girerek rüyalara sebep olur ve 

onlara içerik sunar. Bergson’da başka çağdaş psikologlar gibi benliği ve 

kişiliği tanımak için rüyaların birinci dereceden bir başvuru kaynağı olduğunu 

düşünür. Ona göre rüyaları incelemek ve dikkate almak bize asıl benliğimiz 

hakkında çok önemli ve değerli bilgiler verir. Uyanık olduğumuz zamanlarda 

dikkatimiz, hayata ve pratik kaygılara yönelik olduğundan, kendimizi 

dinlemeye ve farketmeye pek fırsatımız olmaz. Ama uyku halinde, gündelik 

hayatın karmaşası ve dikkatin dışarıya dönük hassasiyeti benliğe çevrilir ve 
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asıl ruh dünyamızda duyup hissettiğimiz şeyler, bilinç altından bilinç düzeyine 

çıkarlar. Böylece rüyalar psikolojik birer veri haline gelirler. Bergson bunu; 

“gündüzleri bütün dikkatimiz, dış dünyaya ve hayata yöneliktir. Halbuki 

uykuda can evimizdeyiz”248 diyerek özetliyor. 

Kısacası; “ doğal uykularda dış duyular izlenimlere karşı asla 

kapanmış değildir. Yalnız şu farkla ki duyuların uyanıkken sahip oldukları 

açıklık ve bilinçlilik, uyku halinde mevcut ve mümkün değildir. Buna karşı, 

uyanıkken duyulmayan bir çok “öznel” izlenimler uykuda duyulurlar. Çünkü 

uyanıklık  hayatı ortak, toplumsal, nesnel bir hayattır. Uyku hayatı ise kendi 

hayatımızın yani can evimizin dünyasıdır. Dışarıdaki şeyler bizi yalnız 

uyanıkken uğraştırır; uykuda ise özellikle kendimizle uğraşırız.”249   

Bergson uyku ve rüya olgularını inceleyerek benliğimizin 

derinliklerini tanımayı amaçlamaktadır. O, rüya konusunu incelerken, kendi 

psikolojisi ve zihin felsefesinin önemli unsurlarını oluşturan bilinç, bilinçaltı, 

hafıza ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini de belirliyor. Böylece insan 

bütün yönleriyle, uykuda veya uyanık, eylerken veya dinlenirken konu 

edinilmekte ve bu etkinlikleri sırasında hangi zihinsel süreçlerden geçmekte 

olduğu ve bunların birbirleriyle ilişki, yardımlaşma ve dayanışması gibi 

sorunlar da dikkate alınarak incelenmektedir. Bu incelemeler, değişik 

bakımlardan, hep hafızanın dinamik yapısını pekiştirmekte, ayrıca bilinç 

yetisinin de hafızaya paralel olarak, kendi içersinde sürekli bir devinim, oluş 
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ve canlılık taşıdığını göstermektedir. Böylece psikolojik hayatımızın 

kişiliğimizin ve benliğimizin temelinde olan ve tinsel bütünlüğümüzü 

oluşturan o şey ruh ise, daha öncede söylediğimiz gibi, ruhun en belirgin 

özelliği bilinç ve hafıza olgusunda yatmaktadır. Çünkü her ikisinin de eylem 

ve etkinliği zamanda ve mekanda olup bitenleri aşkın bir yapıya sahiptir. 

Bergson, hafıza ve bilinci ruhun en derin katmanı olarak görerek, onların 

etkinliklerinin beden ve beyin hayatının mekanik bir sonucu olamayacağına 

dayanarak, ruhun bedensel hayatından sonra da var olabileceği sonucuna varır. 

Bu anlayış, ruhun bir töz olarak algılandığı ve bedenden tamamen farklı ve 

ondan bağımsız, kendi başına bir etkinlik olduğunu söyleyen kartezyen 

felsefenin tözsel ruh anlayışı değildir. Bergson, Descartescı düalist cevherci 

görüşe sapmadan, ruhun aşkınlığını savunur. Kartezyen anlamda ruhu ve 

maddeyi kendi başlarına ve kendilerine yeter biçimde ayrı tözler olarak 

tasarlamamıştır. Yalnızca hem maddenin ve hem de ruhun gerçekliğini  

onaylamıştır ve bu noktada kendi tabiri ile “frankly dualistic” 250 yani samimi 

bir düalisttir. Bergson için beden de  ruh gibi bir realitedir ve ruh, varlığını 

sürdürmek ve ortaya koyup gerçekleştirmek için bir bedene ihtiyaç duyar. 

Ancak ruh, beden değildir. Ruh, kendi özgürlüğünü yaşamak ve kendisini 

gerçekleştirmek için bedeni bir alet gibi kullanır. Ona göre “bedenimiz sadece 

bir aksiyon aletidir.”251 O da bir töz değildir. Ruh ve beden, ya da ruh ve 

madde, biricik veya iki ayrı ve eşit töz olmadıklarından, Bergson’un klasik 
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anlamda bir düalist olmadığını söyleyebiliyoruz. Ona göre madde; “ne 

müstakil bir prensip, ne de bir cevherdir, ancak hayat hamlesine nispetle 

anlaşılır ve kendini ancak aksiyon tabirleriyle ifade eder. Hayat, kendini yapan 

bir aksiyondur, madde, bozan bir aksiyondur. Madde, hayatın tersine bir 

akıştır.” 252 

Şu halde Bergson, “madde ile ruhun veya beden ile ruhun ilişkisinde 

ne “maddeci” ne idealist”, ne de ruhu basit ve mükemmel bir cevher sayan 

eski bir “spiritüalist” tir. Ona göre ruh, kendi kendini kısmen determanizm ve 

daha çok özgürlük çerçevesinde yavaş, yavaş yaratan ve daima içten dışa 

doğru gerilme ve genişleme şeklinde dışlaşmaya doğru giden dinamik bir oluş, 

geçmişten şimdiye ve şimdiden geleceğe giden kesiksiz ve geriye dönmez bir 

oluş, yaratıcı bir evrimdir.”253  

Kısaca ifade  etmek gerekirse; “bilinç, kendini sürekli yaratan bir 

etkinlik ise madde, sürekli bozan ve eksilten bir etkinliktir. Bu nedenle ne bu 

madde, ne de bilinç, kendi başlarına kendilerini açıklayamazlar.”254  Bergson, 

bilinç ve madde arasındaki karşıtlığı daha iyi temellendirebilmek için, bu iki 

ayrı realiteyi evrensel - dinamik – yaratıcı evrim süreci içerisindeki 

konumlarıyla birlikte ele almayı zorunlu buluyor. Böylece evrimin hedef, 

doğrultu ve amacı hakkında şu belirlemeleri yapıyor: “Ben yeryüzündeki 

hayatın bütün evrimini hayat hamlesinin bir çabası, ürünü gibi görüyorum. Bu 
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çabanın amacı kendini olabildiğince maddenin kulluğundan kurtarmak ve 

sonuç olarak kendi özgürlüğünü yaşamaktır. Nitekim hayat hamlesi amacına 

hayvanlar silsilesinde ulaşamayınca, maddeyi yaratıcı bir bilince eriştirinceye 

kadar uğraşmış ve nihayet bu bilince, insanda, bedenleşmiş bir özgürlük olarak 

kavuşmuştur.”255 Ona göre hayat hamlesi, hayatın kaynağıdır. Bütün canlıların 

ortak sebebidir. Fakat, ancak insanda bilinç varlığını açığa çıkarabilmiştir. 

Hayat hamlesi Bergson’un deyimiyle, kendisine önceden bir eylem planı veya 

açılım hattı belirlememiş olmakla birlikte, yaptığı veya yapmak istediği şey 

maddeye özgürlük katabilmek ve kendisini maddenin esaretinden 

kurtarabilmektir. Öyleyse hayat hamlesinin amacı, kendini mümkün olduğu 

kadar maddenin esaretinden kurtarmak ve özgürlüğünü yaşamaktır. Bergson’a 

göre hayatta özgürlük ile yaratmak eş anlamlıdır. Hayat hamlesinin de en 

belirgin özelliği sürekli dinamik - evrimsel ve yaratıcı bir hareket olmasıdır. 

“Hayat hamlesi, maddenin içinden geçerek yarattığı bilinçle, hem kendisini 

organikleştirmiş, hem de bu organizmayı, maddeden yapılmasına ve 

determinizme tabi olmasına rağmen kendi özgürlüğü için bir alet olarak 

kullanmayı başarmıştır.”256  

Hayat hamlesi maddenin içinden geçerek bilinci yaratmış, ancak bu 

yaratma esnasında maddileşmiş yani bedenleşmiştir. Bedeniyle determinizme 

ve maddenin yasalarına bağlı iken, maddeyi aşan bilinciyle bedenine özgürce 

yön verebilmektedir. Bu durumda bilinç, bedeni kendi özgürlüğü için bir alet 
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gibi kullanmaktadır. Bilincin, hayat hamlesinin geldiği en son ve yetkin varlık 

olması ve aynı zamanda bilinç ile ruh arasında gördüğümüz yakın ilişki 

dolayısıyla, bilinç-beden ilişkisi, ruh-beden ilişkisinin bir alt başlığını 

oluşturmaktadır. Bergson’da bilinç nedir sorusuna cevap verebilmek için 

bilincin oluşum sürecinin, hayat hamlesinin yaratma süreciyle doğrudan 

ilişkili olduğu göz önüne alınmalıdır. Ancak o zaman bütün canlı varlıkların 

organik birliği ve anlamı ve hatta bu sürecin bilinç varlığını yaratarak 

kendisini özgürleştirmesi açıklanabilir. Zira ona göre “hayat hamlesi bir 

yaratma mecburiyeti ve aynı zamanda zorunluluktan özgürlüğe doğru bir 

yükseliştir.”257 Ancak Bergson, evrende zorunluluktan özgürlüğe doğru bir 

hareket olduğunu söylerken, bunun önceden çizilmiş bir planın gerçekleşmesi 

şeklinde olduğunu da söylemiyor. Onun ifade ettiği şey; dinamik, evrimsel ve 

yaratıcı bir sürecin varlığı ve bu sürecin yaratıcı hamlelerle ilerlerken 

kendisini bir plana bağımlı hissetmiyor oluşudur. 

Bergson, hayat hamlesi kavramını incelerken ve irdelerken onun 

maddeden farkını ortaya koyuyor. Böylece hayat ve madde karşıtlığı içerisinde 

maddeyi ve ruhu incelemiş oluyor. Bergson bu noktada, bu iki fenomenin aynı 

yöntemle incelenemeyeceğini ve anlaşılamayacağını vurgular. Ona göre; 

madde içerisinde çalışan ve madde kanunlarıyla kavramlar oluşturan zeka, 

hayat fenomenini maddeye  benzeterek anlamaya çalışır ve böylece hayata 

yabancılaşır. “Bergson’a göre zeka, madde ile aynı doğada olduğundan 
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maddeyi algılayışı, klasik felsefenin ve özellikle Kant’ın anladığı gibi göreli 

olmayıp, mutlaktır. Yalnız bu mutlak bilginin sınırlı ve eksik olması 

muhtemeldir. (...) Zekamızla maddi realiteler arasında görelilik değil, 

uygunluk vardır. Zekanın bütün etkinlikleri maddenin realiteleriyle kurulmuş 

ve onlar gibi işlemektedir.”258  

Zekayı biricik bilme yetisi olarak kabul eden felsefi görüşler sıra ruh-

beden ilişkisi ve iletişimini incelemeye gelince fazla yorulmadan ve 

çabalamadan paralelizm görüşüne sapmaktadırlar. Zeka hayatı ve ruhu, doğası 

gereği anlayamadığından, bu konularla karşılaşınca onları anlayabildiği 

şeylere benzetmekte, deyim yerindeyse maddeye dönüştürmektir. Durum 

böyle olunca da ruh ve hayat olguları kendi doğalarından koparılmakta ve 

bunlara yabancılaşılmaktadır. Bergson’a göre; “zeka, başlı başına ne hayatı, ne 

ruhu, ne yaratmayı, ne oluşu, ne süreyi ve hatta ne de evreni anlayabilir. 

Bunun için yalnız zeka ve yalnız akılla mantığa dayanan bir felsefe, bu günkü 

bilimlerden fazla bir şey yapamaz. Felsefenin görevi bilimsel ve göreli 

hakikatlere varmak olmayıp da mutlak hakikatlere erişmek ise bunu ya 

zekadan başka bir yetide aramak, veya felsefeden vazgeçmek lazımdır.”259  

Bu noktada Bergson’un, maddeyi anlamak için bir araç olan zekanın 

yanında, hayatı kavramak için “sezgi”yi önerdiğini biliyoruz. Aynı şekilde, 

nasıl zeka ve kavramlar, genel metafizik düzeni kavramakta yetersiz kalıyorsa, 

düşünmenin kendisini veya kendine özgü doğasını kavramada da imgeler ve 
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ideler yetersiz kalacaktır. Çünkü bu imgeler ve ideler,  düşüncemizin durak 

noktaları olup, düşünce hareketinin akışı ve devingen süreci değildir. Öyleyse 

düşünme olgusunun gerçek doğasını kavramak için onu, sadece imgeler ve 

idelerden oluşan, sabit durak noktaları bulunan bir şey gibi tasarlamamalı ve 

ayrıca zekanın oluş ve yaratmadan koparıp kavramsallaştırdığı varlık 

düzeniyle de karıştırmamalıdır. Düşünme, insan ruhunun özgün bir sürecidir 

ve bu süreç doğrudan evrensel- yaratıcı- dinamik- evrimsel süreçle ilişkilidir. 

Asıl düşünme bu süreçle bütünleşerek, ruhun bütün yetilerini devreye sokarak 

mümkün olmaktadır. Bergson’un kendi ifadesi ile; “ gerçek düşünme, hayatın 

daimi olan oluşunun bir bilincidir.”260 Dolayısıyla ide ile düşünme aynı şey 

değildir. İde veya düşünce canlı düşünme hareketinin ancak duraklarıdır. 261 

“Parçalanma kabul etmez bir hareket olan düşünmenin, yapma bir takım parça 

ve unsurlarla kurulması mümkün değildir.”262  Gelinen bu noktada Bergson 

felsefesinin bütünü gözönüne alındığında kendi içinde bir bütünlük taşıdığı 

söylenebilir. Şöyle ki; Bergson en başta realiteyi, madde ve ruh / hayat olmak 

üzere ikiye ayırmış ve bu realitelerin bilgisinin ve bilme yönteminin en az iki 

olduğunu ifade etmiştir. Maddi evreni, kavramlarla ve durağan bir biçimde 

zeka ile bilebilceğimizi söylerken, hayat ve ruh evreninde bu kavramların ve 

zekanın yaklaşımının yeterli olamayacağını vurgular. Zaten ona göre zeka; 

ruhu, hayatı ve yaratmayı anlamak ve bilmek için kurgulanmadığından, 
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bunları bilmeye kalksa bile, kendilerine özgü doğalarını bozarak, parçalara 

ayırarak, donuk, statik hale sokarak tamamen bunlara yabancılaşır. Bu durum 

zekanın kavramlarla işlemek, çalışmak için ve aynı zamanda süre ve yaratma 

süreci dışındaki durumları kavramak için yapılmış olmasındandır. Bergson’a 

göre düşünme de duran bir şey olmadığından, hayatın, oluşun, yaratmanın 

bütünüyle paralellik gösterir. Dolayısıyla da sadece kavramlar ve idelerle 

açıklanamaz; yaratıcı – dinamik – ruhsal / zihinsel süreçlerin tamamını kapsar. 

Öyle ise bütün ruhumuz ve ruhsal yetilerimizle bir bütün olarak düşünürüz, 

ideler ve kavramlar da bu düşünmelerin durak noktalarını oluşturur demek 

mümkündür.  

Bergson’a göre; “düşünmekte olan bir beynin içine girip de orada 

olan şeyleri seyretmek mümkün olsaydı göreceğimiz şey; düşünme ve ruhun 

kendisi değil, ancak düşünmeye eşlik eden ve bunu dışlaştırmaya yarayan bir 

takım telaffuz hareketleri olacaktır.”263 Bu aşamada Bergson, beyin ve 

düşünce arasındaki ilişkinin daha basit ve somut bir biçimde kavranabilmesi 

için senfoni örneği olarak adlandırabileceğimiz bir benzetme kullanılır. Buna 

göre; “beyin bir pandomima organı; evet sadece bir pandomima aletidir. Bu 

aletin görevi, hem iç hem de dış hayatın pandomimasını oynamaktadır. Bir 

orkestra şefinin elindeki sopanın hareketleri ile, çalınan senfoni arasındaki 

ilişkiler ne ise, beyinsel faaliyet ile zihinsel faaliyet arasındaki ilişki de aynı 

şeydir. Senfoni kendisini parçalara ayıran sopanın hareketlerinden çok daha 
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zengin ve taşkındır. Ruhsal hayatta beyinsel hayata oranla tıpkı böyledir.”264 

Bergson’un bu benzetmeden çıkarılmasını istediği sonuç şudur; sadece 

orkestrayı idare eden şefin elindeki çubuğu izleyerek senfoniyi dinlemiş ve 

özümsemiş olamadığımız gibi, yine sadece beyin hayatını izleyerek ve 

gözlemleyerek de ruh hayatı hakkında fazla bir şey anlayabilmiş 

olamayacağız. Zira burada da elde edeceklerimiz, gerçek bir senfoniyi 

dinlemek yerine, sessiz padomimi ile yetinmeye benzeyecektir. 

Kısacası Bergson’a göre; “beyin ne düşünme, ne duyma (feeling) ne 

de bilinç ve algı organıdır. Beynin asıl görevi gerek bilinç, gerek duygu ve 

gerek düşünmeyi gerçek hayata karşı gergin ve eğilimli bulundurmak ve 

sonuçta etkili eylemler sağlamaktır.265 Bu düşüncelerini; “beyin, hayata dikkat 

organıdır”266 diyerek özetlemektedir. Ona göre ayrıca  beyin, hafıza yerine de 

geçemez. Ya da hafıza beynin bir fonksiyonu olamaz. Öyle olsa idi hafıza, 

bedensel süreçlerin emrinde ve kapsamında olurdu. Yok eğer beynin bir 

bölgesine yerleşmiyor ve beyinsel süreçlerle açıklanıp tüketilemiyorsa, 

bedensel ve beyinsel olanı aşkın bir yapısı olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Bu noktadan hareketle, beyinsel süreçlerle açıklanmaya ve tüketilmeye 

çalışılan “aphasie”, söz yitimi, rahatsızlığının gerçekten bu şekilde 

açıklanabilir olup olmadığını inceliyor. Çünkü “ ruhsal yetilerin beyinde belirli 

yer ve merkezleri olduğuna dair varolan iddialardan deneyimsel olarak umut 
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verici olanı yalnız hafıza, özellikle kelime hafızasıdır. Zaten yargı, akıl 

yürütme vb. bütün ruhsal yetilerimizden hiçbirisinin beyinde maddi ve belirli 

hareketlere karşılık gelen izleri olduğunu varsaydıracak bilimsel en ufak bir 

delil bile yoktur. Yalnız kelime hafızası hastalıklarının (aphasie, söz yitimi) 

bazı beyin kıvrımlarının berelerine karşılık geldiğinin görülmesi üzerine 

bundan çıkarım yoluyla, hafıza sadece beynin bir fonksiyonudur zannedildi, 

yani beynin kabuğu bir fotoğraf klişesi veya gramafon plağı gibi tahmin edildi 

ve kelimelerin hatıraları ister işitsel, ister görsel, ister hareketli olsun bu klişe 

ve plaklara işleniyor denildi. Halbuki beyin rahatsızlıkları (yaralanmaları) ile 

hafıza hastalıkları arasında tam bir örtüşme ve paralellik olduğu yanılsamasını 

veren bu olguları yakından inceleyiniz, göreceksiniz ki bunlar ancak hafıza 

sorunlarına indirgeniyor, ve bu genel sorundan hemen afazinin 

yerleştirilmesine geçiliyor ki işte yalnız bu biçim bir yerleştirme paralelizm 

kuramı için sözde, deneyimsel delillere dayalı bir kaynak oluşturuyor.”267 

Bergson, çeşitli eserlerinde ve konferanslarında bu soruna sıkça yer vererek 

özellikle beynin hafızanın işlevlerini yerine getirebilecek bir organ olmadığını 

ve olamayacağını bildiriyor. “Çeşitli afazi olayları daha derinden incelenince 

hatıraların beyinde kazınmış fotoğraf klişeleri veya gramafon plaklarına 

benzetilmesinin olanaksızlığı açıkça görünür. Bana sorarsanız geçmişin 

hatıralarını saklayan beyin değildir”268 diyor. Ona göre; “beynin görevi, 

doğmakta olan hareket ve durumlar içinden ruhun gerek duyduğu hatıraya 
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çerçeveye olabilecek bir hareketi bedene verdirmekten ibarettir. Bu çerçeve 

ortaya çıkınca hatıra kendiliğinden gelerek çerçevesini doldurur. Şu halde 

beyin, hatıraların çerçevelerini hazırlarsa da hatıraların kendisini 

sağlayamaz.”269 Bergson, hatırlama olgusu için geçerli olan durumun, 

düşünme için de geçerli olduğunu savunur. “Düşünmenin, diğer fonksiyonları 

incelenince bu olayların da göstereceği ilk varsayım, zihinsel hayat ile beyin 

hayatı arasında olduğu gibi düşünmede dahi beynin görevi ruhun düşündüğü 

veya durumlar ve gereklerin düşünmeye davet ettiği şeylerin sadece durum ve 

hareketlerini organizmaya yaptırmaktan ibaret gibi görünmektedir”270 diyor. 

Bu aşamada, Bergson’un beyin için kullandığı “pandomim aleti” 

benzetmesini hatırlamak, konuyu daha rahat anlamamıza imkan sunacaktır. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; bir orkestra şefi nasıl müziğin kendisi değil 

ise ve müziğin ancak durum ve hareketlerle ifade olunabilen iskeletini çiziyor 

ise, beyin de ruhun yalnız devinimsel ifadelerini çizer. Bunun için ruhun 

yüksek etkinliklerini beynin kabuğu içinde görmek olanaklı değildir. Ona göre 

beyin, “zihinsel hayatın yalnız pandomimasını gösterebilir.”271 Fakat Bergson, 

hemen bu yargının ardından, beyne haksızlık etmemek için şu açıklamayı 

yapıyor: “ Bu sözlerimden beynin oynadığı pandomimayı küçük gördüğüm 

zannedilmesin. Tam tersine bu rol, çok önemlidir. Çünkü gerçekliklerle, 

durum ve gerekliliklerin istediği eylemlere uyum göstermemiz ancak bu 
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sayededir. Bilinç, beynin bir işlevi değil ise de, onu içinde yaşadığımız 

dünyaya bağlayıp tutan, ancak beyindir.”272  

Şu halde, beyin, bilinçle özdeş olmamakla beraber, bilincin doğup 

yeşerebilmesi için gerekli olan temel organ durumundadır diyebiliriz. Ama 

yine de vurgulamak gerekir ki; ona göre, “bilinç veya ruhun, bir beyne bağlı 

olduğu (beyinle ilişkide olduğu) itiraz götürmemekle beraber, bu bağlılıktan, 

beynin bütün bilinç ayrıntılarını barındırdığı veya bilincin bir beyin işlevinden 

başka bir şey olmadığı yargısı çıkarılamaz.”273  

Bu noktada tekrar Bergson’un hafıza teorisini hatırlayalım. Zira 

bilinç-beyin ilişkisinde Bergson, hafızanın beyin ile özdeş olmadığını 

vurgulayarak teorisini destekler. Ona göre, hafıza içerikleri beyinde kazınmış 

belirsiz izler olarak anlaşılamaz. Hafıza, bütün geçmişimizi olduğu gibi 

saklayan bir (realite) gerçekliktir. Bu gerçeklik gündelik hayatta çoğu zaman 

gizil ve bilinçsiz bir durumdadır. Çünkü “düşünür olmaktan önce hareket eden 

pratik bir varlık olduğumuz ve daima geleceğe, ileriye baktığımız için her an 

hafızamıza başvurmak zorunda değiliz.”274  

İleriye dönük eylemlerimizi yönlendirmek ve yönetmek için seçici bir 

“ben” imiz ve onun emrinde bir beynimiz vardır. Bu “ben” gündelik hayatın 

alışkanlıklara dayalı, otomatik hareketlerini gerçekleştirmek için çalışır ve bu 

işlevinde ona otomat hafıza yardımcı olur. Tekrarlanan bu hareketlerin 
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otomatik hareketlermişcesine kolay ve düzenli olmaları daha önceden otomat 

hafızaya alınmış ve korunmuş olmaları yüzündendir. Ama asıl hafıza, bu 

otomat hafıza değildir. Asıl hafıza yaratıcı ve özgür olduğumuz anlarda 

devreye girer.  

Bergson’un, asıl hafıza olarak adlandırdığı yaratıcı ve özgür hafızayı 

M.Ş. Tunç, şöyle betimler: “ bu hafıza gizil olarak her zaman vardır. Fakat 

bilince fiilen müdahalesi ancak gerekli anlarda olur, başka zamanlarda bilinç 

tarafından kullanılmayıp, kendi kendine oluş halinde gizli bir hayat yaşar. İç 

hayatı, düşünce zevki, yaratma eğilimi olmayanlar için bu hafıza bir yüktür. 

Böyleleri olabildiğince mazisiz ve mekanik yaşamak isterler. Hele sırf pratik 

ve görenek hayatıyla yoğrulmuş olanlar bu hafızalarını kullanmaya, 

kullanmaya büsbütün köreltmişlerdir.”275  

Bergson için dinamik, yaratıcı ve özgür hafıza bilincin, benliğin ve 

kişiliğin esasını oluşturmaktadır. Hafızayı da beyinden ve işlevinden 

ayırdığına göre; zihinsel, tinsel hayatın beyin ve beden hayatını aşkın 

olduğunu tekrar belirlemiş oluyoruz. Özetle; zihin hayatı beynin eseri değildir: 

bunun arkasında gizil olarak varolan ve içten dışa doğru çıkmaya hazır, 

etkinliğinde özgür ve fırsatlar gözeten bir hafıza vardır. “Beyin olaylarından 

aşkın ve taşkın olan da işte bu hafızadır. O halde ruh ile beyin arasındaki 
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eşitlik ancak duyusal tepkilerde olabilir. Çünkü beyin, tepkiler dışındaki 

yüksek, karışık, derin zihin hayatını ne içerebilir, ne de doğurabilir.”276 

Bu noktada diyebiliriz ki, Bergson, ruh ile beyni özdeş sayan bütün 

öğretilerden ayrılır. Ona göre “beyin ne düşünce, ne duygu, ne de bilinç 

organıdır. Beynin görevi bütün bunların gerçeklik (realite) dünyasıyla ilişkide 

bulunmasına hizmet eden, şimdinin zorunluluklarına uymaya aracı olan bir 

alettir. Beyin, insanı içinde bulunduğu durumun gereklerini yerine getirmeye 

yönlendiren ve bu gerekler doğrultusunda eylemlere ortam hazırlayan bir 

organdır.”277 

“Zihin ve madde arasındaki, bilinç ve beyin arasındaki bağıntı o kadar 

yakındır ki bir çok insan bilinci beyinle; ruhu da madde ile eşitleme hatasına 

düşmüştür.” 278 Oysa Bergson’a göre; “bilinç ile madde birbirlerinden esasen 

farklı ve hatta karşıt iki varoluş şekli olduklarından birbirleriyle tamamen  

kaynaşamayarak şöyle böyle yaşamaktadırlar. Çünkü madde bir zorunluluk ise 

bilinç, bir özgürlüktür. Birbirlerine karşıt olan bu iki şeyi barıştırmanın yolunu 

bulan hayattır.” 279 Bergson hayat olgusuna bağımsız bir realite olmak ve 

başka hiçbir şeyle açıklanamamak gibi özellikler yüklüyor. Böylece  hayat, 

maddeyle mücadele içerisinde olan, organik bir varlık statüsünü temsil ediyor. 

Bunu iddia etmek, felsefi deyimle vitalist bir bakış açısına yerleşmek ve onu 

benimsemek demektir. Ona göre hayat maddeye, “biyoloji de fiziğe 
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indirgenemez.”280 Hayat canlı varlığı meydana getirirken en tam ve yetkin 

varlığa insanda ulaşmıştır. Çünkü bilinç ancak insanda en olgun düzeydedir. 

Bilinç-beden ilişkisinde Bergson, bilinci daima bedensel süreçlerle 

tüketilemeyen ve bu süreçlerle sonuna kadar ifade edilemeyen olarak 

tanımladığı gibi, hayatı da maddi süreçlerle tüketilemeyen ve ondan ayrı, 

kendi başına bir realite olarak belirliyor. Biyolojik hayatta, hayatın maddeye 

üstünlüğüne inanan ve bunu savunan Bergson, psikolojik hayatta da ruhun 

bedene ve bedenin tabi olduğu maddi süreçlere üstünlüğünü dile 

getirmektedir. Bu noktada, Bergson felsefesine vitalist- spiritüalist sıfatının 

neden yakıştırıldığını da anlamaktayız. Zira ona göre Ruh ve Hayat en az 

madde kadar gerçek bir realitedir. İnsan varlığı ve varoluşu; bilinç, ruh veya 

hafıza yetilerinden yoksun olarak tanımlanamaz ve eksik kalır. 

Şu halde diyebiliriz ki; Bergson insan realitesini tanımak için ruh-

beden unsurlarını incelemek, anlamak ve tanımak gerektiğini düşünür. Ona 

göre insanı tanımak, onu beden ve ruh varlığı olarak incelemekle mümkün 

olur.  

Bergson bedeni bir realite olarak tanır ancak ruh hayatını 

incelediğinde onun beden hayatını aşan veya ona aşkın olan yanını da görür. 

O, ruh hayatı beden hayatını aşar derken beden varlığını inkar etmez, bedenin 

konumunu tespit etmiş, işlevini belirlemiş olur. Çünkü ruh ve ruhun eylem ve 

ürünlerinde maddeyi aşan yönler bulunmakta ama madde, madde ile sınırlı 

                                                 
280 Lacey, A. R., Bergson, s. 177 



 155

kalmaktadır.Yani ruh madde ile belirlenememekte, sürekli onu aşmaktadır. 

Bergson’un bu konuyu irdelerken, ruh hayatının, bizim maddi yanımız olan 

beyin hayatına aşkın olduğunu ifade ettiğini daha öncede belirtmiştik. Bergson 

bu konuyu daha net açıklayabilmek için konuyu, ruh hastalıkları ile beyin 

rahatsızlıkları arasındaki ilişki çerçevesinde bir kez daha ele alır. Bu aşamada 

olabildiğince somut örnekler kullandığını görüyoruz. Burada incelediği temel 

problem şudur; ruh hastalıkları, fizyolojik rahatsızlıklara indirgenebilir mi? 

Ona göre; “herkes zehirli şeylerin bilinci bozduğundan ve özellikle beyin 

hastalıklarının zihinsel hayat üzerine olan etkisinden söz edip durur. Fakat bu 

gibi durumlarda bozulan şey ruhun kendisi mi, yoksa daha çok ruhun dış 

dünyadaki nesneler ile karşılaşmasının mekanizması mıdır  diye şüphe edip, 

problemi kurcalayan olmamıştır. Nitekim delilerin saçmaları mantık ve 

muhakeme (akıl yürütme) eksikliğinin sonucu olmaktan çok söylediği şeylerin 

duruma ve konuma uymamasıdır.” 281 Bergson, mantıksal ve akılsal düşünme 

yetisinin bazı delilik durumlarında tamamen kaybolmak yerine aşırı derecede 

ön plana çıkabileceğini de söylüyor. Mesela; “öldürülme korkusu (persecution 

mania) ile yaşayan delilerden hangisini dinleyecek olursanız bunlarda 

mantıksızlık değil, tersine fazla mantığa düşkünlük bulacaksınız. Başlıca 

kusurları yanlış akıl yürütmek veya saçmalamak değil, belki rüya gören bir 

kimse gibi (realitelerin) gerçekliklerin içinde gerçekliklerden kopuk ve onların 
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dışındaymış gibi akıl yürütmeleridir”282 Bergson, “delilerin pek ala mantıki 

düşünebildikleri halde dış dünyaya karşı dengelerinin bozulduğunu, şeyleri 

gerçekliğinin dışında hatta gerçekliğe aykırı görmekten kurtulamadıklarını”283 

söyler. Delilik örneğini vermekle Bergson, ruh ve beden hayatının ilişkisiz 

olduğunu göstermek çabasında değildir. O bu örnekle delilik olaylarında 

zorunlu olarak akılsal ve mantıksal düşünebilme yetilerinin kaybolmadığını 

göstermek istemektedir. Yani beyinde bir hasar olsa bile mantıksal 

düşünebilme yetisi ve hatta hafıza zarar görmeyebiliyor. Bu da onların beyine 

özdeş olmadığını gösteriyor. Eğer öyle olsa idi, beyin hasarıyla birlikte 

hatıraların da tamamen veya kısmen hasara uğramış olmaları gerekirdi. 

Bergson, bu olayları inceledikten sonra, beynin hatıraları saklayan bir organ 

olmayıp, onların hatırlanmasına yardımcı olan bir organ olduğunu söylüyor. 

Şöyle ki; “hafıza hastalıklarının gösterdiği olgulara bakılırsa, beynin hatıraları 

korumaya değil, hatırlatmaya yarayan bir organ olduğu anlaşılır. Nitekim 

afaziye uğramış bir hastanın haline dikkat etseniz görürsünüz ki, onda istediği 

kelimenin etrafında dönüp dolaştığı halde dokunulması gereken belirli bir 

noktaya parmağını koyabilecek bir kuvvete sahip olmayan ve bu sebeple 

istediğini hatırlayamadığını hissettiren bir adamın hali vardır. Her yerde 

olduğu gibi kuvvetin dış belirtisi istenilen şeye güvenilir bir biçimde 

ulaşabilmektir. Afazi hastasında kaybolan hatıra olmayıp, hatırayı kesin ve 

güvenilir bir biçimde belirleyebilecek olan kuvvet ve direncin kaybolmasıdır. 
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Şiddetlice bir uyaran, kuvvetli bir heyecan, bu kuvveti bir an için olsun iade 

edince hasta, istediği kelimeyi pekala hatırlayabiliyor.(…) Öyleyse burada 

zayıflayan beyin makinesinin sağlamakla yükümlü olduğu duruma uyum 

yeteneği ve özellikle hatırayı bilinçli bir hale getirmek gücü ve kuvvetidir.”284  

Bergson’a göre hatıraların beyinde depolanmıyor olması, hatırlama 

olayında beynin işlevsiz olması anlamına gelmemektedir. Sağlıklı bir zihin ve 

hafıza yaşantısı için sağlıklı bir beyin ve beden hayatı gereklidir. Ancak onun 

önemle vurgulamak istediği şey; beyin hayatının ruhsal hayat ve etkinlikler 

için yardımcı ve destekleyici bir organ olduğu ama ruhsal hayat ve yetilerin 

yerine geçemeyeceğidir. Beyin ve ruh hayatı veya Bergson’un  deyimiyle 

beyin ve hafıza ilişkisi, afazi rahatsızlığı örneği  üzerinde çok rahat 

incelenebilmektedir. Afazi hastalarıında, geçmiş hatıraların bilinçli hale 

getirilmesi ve canlandırılması sorunu yaşanmaktadır. Bunlarda zayıflayan şey; 

hatıraların kendisi olmaktan çok, hatıraların bilinç düzeyine çıkmasını ve 

canlanmasını sağlayacak olan beyin gücü ve etkinliğidir. “Beynin bu konudaki 

yardımı katılmadıkça herhangi bir hatırayı bilinçlendirmek mümkün değildir. 

İşte afazi hastalarında zayıflayan şey beynin bu yardımcı gücüdür. Dolayısıyla 

beyinde hafıza hücreleri denilen merkezlerin bozukluğu afaziyi doğurmuyor; 

olsa olsa hatıraların gizil durumdan etkin duruma geçmesini sağlayacak 

hareketleri bozuyor.”285 Bergson, afazi rahatsızlığını incelemesinin ardından 
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önceden de bildirmiş olduğu şu sonuca ulaşıyor: “Beyinsel etkinlik denilen 

şey, zihinsel etkinliğin eşdeğeri olmayıp, ancak bir pandomimasıdır.”286  

Beynin, bir hatırlama organı olmadığı ve hatıralara ev sahipliği 

yapmadığı anlaşılınca, hatıraların nerede ve nasıl korunduğu sorusu yeniden 

gündeme gelmektedir. “Hatıralar beyinde saklı değilse o halde 

nerededirler?”287 Bergson’a göre soruyu böyle sormak bir anlamda eski 

alışkanlıkları devam ettirmek yani hatıralara fiziksel bir mekan tasarlamak 

demektir. Oysa artık beynin belli bölgelerinde belli hatıraların depo edilip 

saklandığı varsayımı terk edilmelidir. Çünkü ona göre “biz artık bedenden söz 

etmiyoruz ki <<nerede>> diye sormanın bir anlamı olsun. Hatıralar fotoğraf 

klişeleri gibi tasarlandığı zaman <<nerededirler>> diye sorulabilir. Çünkü 

maddi klişelerin saklanması için maddi bir kasaya elbette gerek vardır. 

Halbuki gözle görülemeyen ve elle tutulamayan bir tür hafıza iddia edilince, 

bunların maddi bir zarfa ihtiyaçları olmayacağı apaçıktır. Ayrıca maddi 

olmayan bir şeyin korunması nasıl olabilir?”288 Hatıraların maddi veya 

cisimsel  varlıklar gibi tasarlanıp, beden içerisinde bir yere yerleştirilmeleri 

Bergson’a göre olgularla da çelişmektedir. Mekansal olmayan varlıkların 

yerleşmek için bir (yere) mekana ihtiyaçları yoktur. Ancak zorunlu olarak 

hatıraların nerede bulunduğu sorusuna bir cevap vermek gerekirse o, şöyle 

söylemektedir: “Bir zarf, yani bir kasa istenmekte mutlaka ısrar edilecekse bu, 
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ancak mecazi bir anlamda kabul olunarak denebilir ki; hatıraların kasası 

ruhtur; yani hatıralar ruhta saklıdır.”289 Acaba Bergson hatıralara yer 

göstermek zorunda kaldığında, ruhu işaret etmekle, deneyim sahasının dışına 

mı çıkmış oluyor diye sorulacak olursa, Bergson’un şu cevabıyla 

karşılaşılıyor: “Bunu söylemekle ne bir varsayım, ne de gizemli ruhsal bir 

kimlik yaratmak istemiyor; tersine yine deneyim sahasında kalmak istiyorum. 

Çünkü bilinç kadar gerçek ve doğrudan bilinen bir hakikat yoktur; zaten insan 

ruhu bilincin kendisidir; bilinç ise her şeyden önce hafıza demektir.”290 

Görülüyor ki Bergson bilinç ve beyin durumları arasında eşdeğerlik veya 

paralellik kurulmasına karşı çıkarken, ruh, bilinç ve hafıza arasında sıkı bir 

bağ ve yakınlık hatta zaman zaman özdeşlik kurmaktadır. Şöyle ki o; geçmiş 

ile şimdi arasında ayırıcı bir sınır çizilemeyeceğine inanmaktadır. Öyleyse, 

yine ona göre, “hafıza ile bilinç arasında da ayırıcı bir sınır gösterilemez. 

Bunun için bilincin nerede bitip hafızanın nerede başladığının belirlenmesi 

olanaklı değildir.”291  

Bergson, ruh ve hayat arasında da sıkı bir ilişki görür. “ruh ve hayat, 

mütemadiyen maddenin dar boyutlarını aşmış ve genişlemek isteyen bir 

kuvvet olmuştur. (…)  Hayatta ve ruhta atılmak ve genişlemek kudreti mevcut 

                                                 
289 A.g.e. s. 98 ve A.g.e. s. 68 
290 A.g.e. s. 98 ve A.g.e. s. 68 
291 A.g.e. s. 99 ve A.g.e. s. 69 
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olduğu için hayat, kendi zarfı olan maddeyi daima mükemmelleştirmiş, daha 

elverişli bir hale koymuştur.”292  

Bunlardan hareketle diyebiliriz ki; Bergson’a göre ruh ve beden iki 

ayrı töz gibi algılanıp, değerlendirilmekten çıkmıştır. Bu, felsefi antropoloji ve 

ahlak felsefesi açısından da yeni bir insan kavrayışına yönelmeyi beraberinde 

getirir. Artık insan ne bedeni için ruhunu yadsımak zorundadır ne de ruhu için 

bedenini. Yine bedeniyle ortaya koyduğu uğraş ve yaratılarını ruhsal yönünün 

yaratılarına tercih etmek durumunda olmadığı gibi, ruhsal yaratı ve başarılarını 

da bedenininkilere tercih etmek durumunda değildir. Artık insan varlığı ve 

varoluşu ne sadece maddi bir mekanizma veya süreçler bütünü olarak 

algılanabilir ve ne de saf ruhsal bir varlık olarak. Ayrıca artık bu varlığın, 

Descartes’ın birbirleriyle iletişim ve ilişkisi sorunlu iki ayrı tözü gibi 

algılanması da söz konusu olamaz. Böylece insan; genel metafizik planda, 

yaratıcı–dinamik-evrimsel-süreç içerisinde madde ve mana, zihin ve beden 

veya ruh ve beden birlikteliği, bütünlüğü olarak bir var oluş biçimi olarak 

karşımızdadır. Gilbert Ryle’nin Descartes’ın dualist anlayışını eleştirmek için 

kullandığı “Makinedeki Hayalet” 293 benzetmesini ödünç alıp kullanacak 

olursak, artık karşımızda <<makine>> (beden) ve onunla hiçbir bağıntı ve 

ilişkisi olmadan kendisine yeter bir varoluşa sahip olan <<hayalet>> (ruh) 

diye iki ayrı varoluş biçimi (veya töz) olmayıp, ruhun ve bedenin hedeflerine 

ulaşmak için birlikte bir varoluşa yöneldikleri ortaklık söz konusudur.  

                                                 
292 Ülken, H. Ziya, Felsefe Dersleri, Bilgi ve Vücud Nazariyeleri, s. 140  
293 Ryle, Gilbert, Zihin Felsefesi, s. 33 
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Bergson için ben veya benlik bedenli bir varoluş içerisinde, zaman ve mekan 

içerisinde meydana gelir. Ve bu benlik oluşmak için beden içinde bir varoluşa 

gereksinim duyar. Benliğin bedensiz bir varoluş formunda oluşması veya 

ondan bağımsız olması söz konusu değildir. Ancak sonuçları ve çağrışımları 

itibariyle Bergson’da ruh-beden ilişkisi problematiği, metafiziği yok saymaz. 

Ruh- beden ilişkisi sorunsalının zorunlu olarak ulaşacağı sınır; ruhun 

ölümsüz bir yapı olarak belirlenip belirlenemeyeceği, bedensel varoluşu aşkın 

veya onun ötesinde bir varoluşa sahip olup olamayacağı noktasına 

dayanmaktadır. Bergson’un bu sorunu incelerken önerdiği ve incelenmesini 

istediği şey; ruhun bedensel ve beyinsel süreçlerle tanımlanabilip 

tanımlanamadığı  ve yine aynı şekilde ruhun insan varlığının bütünselliği 

içerisinde oynadığı rol ve yüklendiği işlevlerin bedenin ve beynin işlevleri 

içerisinde tüketilebilir olup olmadığı hususudur.294 

Bergson ruhun esasını bilinç ve benliğin, ve onların esasını da 

hafızanın oluşturduğu kanısındadır. Ruh hakkında savunduğu tezin esası da 

budur. Buradan hareketle diyebiliriz ki; ruhun varoluşu bedensel varoluşu 

zamanda ve mekanda aşmaktadır. Bu fikri görebilmek için onun hafıza 

anlayışını hatırlamak yeterlidir. Zira ona göre hafıza ve beyin yani hafıza ve 

beden ilişkisi göz önüne alındığında; hafızanın beyinsel ve bedensel bir 

varoluşu bulunmadığı yani hatıraların beyinde saklanmadığı gerçeği  

karşımızdadır. Dolayısıyla hatıralar beyinde değil bütün ruhumuzda saklanıyor 

                                                 
294 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 101 ve  Mind - Energy, s. 73 
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ve onunla  ortak bir varoluş sergiliyor demektir. Durum böyle olunca, yani 

hafızanın beyin hayatından destek görmekle birlikte, onunla aynı şey olmadığı 

ve daha açık söylemek gerekirse organik bir yapısının bulunmadığı gerçeği 

karşısında, bedensel varoluşun dağılmasıyla, hafıza ve benlik temelli ruhsal 

varoluşun dağılıp son bulmasına gerek kalmamaktadır.295 

Bergson ruhun ölümsüzlüğüne ve ölümden sonra varoluşuna devam 

edebileceğine ilişkin tezini kuvvetlendirmek için problemi tersinden tekrar 

formüle ederek, ruh, bilinç ve beynin özdeş kabul edilmesi durumunda şöyle 

bir sonuçla karşı karşıya kalacağımızı savunuyor: “Ortada etkinlik halinde 

bulunan bir beyin ile duyan, düşünen ve isteyen bir bilinç olduktan sonra eğer 

beyinsel etkinlik bütün bilince karşılık geliyor ve beyinsel olaylarla ruhsal 

olaylar arasında tam bir eşdeğerlik (özdeşlik) bulunuyorsa bilinç beyne tabi 

olacak (uyacak) ve beyin yok olunca ruh da sönecek, yani ölüm her şeyin sonu 

olacaktır.”296 Oysa ona göre beyinsel süreçlerle ruhsal süreçlerin özdeşliği 

gösterilememiştir ve bu noktaya dayanarak metafizik teoriler oluşturanların ilk 

önce bu varsayılan özdeşliği kanıtlamaları gerekmektedir. “Çünkü ölüm 

yüzünden bilincin de söneceğine bizi inandıracak biricik delil ölümle beraber 

bilincin de dağılmasıdır. Halbuki bu delil bilinç olaylarının beden olaylarına 

tamamiyle bağlı ve eşdeğer olduğunun kanıtlanmasından sonra geçerli 

olabilir.”297 Halbuki ona göre “ruhsal hayat, beyinsel hayatı aşmakta ve beyin 

                                                 
295 A.g.e. s. 101 ve A.g.e. s. 73 
296 A.g.e. s. 101 ve A.g.e. s. 72-73 
297 A.g.e. s. 101 ve A.g.e. s. 73 
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bilinçte geçen şeylerin ancak bir parçacığını harekete dönüştürmeye yarayan 

bir alet olarak kalmaktadır.”298  
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III-A. 

BERGSON FELSEFESİNDE RUH-BEDEN İLİŞKİSİ 

PROBLEMATİĞİNİN YERİ 

 

Ruh-beden ilişkisi problematiğinin Bergson felsefesinin geneli ve 

bütünü içerisinde nereye konumlandığını anlamak için bu felsefenin temel 

kavram ve problemlerinin tanınması gerekmektedir. Bergson’un kavramları 

ise genellikle karşımıza diğeri ile anlamlanan dualiteler olarak çıkmaktadır. 

Zaman ve süre, iç ve dış, madde ve hayat, sezgi ve zeka, nitelik ve nicelik, 

açık ve kapalı, ruh ve beden gibi. 

Bergson’a göre gerçeklik, akıl ve zekanın bütün metafizik doğrularını 

elde edebileceği, anlayıp, kavrayıp ifade edebileceği bir yapıda değildir. 

Çünkü akıl ve zeka yapıları ve oluşumları gereği zamanla, oluşla ve 

yaratmayla bağlantısı kesilmiş, donmuş, katılaşmış madde üzerinde çalışmaya 

ve hüküm vermeye yetkindir, bu nedenle de gerçekliğin sınırlı bir kısmını 

bilir. Çünkü Bergson’a göre madde, gerçekliğin bütünü değildir. Gerçeklik, 

donmuş, katılaşmış, oluş ve yaratma ile bağları kopmuş maddeden ibaret 

değildir. Onun yanında, işleyiş ve yasaları ondan (maddeden) tamamen farklı 

olan ruh ve hayat alanı vardır. Ruh ve hayat alanının özü ve esası; oluş, 

yaratma, yenilik, tazelik ve bir anı diğer bir anından çıkarsanamayacak canlılık 

ve devinim içerisinde olmaktır.299 Bu nedenle de, gerçekliğin maddi yönü, 

                                                 
299 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s.XXXV 
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nedensellik ve belirlenimcilik esaslarına göre değerlendirilebiliyorken, ruh ve 

hayat olaylarından meydana gelen ikinci yönünde nedensellik bir yere kadar, 

belirlenimcilik ise çok daha zayıf bir biçimde geçerli olabilmektedir. 

Bergson’un, ruh ve hayat alanını özgürlüğün yaşandığı yer olarak görmesinin 

sebebi de burada yatmaktadır.300  

Bergson’a göre, ruh ve hayat olaylarında tekrarlanış ve geriye dönüş 

yoktur. Dolayısıyla bu olayları mekanik ilkelerle açıklamak ve şimdiki duruma 

bakarak ileride neler olacağını kestirmek, öngörüde bulunmak olanaklı 

değildir. Bunlar realitenin/gerçekliğin ancak maddi kısmında geçerli olan 

yaklaşımlar olabilir, ruh ve hayat olaylarında değil. Bu nedenle Bergson, bu 

ikinci alanın incelenmesi için yeni bir yöntem teklif eder: Sezgi. Sezgi, olmuş 

olanı değil, olmak üzere olanı kavrar ona göre. Sezgi, içgüdünün zeka ile 

kaynaşmasından meydana gelmiştir. Bergson buna, kendisi üzerinde bilinç 

sahibi olan içgüdü der.301 

Şu halde Bergson, gerçekliği elde etmek için birbirinden tamamen 

farklı iki yöntem kurgulamaktadır denilebilir. Madde evrenini, akıl ve zeka; 

parçalayarak, dondurarak incelerken, yaratma, oluş, süre gibi dinamik 

olguların bilgisini sezgi verebilir. Sezgi ile kavramaya  çalıştığımız bütüne 

“hayat” der Bergson. Ve ona göre “hayat, zekayı aşar.”302  

                                                 
300 Chevalier, J., Henri Bergson, s. 161 
301 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül, s. 231 

302 A.g.e., s. 69 
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Şu halde, Bergson’a göre; gerçekliğin iki ayrı yönü vardır, iki ayrı 

gerçeklik ve bunları bilmek için iki ayrı yöntem bulunmaktadır diyebiliriz. 

Hayat ve madde alanında gördüğü bu ikilik ise bunlardan birincisinin süre 

içinde diğerinin ise zamanda var olmasından kaynaklanmaktadır. Ona göre; 

“saf süre, şimdiki hal ile önceki haller arasında bir ayrılık yapmaksızın kendini 

serbestçe yaşamaya bıraktığı zamanlarda bilinç hallerimizin aldığı bir 

süreklilik şeklidir.”303 Ayrıca ona göre; “gerçek süre, bilincin algıladığı süre 

(…) sadece nitelikler arasında sıralanmak ister, çünkü hiçbir zaman nicelik 

değildir.”304 

Bergson, nicelik ve nitelik arasında gördüğü ayrıma dayalı ve buna 

paralel olarak “benlik” te de bir ayrıma gider. Ona göre, “derin ben” ve 

“yüzeysel ben” olmak üzere benliğin iki katmanı bulunmaktadır. Bergson’un 

benlik tasarımında görülen ikili yapı; iki tarz zaman ve iki tarz çokluk (nicelik 

ve nitelik) anlayışıyla birliktelik gösterir. Ona göre; “çokluğun iki şeklini, 

sürenin çok farklı iki takdirini, bilinç hayatının iki yüzünü birbirinden 

ayırmak”305 gereklidir. 

Bergson’un bütün bu dualitelerin temelinde gördüğü hayat-madde 

ilişkisi, onların birbirine indirgenemez ama birbirleri olmaksızın anlaşılamaz 

olan diyaletik yapısı, bütün bu sistematizasyonun son noktasında görülen ruh-

beden dualitesinde de aynı şekildedir. Hayat hamlesinin son ve en yetkin  

                                                 
303 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 94-95 ve T.F.W., s. 100 

304 A.g.e., s. 99 ve A.g.e., s. 105 

305 A.g.e., s. 118 ve A.g.e., s. 128 
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açılımı olan insan, kendinde hayatı ve maddeyi; ruh ve beden olarak taşır. 

İnsan ruh ve beden den oluşan karma bir varlıktır. Bedeni dolayısıyla doğaya 

ve fizik dünyaya aittir. Varlığını sürdürebilmek için bu dünyanın işleyiş ve 

yasalarıyla kayıtlıdır; onların dışına çıkamaz. Ruh varlığı olmak bakımından 

da madde ile karşıtlık halinde betimlenen canlı ve tinsel bir evrene aittir. 

Böylece ruh-beden ilişkisinin temelinde neden madde ve hayat ikiliğinin yer 

aldığı anlaşılır. Daha önceki bölümlerde ruh, madde, hayat arasındaki 

ilişkilerin nasıl olduğu irdelenmişti. Burada daha çok, bu ilişkinin, Bergson’un 

sistemindeki yeri irdelenecektir. 

Bergson, “Ruh ve Beden” ilişkisi problemine yüklediği özel önemi 

belirtmek için bu konuyu bağımsız bir konferansının* konusu yapmıştır.306 

Bergson’a göre ruh-beden ilişkisi problematiğinde sağduyunun tutumu 

oldukça sağlıklı ve deneyimlere uygun görünmektedir. “Bu anlayışa göre 

bütün maddeler gibi aynı yasalara uyan ve itilince ileri, çekilince geri giden; 

yüksekten bırakılınca yere düşen bir bedenimiz vardır.”307 Öte yandan bu 

gerçek yadsınmaksızın, mekanik etkilerle ortaya çıkan hareketlerin yanında bir 

de, içten gelen öznel hareketlerimiz vardır ki, bunlar mekanik olanlardan, 

önceden kestirilememek, determine olmamak ve iradenin etkisiyle 

gerçekleşmek gibi farklarla ayrılır.308 Bergson bu noktada iradî eylemlerimizin 

kaynağını sorgular ve sağduyunun verdiği cevabı incelemeye ve irdelemeye 
                                                 
* 28 Nisan 1912, Paris 
306 Bergson, H., Mind-Energy, s. 37 
307 A.g.e., s. 38 
308 A.g.e., s. 38 
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koyulur. Sağduyumuza göre iradî eylem ve hareketlerimiz “ben” den, “benlik” 

ten kaynaklanmaktadır. Bergson’a göre maddi olmayan benlik, maddi bir 

eylem ve hareketin sebebi konumunda bulunmaktadır. Öyleyse “<<ben>> 

denilen bu varlıkta bedenimizi mekan ve zamanda aşan bir şey var”309dır.  

Bergson’a göre “Ruh-Beden” ilişkisi önemli bir problematiktir çünkü 

ontolojisinin temeline koyduğu hayat-madde dualitesinin son şekli ve 

anlaşılabileceği yerdir. Bu dualiteyi ya da başka bir deyişle bu diyalektik 

ilişkiyi en net görebildiğimiz yer, hayat hamlesinin en gelişmiş noktası olan 

insan varlığı ve ondaki ruh-beden ilişkisidir. Ben veya ruh varlığı bedeni 

zamanda ve mekanda aşan, fizik ortamla kayıtlanamayan, sürekli kendisini 

yenileyen bir varlıktır. Beden ise zamanda şimdiye, mekanda işgal ettiği yere 

bağlı kaldığı gibi, dış etkilere de mekanik bir biçimde uymak durumundadır.  

Bergson’a göre ruh, bütün diğer özellik ve belirlenimlerinin 

/tanımlarının yanında aynı zamanda bir bilinç kuvveti olarak da 

tanımlanabilir.310 “Evrene daima yeni bir şey eklemek göreviyle yükümlü gibi 

görünen bu bilinç kuvveti eski deneyimlerden toplanan irademizi hiç 

dönmeyecek tarzda ısrarlı ve daima yeni doğrultulara yöneltir. Yine aynı 

kuvvet mekanda umulmadık ve önceden keşfolunamaz hareketler çizmekle 

kendi dışında yeni bir takım şeyler yarattığı gibi, bu kadarla da kalmayarak 

öznel hayatımızda da aynı rolü oynar. Örneğin irademizle karakterimize etki 

eder ve bu sayede insan hayatının varlık sebebi ve amacı gibi görünen, 
                                                 
309 Bergson, H., “Ruh ve Beden”, s. 77 ve “The Soul and The Body” , s. 38 
310  A.g.e., s. 77 ve A.g.e.,  s. 38 
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kendimizi kendimizle yaratmak biçiminde bir tür mucize gösterir.”311 İşte bu 

nokta, Bergson felsefesinin asıl vurgu noktasıdır. Buradan hareketle Bergson, 

insan varlığı hakkındaki görüşlerini biçimlendirir. 

Ruh-beden ilişkisi problematiğinin Bergson felsefesi açısından bir 

diğer önemi de, buradan hareketle bir insan tasarımının yanı sıra bir estetik ve 

etik tasarıma da ulaşılmasıdır. Nasıl ki hayat hamlesi özgür yaratılarını ortaya 

koyabilmek için maddeyi aşmak zorunda ise, sanatçı da eserini ortaya 

koyabilmek için maddeyi ve tekniği aşmak durumundadır.312 Elbette “Bergson 

bir estetikçi değildir, ancak onun felsefesi estetik açılımlı bir felsefedir.”313 

Ayrıca Bergson’un sezgi yöntemi de bu problematiğin bir uzantısıdır ve o da 

sonuçta estetik bir anlam kazanır. “<<Ben>>, kendini doğrudan doğruya 

içsellik deneyinde, tüm karmaşıklığı içinde, bir sanat yapıtını sezer gibi 

sezecektir”314 Bergson’a göre. Çünkü daha önce de ifade edildiği gibi “ben”, 

zeka ile kavranamaz. 

Bergson felsefesinin özü, “zeka”nın eleştirisinde ve “süre”nin 

kavranmasında yatmaktadır denilebilir. Zira zeka insan varlığını ve varoluşunu 

incelerken onu hep bir araştırma konusu olarak görmekte ve insanı madde gibi 

incelemektedir. Bergson’un “zeka” eleştirisinin, “sezgi”yi bir yöntem olarak 

önermesinin ve “süre” kavramının temelinde de hayat-madde, ruh-beden 

                                                 
311 A.g.e., s. 77 ve A.g.e.,  s. 38 

312 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XLV  
313 Timuçin, A., Estetik, s. 75 
314 A.g.e., s. 80 
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dualitesinin yattığı görülüyor. Zira insan ona göre, yalnız bir beden varlığı 

değil, bir bilinç varlığıdır.  

Bu noktada diyebiliriz ki; “insan varlığının doğduğu günden ölümüne 

dek, zamansal olarak belirlenmesi iki önemli evrensel ögenin varlığına 

bağlıdır: Birincisi; ontolojik (varlık-bilim) açıdan, insanın biyolojik ve organik 

gelişmesi. İkincisi, insan denilen bu biyolojik ve organik varlığın, aynı 

zamanda bilinç denilen bir şey olmasından dolayı, evrensel ve tarihsel 

gelişmesini düzenli olarak izlemesi.”315 Bergson da bu tarz bir belirleme 

düşündüğü için, insan varlığını ve dolayısıyla ruh-beden ilişkisi sorunsalını, 

tıp ve biyoloji gibi bilimlerin tek başına bütün yönleriyle aydınlatamayacağını 

ifade eder. Ona göre bunu yapmak felsefenin görevidir. 

Elbette “sadece “ben”i bilmek bütün realiteleri bilmeye yetmez. 

Sadece bilinci kabul edip, diğer bütün şeyleri bunun içinde sanmak da 

Bergson’dan beklenemez.”316 Fakat o, “ben”i bilmenin, felsefenin ağırlık 

noktası olduğunu düşünür. Bergson, asıl benliğimiz hakkında bize önemli 

bilgiler verdiği gerekçesi ile, daha önce de değinildiği gibi, rüya olgusunu 

inceler. Ona göre, benliğimiz ve kimliğimiz uykuda serbest  kalmış ve 

gündelik hayatın baskılarından kurtulmuştur. Rüyalar ise baskıdan kurtulan 

benliğimizin özlemlerini, isteklerini veya korku, kaygı ve endişelerini dile 

getirir. Bu rüyaların içerikleri ise, çoğu zaman daha önce bir şekilde 

karşılaştığımız, okuduğumuz, dinlediğimiz, gördüğümüz veya tasarladığımız 

                                                 
315 Yenişehirlioğlu, Ş., Felsefe ve Sanat, s. 26 
316 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XXII 



 172

şeylerden oluşur. Dolayısıyla bütün bu duygusal, duyusal ve zihinsel 

etkinliklerin temelinde hafıza yatmaktadır. Hafızamız yaratıcı bir 

karakterdedir ve sahip olduğu, koruduğu şeyleri birbirleriyle ilişkilendirme ve 

birbirine bağlama yetisine sahiptir. İşte bu yüzden duyduğumuz bir koku veya 

işittiğimiz bir melodi bile uykuda bize etki edebilir, çeşitli çağrışımlarla çeşitli 

rüyalara sebep olabilir.  Öyleyse rüyalarımızın önemli bir kısmının malzemesi; 

hafızamızda saklı duran, hatta bazen korunduğunu bilmediğimiz hatıra ve 

izlenimlerden oluşur. Bunlar uyanıkken bilincimizi doğrudan işgal etmeyen, 

bilinç altına itilmiş, duygu, izlenim ve hatıralar da olabilir. Uykuda bilincin 

hafıza üzerindeki baskısı gevşeyip, zayıflayınca, bu hatıralar, rüyaların 

malzemesi olmaya uygun hale gelir. Rüyaların doğrudan hafıza ile ilişkisini 

betimlemek için Bergson rüya; “geçmişin yeniden dirilmesinden başka bir şey 

değildir”317 der. Ona göre rüyalara konu olan geçmiş, “hatırlayamadığımız ve 

tanıyamadığımız bir geçmiş de olabilir. Örneğin çoğu rüyalar unutulmuş bazı 

geçmiş kırıntıları, unutulmuş sanılan hatıralar da olabilir. Çünkü unutulmuş 

sanılan hatıraların çoğu aslında unutulmuş değil, belki hafızanın 

derinliklerinde kalmıştır.”318  

Buradan hareketle diyebiliriz ki, Bergson’a göre, hafıza, bilinç, ben 

ve kişilik arasında çok sıkı bağlar vardır ve bunlar insanın ruh denilen yanını 

oluştururlar. Ayrıca bunlar, beden ve beyin süreçleriyle tüketilemezler. 

Bergson bunu bir kez daha vurgulayarak, bir kez de rüyalar örneği ile 
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destekler. Rüyalar da beyin süreçlerine indirgenemezler ona göre. Oluşumları, 

doğrudan, uykuda bilincin gevşemesiyle ortam ve fırsat bulan, bilinçaltının ve 

hafızanın etkisi altındadır. Bergson’a göre hafızanın durağan değil devingen 

bir yapısı vardır. Bu devingen ve canlı hafıza anlayışı da yine onun hayatın 

bütününde süre ve oluşu esas alan görüşüne dayanır. Ayrıca Bergson, yine 

rüyaları incelerken hafızanın işleyişi ile ilgili bazı sonuçlara varıyor ve burada 

da zeka ve sezgi, madde ve hayat, ruh ve beden dualitelerini destekleyecek 

somut örnekler buluyor. Ona göre bilinç, ancak hafızanın desteği ile daha 

doğru ve hızlı çalışabilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi hafıza da 

beyni aştığı için, bilinç de beyni aşan bir işleyişe sahiptir.  

Şöyle söylüyor Bergson; “Gözümüz önünde bulunan bir şeyde 

gördüklerimizden ve kulağımıza gelen bir cümlede işittiklerimizden hafızanın 

eklediği şeyleri ayıracak olursak bu eklemeleri dışarıdan aldığımız 

izlenimlerden çok daha fazla bulacağız. Örneğin gazeteleri gözden 

geçirdiğimiz, bir kitabı karıştırdığımız zaman her harfi gerçekten görüp 

okuyor muyuz zannedersiniz? Eğer böyle olsaydı günde ancak birkaç sayfa 

okuyabilirdik. Gerçek şu ki biz ne her kelimeyi, hatta ne de her cümleyi 

okuyoruz; okuduğumuz ancak bize aşağısını keşfettirecek bazı harfler ve bazı 

ayırıcı çizgilerdir. Gerisini görerek okuduk zannederiz; fakat bu zan bir 

yanılsamadan ibarettir.”319 
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Bergson bu görüşlerini temellendirmek için, aynı konuda yapılmış 

laboratuvar deneylerinden örnekler veriyor. Deneklere gösterilmek üzere, 

gündelik hayatta hepimizin karşılaşabileceği “buraya girmek kesinlikle 

yasaktır” veya “dördüncü baskıya önsöz” gibi cümlelerin yazılı olduğu 

panolar hazırlanıyor ve bunlar karanlık odada bekletilen deneklere ansızın ışık 

yakıp oda aydınlatılarak okutuluyor. Sonra deneklere bu cümlelerdeki hangi 

harfleri gördükleri soruluyor. Denekler bütün harfleri gördüklerini iddia 

ediyorlar çünkü doğru bir biçimde bütün cümleyi okuyup, anlamını 

kavradıkları bir gerçek. Ancak bu deneyi yapanların asıl ölçmek istedikleri şey 

insanların çok kısa bir sürede bir cümleyi okuyup, anlayabilir olup olmadıkları 

değil, aralarından harfler çıkarılmış olan bir cümleyle ansızın 

karşılaştıklarında, eksik harfleri fark edip edemedikleri ve bu harflerin 

cümlenin anlamını kavramada bir değişiklik yapıp yapmadığıdır. Denemeler 

deneklerin çıkarılan harfleri fark etmedikleri gibi, cümleyi tam olarak okuyup 

anladıkları için bu eksik harflerin de var olduğunu ve onları da gördüklerini 

iddia ettiklerini göstermiştir. Bergson’un buradan çıkardığı sonuç şudur; 

bilinçaltı hafızamız kelimeleri blok halinde korumakta ve hatırlamaktadır. 

Böylece bir kelimenin eksik harfleri olsa bile hafızamız onu tamamlamakta ve 

sanki eksiksiz ve doğru yazılmış bir kelime gibi duraksamadan okuyup, 

anlamını kavramaktadır.320 “Çünkü gerçekten gördüğü harfler deneğe, hiç 

haberi olmadan çıkarılmış harfleri de hatırlatmıştır ki işte bu görevi yerine 

                                                 
320 A.g.e., s. 132-133 ve A.g.e., s. 119-120 

 



 175

getiren, bilinçaltı hafızanın hatıralarıdır. Bunlar zaten her an gizil durumdan 

etkin duruma geçmeye bir vesile ararlar. (…) Görülüyor ki denek panoda 

yazılanlardan çok, bilinçaltının hatıralarını okumuştur. Dolayısıyla su gibi 

okumak dediğimiz şey özellikle dışsal bir algının ürünü olmayıp, daha çok, 

önceden görülmüş ve hafızaya alınmış hatıraların dışsal bir sepep ile yeniden 

hatırlanmalarından ibarettir.”321 

Böylece bir kez daha bilinçaltının ve hafızanın yaratıcı, dinamik 

yapısı karşımıza çıkmış oluyor. Çünkü hem bilinçaltı hem de bilinçaltı 

hafızamız her an bilincin gerek duyabileceği bilgi ve veriyi sunabilmek için 

fırsat kollamakta ve hazır beklemektedir. Dolayısıyla, başlangıçta da ifade 

ettiğimiz gibi, Bergson’un rüya olaylarını incelerken yöneldiği bu hafızanın 

işleyişi ile ilgili deney, yani kelimelerin hafızası örneği, bize ruhun, çeşitli 

tinsel ve bilişsel etkinliklerin merkezi olduğunu göstermek için kullanılmıştır. 

Çünkü ona göre bilinç, ancak hafızanın ve bilinçaltının desteği ile daha doğru 

ve hızlı çalışabilmektedir. 

İşte beynin görevi ise bu noktada başlar Bergson’a göre. Beyin, bir 

seçme organı olduğundan, hatıralar çokluğu içinden, içinde bulunulan duruma 

en uygun ve yararlı olanı seçip, bilincin hizmetine sunmaktadır. Bergson bunu 

şöyle ifade eder; “beynin görevi, geçmişimizin birikimlerine set olmak ve 
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bunlardan ancak şimdiyi aydınlatmaya elverişli olanları ve eyleme katkıda 

bulunacakları seçmektir.”322 

Özetleyecek olursak, Bergson, bütün sistematiğini “ruh” ve “beden” 

arasındaki diyalektik ilişki çerçevesinde oluşturmuştur denilebilir. Zira o, 

evrenin temelinde yaratıcı-dinamik-evrimsel süreç olan hayat hamlesini görür 

ve hayat hamlesi kendisini hayat ve madde realiteleri olarak açar. Kendisini 

açtığı son noktada ise insan varlığı bulunur. Bergson’un temel kaygısı ve 

hemen hemen bütün eserlerinin ulaştığı son nokta ise, insan varlığının madde 

ile sınırlı olmadığı, onun yalnızca bir beden varlığı olmadığı, bedeni aşan bir 

bilincinin ve benliğinin olduğu noktasıdır. Hemen hemen bütün psikolojik 

örnekleri, süre ve sezgi konusundaki çalışmaları da hep, böyle bir çerçevede 

oluşmuştur. Zihinsel süreçlerin, beyinsel süreçlerle açıklanamayacağını, insan 

ben’inin bedenini aştığını anlatmak çerçevesinde. Tam da bu noktada 

diyebiliriz ki “Ruh-Beden İlişkisi Problematiği”, Bergson’un temel 

problematiklerindendir. Zira “süre”yi yaşayan ve kavrayan insan “ben”i dir ve 

“sezgi”, bunu kavramanın yöntemidir. Yani Bergson’un temel kavramları, 

hayat, hayat hamlesi, süre, sezgi, hep bu problematik etrafında 

düşünülebilmektedir. Çünkü felsefenin ve hayat’ın asıl öznesi insan varlığıdır. 

“İnsanoğlu olmaksızın Zaman ve Tarih  yalnızca kozmolojik bir olgu olarak 

düşünülebildiğine göre: Zaman ve Tarih olmaksızın insanoğlu da kendi 

evrensel ve nesnel kavramını oluşturamaz. Çünkü, tüm büyük ve önemli 
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değişmeler, evrimler, bilimsel buluşlar, savaşlar, gerçekte insan us’unun 

olaylaşmasından başka bir şey değildir. Başka bir deyişle, zamanın 

yansıtılması ve zaman tarafından yansıtılmasıdır.”323 Bu nedenle insan 

varlığını ele almak, bütün bir zamanı, süreyi ve tarihi ele almaktır. Bu ele alış 

içinde Bergson’un, insan varlığını ikiye bölerek bir akıl varlığı ve bir duygu 

veya bilinç varlığı olarak ele aldığı anlaşılmamalıdır. Daha önce de ifade 

edildiği gibi, bunlar aynı bütün’ün, farklı biçimlerde ele alınması gereken, iki 

ayrı yanıdır. Bergson, insanın ruh ve beden denilen bu iki yanının birbirleri ile 

beraber düşünülmekle birlikte, birbirlerine indirgenmemeleri gerekliliği 

üzerine kurar bu konudaki sistematiğini. 

Ona göre bu problemde, böyle bir yaklaşımın sonuç ve çağrışımları, 

içinde bulunduğumuz dünya ile de sınırlı kalmayacak ve belki de inanç 

alanına taşarak, ruhun varlığı, yapısı, ölümden sonraki varoluşu, bütünselliği 

(bölünmez oluşu), zamansal ve mekansal varoluş kategorilerine sığmazlığı 

v.b. ile de ilgili bir hal alacaktır. Onun deyişiyle; “organizmayı aşan bir 

bilincimiz olduğu düşüncesine ne kadar çok alışırsak, ruhun bedenden sonra 

da yaşayabilmesini o kadar doğal karşılarız.”324 Çünkü ona göre; zihinsel 

olaylarla beyinsel olaylar arasında yani ruh ile beden arasında tam bir örtüşme 

söz konusu değildir ve metafiziğin asıl problemi de buradadır. Bergson’un 

bütün araştırmaları da bu yüzden bu çerçevededir. Ona göre; “zihinsel 
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olaylarla beyinsel olaylar arasında tam bir örtüşme ve özdeşlik varsa yani 

insan bilinci beyinsel olandan ibaretse bilinç ile bedenin ortak bir yazgıyı 

paylaşacağını ve organizmanın öldüğü anda bilincin de ölmüş olacağını kabul 

etmekte hiç tereddüt etmeyiz. Fakat ruhsal olaylar, hiçbir felsefî sisteme tabi 

kılınmayarak, özerk bir biçimde incelendiklerinde, zihinsel hayatın beyinsel 

hayattan çok daha aşkın olduğu ve ruhun bedenden sonra yaşayabileceği 

olasılığı güçleniyor.”325 Gelinen bu noktada denilebilir ki, ruh-beden ilişkisi 

sorunsalının zorunlu olarak ulaşacağı sınır; ruhun ölümsüz bir yapı olarak 

belirlenip belirlenemeyeceği, bedensel varoluşu aşkın veya onun ötesinde bir 

varoluşa sahip olup olamayacağı noktasıdır. Bergson bu noktada; “ortada 

etkinlik halinde bulunan bir beyin ile duyan, düşünen ve isteyen bir bilinç 

olduktan sonra, eğer beyinsel etkinlik bütün bilince karşılık geliyor ve 

beyinsel olaylarla ruhsal olaylar arasında tam bir eşdeğerlik/özdeşlik 

bulunuyorsa bilinç beyne uyacak ve beyin yok olunca ruh da sönecek, yani 

ölüm her şeyin sonu olacaktır”326 der. Halbuki ona göre, “ruhsal hayat, 

beyinsel hayatı aşmakta ve beyin, bilinçte geçen şeylerin ancak bir parçacığını 

harekete dönüştürmeye yarayan bir alet olarak kalmaktadır.”327 Bu nedenle de 

ölümle birlikte, bilincin ve ruhun da yok olacağına dair bir delil olmadığını, 

buna inanmanın ancak bilinç ile beynin birbiriyle eşdeğer olduğunun 

kanıtlanmasından sonra mümkün olacağını söyler. Ancak diyebiliriz ki 
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Bergson için bu problematiğin asıl açılımı, ruhun ölümlü olup olmamasından 

çok, beden varlığını aşan bir ruha sahip insan  varlığının belirlenmesidir. Şu 

halde, ruh-beden ilişkisi problematiği, Bergson’un ana kavramlarını oluşturan 

bir çerçeve olmasının yanı sıra, onda örtük olarak var olan bir insan felsefesine 

doğru bir açılım olarak da yeni bir boyut ve önem kazanmaktadır. Öyle ise, bu 

noktada, nedir Bergson’da örtük olan bu insan anlayışı diye sormak 

gerekecektir. 
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III – B 

BERGSON’DA RUH-BEDEN İLİŞKİSİ PROBLEMATİĞİNİN 

AÇILIMLARI: İNSAN PROBLEMİ 

 

Ruh-beden ilişkisi sorununu incelemek aynı zamanda insan varlığının 

ontik yapısını ve varoluşunu incelemek demektir. Ruh-beden ilişkisi 

sorgulanırken kaçınılmaz olarak insan nedir, insanın ontik statüsü nedir, diğer 

varlıklar içerisinde insanın yeri nedir gibi sorular da gündeme gelmektedir. Şu 

halde herhangi bir sistemde ruh-beden ilişkisi problematiği irdelenirken, o 

sistemde gizli ya da açık bulunan insan tasarımı da irdelenmiş olmaktadır. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan; Bergson’un ruh-beden ilişkisi konusundaki 

görüşleri ise hem problematiğin bu genel özelliğinden dolayı hem de 

Bergson’un sisteminin bu problematik açısından aldığı özel durumdan dolayı, 

insan problemini incelemeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü Bergson’un hem 

yaratıcı evrim kuramı, hem de diğer temel kavramları, gizil olarak, bir insan 

tasarımını işaret etmektedir. 

Bergson insan varlığını ve varoluşunu genel metafizik plan ve 

çerçeveden ayrı düşünmez. Çünkü insan onun sistematizasyonunda yaratıcı-

dinamik-evrimsel düzen ve yapının içinde yer almaktadır. Zira ona göre; 

“hayat hamlesi bütün canlılarda ortaktır”.328 Ancak hayat hamlesi en tam 

eserini omurgalı hayvanlardan insana kadar uzayan yol boyunca vermiştir. Bu 
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bakımdan insan yaratıcı-dinamik-evrimsel sürecin yani hayat hamlesinin 

geldiği en son ve üstün noktadır. Bu bakımdan insan bu sürecin anlamı ve 

bilinci konumundadır. 

Bergson’a göre; “hayat hamlesi başlangıçta (…) bir bütün olmakla 

beraber, kaynaşmış bir çok eğilim ve kabiliyetlerin bir bütünüdür; ilerledikçe 

kaynaşamayacak bir hale gelince her biri madde içinde kendi eğilim ve 

kabiliyetine, gücüne göre bir yön, bir yol açarak sonuçta bitkiler, hayvanlar ve 

insan olmak üzere üç büyük yön açılır. Bitkiler hayat hamlesinin uyuşukluk 

eğilimini, hayvanlar “içgüdü”sünü, insan da “zeka”sını temsil eder. (…) Bu üç 

eğilimin hepsi bir başlangıçtan (kaynak) gelmekle beraber aynı ilerlemenin 

birbirini takip eden üç derecesi değildir. Yani bitkinin uyuşukluğu bir derece 

ilerleyerek hayvan içgüdüsünü, içgüdü de bir derece ilerleyerek insan zekasını 

oluşturmuş değildir. Aynı hayat hamlesi çeşitli yönlere ayrılarak her biri kendi 

yönünde ilerlemiştir.”329 Ona göre varlık tekdüze, homojen bir yapıda değildir. 

Madde, Hayat ve Ruh, hem ayrı ayrı hem de beraber varlık sferini oluştururlar. 

Dolayısıyla bunlardan birisini asıl gerçeklik, diğerini de gölge veya sahte bir 

gerçeklik olarak tanımlayamayız. Bergson, varlığın en temel iki katmanı 

olarak karşımıza çıkan madde ve manayı kendi özgünlükleri içerisinde 

değerlendirir. İnsan varlığının özel önemi de, hem madde hem de mana varlığı 

olmasından kaynaklanmaktadır denilebilir. Çünkü insan, somut durumlar ve 

zaman içerisinde olmakla birlikte kendi bireysel varlığını oluşturma, 
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geliştirme ve varoluş halinde yaşama, kısacası kendi özgün ve özgür doğasını 

yaratma yeti ve zorunluluğuna sahip bir varlıktır. Özgürlük Bergson’a göre, 

yalnız insan varlığının bir özelliğidir zira somut “ben”in meydana getirdiği 

eylem ile olan ilişkisidir özgürlük.330 

İnsanın özgür bir varlık olması, bir bilinç varlığı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bir bilinç varlığı olarak insan sadece fizik 

determinasyonlara uyan veya toplumsal bir varlık ve sonuç değildir. Bu 

noktada Bergson’un varoluşçu felsefelerle benzerlik gösterdiği de ifade 

edilebilir. Zira çağımızda varoluşçu felsefeler insanı bütünselliği ve somut 

durumları içerisinde ele alıp, anlatmaktan yanadırlar. Onlara göre; “insan 

varlığı belli bir dizgeye dayandırılamaz ve indirgenemez. Özellikle bu 

dayandırılma ve indirgeme Us’un bir işleviyse.”331 Ayrıca Bergson bu tarz bir 

belirlemeden dolayı da yine aynı şekilde düşünmektedir. Daha önce de ifade 

edildiği gibi Bergson, bilme yetilerini iki temel gruba ayırır. Birincisi kendi 

kendisinin bilincine varmış olan içgüdü yani sezgi, diğeri de zeka’dır. İçgüdü 

ve sezgi hayata, oluşa ve yaratmaya dönük yetiler iken, zeka donmuş, 

hareketsiz ve cansız maddeye yöneliktir. Ancak zeka madde sınırları içerisinde 

kalmayı becerdiği sürece getirdiği bilgi göreli değil mutlaktır. Zekanın 

yanılması genellikle kendi sınırlarını terk etmesi yani madde evreninden çıkıp, 

hayatı, oluşu ve yaratmayı anlamaya ve çözmeye çalışmasıyla ortaya çıkar. 
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Oysa zeka bunları değil, maddeyi çözümlemek için meydana gelmiş bir yetidir 

ve oluş, yaratma ve hayat, sezginin bilme sınırları içinde kalmaktadır.332 

Bergson’un, zeka-sezgi, madde-hayat, iç-dış veya ruh-beden arasında 

gördüğü ayırım; süre ve zaman arasındaki başkalıkla yatar. İşte bu nedenle de, 

birbirleri ile diyalektik ilişkileri olan bu temel kavramlar ve problemler, 

Bergson’un insan tasarımıyla yakından ilgilidir. Zira “süre”, insanla beraber 

ve insanda ortaya çıkan bir olgudur. O, “bizim dışımızda süre olarak bir şey 

yoktur”333 der. Ona göre; “kendi dışımızda belli bir anda sadece zamandaş 

durumlar sözkonusudur.”334 Dolayısıyla bilinç olaylarıyla mekan olaylarını, 

birincide birbirlerinin içine geçmek, sürmek ve nerede başlayıp nerede 

bittiklerini kestirememek, ikincide ise, süre yerine zamandaşlıkların geçtiği, 

ayrıştırılabilen olaylar olarak belirlemek olanaklıdır. Onun deyişiyle söylemek 

gerekirse; “biz bilinçte birbirlerinden ayrılmadan sürüp giden haller, mekanda 

da sürmeksizin ayrılan; biri görününce diğeri kaybolan zamandaşlıklar 

buluyoruz. Kısacası, bizim dışımızda süreksiz bir karşılıklı dışsallık, içimizde 

de karşılıklı dışsallığı olmayan bir süreklilik görüyoruz.”335 Böylece 

Bergson’un önemle üzerinde durduğu bir konu olan; dış ve iç olaylar dizisinde 

geçerli olan zaman kavrayışlarının başkalığı ve farklılığı da bu çerçevede ele 

alınabilmektedir. Bu aynı zamanda fizik bilimlerin kullandığı astronomik 

zaman anlayışı ile içsel zamanı, öznenin yaşadığı asıl zamanı yani süreyi 

                                                 
332 Tunç, M.Ş., Yaratıcı Tekamül’e Önsöz, s. XLIV 
333 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 207 ve T.F.W., s. 227 
334 A.g.e., s. 207 ve A.g.e., s. 227 
335 A.g.e., s. 207 ve A.g.e., s. 227 
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birbirinden ayırmak demektir. Bergson zaman sorunu üzerinde derinleştikçe, 

asıl zamanın yaratıcılığını, öznelliğini keşfeder ve onu saatle ölçülebilen 

zamandan ayırır. Ona göre asıl zaman “süre”dir ve süre, yaratıcılıktan başka 

bir şey değildir. Süre’de geçmiş, şimdi ve gelecek birleşir ve hayatın 

parçalanamaz akışına paralel ve hatta onunla bir ve beraber olarak ilerler. Bu 

ilerleme saatin geçmesi gibi ölçülebilen, mekansal olarak yer değiştirmelerin, 

belirli durak noktaların katedilmesi gibi bir şey değildir. Çünkü bu asıl süre 

yaşanan zamandır, süje’nin zamanıdır, yaratıcılıktır.336  

Şu halde diyebiliriz ki Bergson, insan ile insanın içinde yer aldığı 

evren (yaratıcı-dinamik-evrimsel-süreç) arasında benzerlikler ve devamlılıklar 

görmektedir. İnsan, evrensel-yaratıcı-dinamik-evrimsel sürecin, Bergson’un 

özgün ifadesi ile hayat hamlesinin (èlan vital) gelişim sürecinde gelinen son ve 

en yetkin noktadır ve bu en yetkin varlık olan insanın yaratılarında yaratma, 

yaratıcı süreç veya hayat hamlesi uzamakta, yoluna devam etmektedir. İnsanın 

asıl özgürlüğü de bu yaratıcılığındadır ve Bergson’a göre; “ hangi biçimde ele 

alınırsa alınsın özgürlük eğer inkar ediliyorsa, zaman ile mekan bir tutulduğu 

için inkar ediliyordur, (…) süre ile zaman birbirine karıştırıldığı için 

tartışılıyordur.”337 Çünkü ona göre, özgürlüğün temelinde bulunan ve öznenin 

kendi realitesi haline gelen süre, fiziksel zamandan farklıdır. 

Bergson için asıl realite, her anı yeni olan, yaratıcı olan, mekanik 

işleyiş ve yasalarla tüketilemez olan bir yaratma sürecidir. Dolayısıyla 

                                                 
336 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül, s. 24 ve Creative Evolution, s. 14 
337 Bergson, H., Ş.D.D.V., s.210 
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realitenin yapısı ile insanın bu realiteyi algılayış ve kavrayışı arasında bir 

uyum ve karşılıklılık olmalı ki bu realitenin bilgisi olanaklı hale gelsin. 

Bergson realiteyi dinamik, yaratıcı ve yeni oluşlarla açılım halinde 

tasarımlarken, insanı da ona paralel olarak tasarlar. Evrensel-yaratıcı-evrimsel 

oluş, insan varlığını, kendi özgür gelişimi içerisinde, içinden çıktığı bu yaratıcı 

sürecin anlamı ve mahiyetini kavrayacak şekilde veya en azından bu donanıma 

sahip olarak şekillendirmiştir. Şu halde insan varlığı ve varoluşu, doğal 

süreçler yoluyla varolmakla beraber; varlığın sadece doğal bir uzantısı 

olmayıp, onun anlamı durumundadır.338 İnsan, evren içerisinde özel bir yerde 

bulunmaktadır. Bir yandan evrensel-yaratıcı-dinamik ve evrimsel sürecin 

uzantısında yer almaktadır, bir yandan da bu süreç onun edim, eylem, davranış 

ve başarılarında uzayıp yoluna devam etmektedir. Böylece doğada bir tek 

insan varlığı yaratıcı hamle ile bütünleşip kendinde gizil olarak bulunan 

yetenekleri yapıtlar yoluyla dışlaştırmakta ve yaratıcı sürece katılmaktadır. 

İşte tam da bu noktada Bergson’un insan varlığına yüklediği etik ve estetik 

anlam karşımıza çıkmaktadır. Hayat hamlesi, yaratıcı sürecine insan varlığında 

devam ettiği için, Bergson’a göre, hayat hamlesi ile en yakın ilişki, sanatçılar 

ve ahlak kavramları tarafından kurulmaktadır. Bergson’un deyişiyle; “hayatın 

esası ve kendisi olan hayat hamlesi, insanda ve özellikle en iyilerimizde, 

yoluna engellere takılmadan devam eder ve bu işi yapmak için, akıllara hayret 

                                                 
338 Bochenski, J.M., Çağdaş Avrupa Felsefesi, s. 138 
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verecek bir sanat eseri olan insan vücudunda cisimleşir ve burada tinsel 

hayatın yaratıcı akışını sınırsız bir biçimde sürdürür.”339 

Bergson’a göre hayat hamlesini insani ve ahlaki alanda ilerletenler, 

metafizik doğruların ermişleri dediği ahlak kahramanlarıdır. Onları şöyle 

anlatır; “yaratıcı ve sade kahramanlıklarıyla erdeme yeni yollar açan bu büyük 

iyilik adamlarıdır ki onlar metafizik doğruların ermişleridirler. Onlar, evrimin 

doruğuna yükseldikleri gibi aynı zamanda hayatın kaynaklarına da en yakın 

bulundukları için, hayattan gelen en kutsal hamleleri duyulabilir bir hale 

getirirler.  Hayatın ilkelerine kadar sezgisel olarak inmek istiyorsak bu büyük 

adamları dikkatle takip etmeli ve bütün duyduklarını ta içimizde duymaya 

çalışmalıyız. Yerküremizin gizil ateşi nasıl volkanların tepesinden fışkırıyorsa, 

insan ruhunun derinliklerindeki sırlar da ancak ahlak kahramanlarının 

eriştikleri zirvelerde ortaya çıkıyor.”340 

Şu halde diyebiliriz ki insan; Bergson metafiziğinde, evrensel-

yaratıcı-dinamik ve evrimsel sürecin hem en olgun meyvası hem de bu sürecin 

devindiricisi, yani insani ve toplumsal alana yayıcısı ve hem de anlamı 

durumundadır. Zira evrim ve yaratma hareketi onda devam etmektedir. “İnsan 

ruhu kendisini sanatsal yaratılar yoluyla dışlaştırarak ve nesnelleştirerek”341 bu 

evrimi devam ettirir. Dolayısıyla ister maddi, ister manevi/tinsel alanda olsun, 

                                                 
339 Bergson, H., “Şuur ve Hayat”, s. 73 ve Mind-Energy, s. 31-32 
340 A.g.e., s. 73 ve A.g.e., s. 32 
341 Hausheer, H., “Bergson’s Critique of Scientific Psychology”, s. 460 
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bütün insanlık başarıları, hayat hamlesinin insan aracılığıyla somutlaşması 

demektir.  

Bergson’un insan anlayışının temelinde, onun metafiziğinin 

bulunduğunu görmek olanaklıdır. Evrensel planda yaratma, yenilik ve oluş 

nasıl genel bir ilke ise, insanda da bu böyledir. Ona göre insan varlığı hiçbir 

zaman “olmuş” bir varlık değildir. Sürekli “olmakta olan”, yaratıcı hamleyle 

bütünleşip “yaratmakta olan” bir varlıktır. Ancak bu yaratma yoluyla kendini 

gerçekleştirme saltık anlamda olanaklı olmayabilir. Fakat insanın önünde bir 

imkan ve seçenek olarak durmaktadır. Toplumsal hayat içerisinde, gündelik 

hayatın karmaşası ve kaygıları insan varlığını kendisi, çevresi ve evren üzerine 

bilinçli ve dikkatli bir yönelimden çoğu zaman alıkoymaktadır. İşte bilinçli ve 

dikkatli bu yönelim, Bergson’a göre, filozofların, sanatçıların, din ve ahlak 

kahramanlarının becerebildikleri bir şey olmaktadır.342 

Bergson’a göre, sanat ve ahlak alanında, insanın yaratıcı-dinamik-

evrimsel süreci devam ettirdiği görülüyor. Böylece insan varlığı bir yandan, 

yaratıcı-dinamik-evrimsel sürecin içinde olurken, diğer yandan bu sürece 

katkılar yapabilen ve bu süreci kendi yaşamı ve özgür yaratılarıyla 

şekillendirip, zenginleştirebilen bir varlık olarak tasarlanmaktadır. Ancak, 

gerçek anlamda sanat eseri yaratabilmek veya olgun bir ahlaki hayat 

yaşayabilmek için temelde mutlaka özgürlük olması gerektiğini düşünür 

Bergson. Ona göre özgür eylem ise; “bütün bir ruhtan geliyor ve “esas ben” ile 

                                                 
342 Bergson, H., A.D.İ.K., s. 351 
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kaynaşıyor”343 olmalıdır. Fakat alışkanlıkların ve çeşitli otomatizmlerin çoğu 

zaman bunu engellediğini344  söyleyerek özgürlüğü tüketici anlamda 

yaşamanın insanın önünde bir hedef olduğunu belirtiyor.  Bu yönüyle Bergson 

felsefesi insan varlığını ister tarihsel ister toplumsal ve hatta ister biyolojik 

olsun her çeşit belirlenimin ürünü veya sonucu sayan görüşlerin karşısındadır. 

Ona göre evrende ve insanda özgürlük ve yaratıcılık esastır.  

Böylece Bergson, ontoloji ve metafizik alanından estetik ve etik alana 

geçmektedir. Çünkü insan, evrensel-yaratıcı-dinamik-evrimsel sürecin 

kendisinde devam ettiği bir varlık durumundadır ve o da kendi yaratıcı 

hamleleriyle kendini ve toplumu şekillendirecektir. Zira Bergson’a göre, hayat 

hamlesinin iki ayrı kolu olan içgüdü ve zeka kendi yollarında ilerleyerek 

ulaştıkları en gelişmiş noktada, toplumsal bir yaşam kurmuşlardır. Bunu şöyle 

ifade eder Bergson; “eklemlilerin en yüksek evrim noktasında arılarla 

karıncalar, omurgalıların sonunda da insan vardır. Dikkat çekicidir ki, 

birbirlerinden tamamen farklı hayat şekillerine varmalarına ve gittikçe ayrılan 

yollardan gitmelerine rağmen bu iki hayat grubunun vardıkları evrim noktası 

hep toplumsal hayat olmuştur. O halde toplum gereksinimi daha baştan 

kendisini hissettirmiş ya da hayat hamlesinin aslı ve esası, tam manasını ancak 

toplumda bulmuştur.”345 

                                                 
343 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 152 
344 A.g.e., s.153 
345 Bergson, H., Şuur ve Hayat, s. 73 ve Mind-Energy, s. 33 
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Böylece hayat hamlesinin yapısında, gelişmiş bir yaşam biçimi olarak 

toplumsallığın bulunduğunu ifade etmek olanaklıdır. Şu halde, hayat hamlesi, 

hem ahlaki, hem toplumsal, hem de sanatsal açılımları, bir olanak olarak 

yapısında barındırmaktadır denilebilir. Bu aşamada Bergson, toplum ve birey 

arasındaki  ilişkiye de değinir ve “toplumun gelişmesinin ancak bireye 

özgürlük vermekle elde edilebileceğini”346 söyler. Daha önce de ifade edildiği 

gibi, Bergson’da özgür edim ve eylemin kaynağı “derin ben”dir.347  Bu 

noktada onun özgürlük kuramı ile ahlaki yaşayışın doruk noktası olarak 

gördüğü kahramanlık ahlakı arasında sıkı diyalektik bir ilişki olduğunu 

belirtmeliyiz. Gerçek anlamda ahlaklı olabilmek ve davranabilmek için 

samimi olmak gerektiği gibi, özgür olarak eyliyor olmakta gerekmektedir. 

Yine tersinden alınacak olursa, ancak benliğin derinliklerinden kopup gelen 

edimlerin gerçek anlamda özgür olabilecekleri söz konusudur. Kısaca ifade 

edecek olursak, özgürlüğün de ahlakın da kaynağı derin ben’dir. Dolayısıyla 

özgürlük ve ahlak karşılıklı diyalektik bir ilişki içinde olanaklıdır. Herhangi 

bir eylemin özgürlüğü ve ahlakiliği ya birlikte söz konusudur ya da bir 

yanılsamadır. Çünkü özgür ve ahlaki dediğimiz eylem aynı zamanda diğerini 

de yapısında barındırıyor olmalıdır. Öyleyse ancak özgür eylemler ahlaki 

olabileceği gibi aynı şekilde ancak ahlaki eylemler özgür olabilir, denilebilir. 

Böylece Bergson’un, etik ve estetik tavrı, özgürlükle, onu da “derin ben” 
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347 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 151 
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kavramı ile anlamlandırdığını görüyoruz.348 Ona göre insan varlığının özgür 

bir iradeye sahip olduğunu kabul etmekle, olmadığını kabul etmek, iki farklı 

insan tasarımını gerektirir. Zira, “determenistler (belirlenimciler) belirli öncül 

sebeplere ancak tek bir eylem karşılık olabilir derken özgür irade yanlıları ise 

tersine olarak, aynı sebeplerin aynı derecede olanaklı muhtelif birçok 

eylemlere varabileceğini” 349 savunurlar. Bir yanda insanı neden-sonuç ilişkisi 

bağlamında ele alarak fizik ve maddi süreçlerde geçerli olan mekanizmalarla 

açıklamak yeterli ve gerekli olurken, diğer durumda öncesinden sonrasının 

çıkarsanamayacağı olanaklar ve olasılıklar bütünü söz konusudur. Görülüyor 

ki, burada da Bergson’un, ruh-beden ilişkisi problemine yüklediği anlam, 

belirleyicilik kazanıyor. Yani ruh, bedeni aşkın olduğu için, yani insan, 

bedeninden fazlası olduğu için, onu anlamak ve anlamlandırmak, determinist 

bir yaklaşımla olanaklı değildir. Zira Bergson’a göre, determinizmin insanı 

değil fizik dünyayı anlamak için gerekli ve yeterli bulunduğu daha önce de 

ifade edilmişti.  

Bergson’a göre insanı anlamak, onun özgün ruh halleriyle ortaya 

koyduğu yönelimlerini, yapıtlarını, kısacası yaratılarını anlamakla olanaklıdır. 

Bergson’a göre bu, evrensel-dinamik-yaratıcı-evrim süreci içerisinde insanı 

madde ve mana, ruh ve beden bütünlüğü ve birlikteliği olarak görmekle 

olanaklıdır. Bu da, Bergson’un varlığın bütününde, canlı-cansız, ruh-madde 

veya şuur-hayat ikiliklerinin temelinde, bir ve aynı kaynağı “hayat hamlesi”ni 
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görmesinden kaynaklanır.350 İnsan da işte bu kaynağın, hayat hamlesinin en 

gelişmiş noktasıdır. Ancak insan, bu evrim sürecinin bir amacı değildir. Zira 

ona göre “hayat için beşeri anlamda bir amaç göstermek boştur. Bir amaçtan 

söz etmek, gerçekleşmekten başka bir şey beklemeyen önceden mevcut bir 

model tasarlamaktır. Bunu yapmak her şeyin ezelden mevcut olduğunu, 

geçmişin, şimdide okunabileceğini varsaymak; hayatın hareketi ve evriminde, 

zamanın dışında yerleşen zekamız gibi hareket ettiğine inanmaktır. Hayat ise 

ilerler, sürüp gider.”351 Bu nedenle de hayatı ancak, sezgi gibi bir bilme 

yetisine sahip olan ve sürenin öznesi olan insan varlığı anlayabilir ve 

anlamlandırabilir. Bunu da, hayat’a katılarak gerçekleştirebilir. Bergson’a 

göre, insanın yaratmasını sağlayan coşku, heyecan, sevinç, insan varlığının 

evrensel-yaratıcı hamle ile birlikteliğini kurar.352 İnsan, böylece sadece sanat 

yapıtlarını değil, evrensel bir ahlakı da gerçekleştirir. Ya da 

gerçekleştirmelidir Bergson’a göre.353 Çünkü insan, değerlerin sesini duyan, 

olması gerekeni veya yapılması gerekeni fark edip, hisseden ve bu uğurda 

eyleyebilen bir varlıktır. Ancak, yapılması veya olması gerekeni yapmak, 

toplumsal otomatizm veya alışkanlıklar düzeyindeki davranış ve eylemlerle 

sınırlı olmamalıdır.  Tersine yarar ve çıkar gözetmeksizin insanlık ve değer 

adına eylemek gereklidir.354 İşte ahlak ve din kahramanları bu şekilde yaşarlar. 

Kendilerinde, kendinde değeri ve dolayısıyla kendinde bir ahlakı yaşayıp, 
                                                 
350 Bergson, H., Yaratıcı Tekamül, s. 348 
351 Bergson, H., A.g.e., s. 75 ve Creative Evolution, s. 58 
352 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 23 
353 Bergson, H., A.D.İ.K., s. 44 
354 A.g.e., s. 49 
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örnek oluştururlar. Ancak bu noktada Bergson, bir örnek insan reçetesi 

sunmaz. Ona göre insan, kendisini gerçekleştirmeli, yaratma sürecine 

katılmalıdır. Bunu her insan kendi içinde ve kendine has gerçekleştirecektir. 

Elbette ahlak ve dinin büyük kahramanları örnek alınabilir ancak bu, onlardaki 

yaratıcı davranışı örnek almak biçiminde olmalıdır. Zira onlar, yalnız 

davranışları ile değil, içlerindeki hayat hamlesi ile bizi kendilerine 

çağırırlar.355  

Bergson, buradan hareketle de böyle bir insanı yetiştirmek için, 

bireyin kendi değerini görmesini sağlayacak, onun kendi ruhunun 

derinliklerinden kopup gelen duygu ve eğilimlerine saygı göstererek, bunların 

esere dönüşmesine zemin ve imkan hazırlayacak bir eğitimi gerekli görür.356 

Yani, yaratıcılığa ve yeniliğe olanak sağlayan, kişinin kendisi olabilmesine 

fırsat veren bir eğitim anlayışı tasarlanır. Böylece sürekli oluş, insanın her 

eyleminde devam edecektir. Çünkü, “bilinçlü bir varlık için varolmak 

değişmek, değişmek olgunlaşmak, olgunlaşmak kendi kendini durmadan 

yaratmak”357 demektir. 

Bergson, ahlakın ve dinin toplumsallığa terk edildiği durumlarda, 

gelenekselleşmenin, durağanlığın, otomatizmin ve alışkanlığın büyük bir 

tehlike ve yabancılaşma kaynağı olduğu görüşündedir. 358 Hayat hamlesi, 

insanın özgür-etik yaratıları üzerinden insani ve tinsel bir dönüşüm ve açılım 

                                                 
355 A.g.e., s. 63 
356 Bergson, H., Ş.D.D.V., s. 152 
357 Bergson, H., Creative Evolution, s.10 
358 Karasan, M., A.D.İ.K.’na Önsöz, s. X 
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gerçekleştirebilir.359 Hayat hamlesini, kendinde, bu şekilde, kendi özgür-etik 

eylemleriyle tamamlama ve insani sahada devam ettirme hareketiyle de insan, 

bütün bir varlıksal sıradüzenin, evrim sürecinin, hayat hamlesinin; ürünü, 

anlamı, geliştiricisi, etik ve estetik düzleme taşıyıcısı, yorumlayıcısı, 

anlamlandırıcısı, kısacası öznesi durumundadır. 

“O zaman, bu varlık bir dizgenin ürünü olduğu gibi, başlı başına bir 

dizge de oluşturmaktadır. (…) Yarattığı tüm olgular, olaylar, devimler, ürünler 

v.b. yeniden onu etkiler ve yeniden başka bir üst düzeydeki oluşum devresine 

ve devinime iter. Bu işlev sonsuza dek, yani insan varlığı tükeninceye dek 

sürer.”360 Bu noktada Bergson’un insan tasarımının onu, “Tarihsel Diyalektik 

Olgu”361ya yaklaştırdığını ifade edebiliriz. Bu nedenle de, evrensel-yaratıcı-

dinamik-evrimsel süreç ile uyum içinde olan insan varlığı, bu sürecin 

devamını ve hatta olgunlaşmasını ve iyiye doğru gitmesini sağlayacak olan 

varlıktır.362  

Kısacası insan, ontik olarak bedenli ve bedensel bir varoluş içerisinde 

olmakla beraber, onu aşan ve taşan yetilere sahip; yaratıcı-dinamik-evrimsel-

süreç içerisinde bu sürecin en yetkin ürünü ve anlamı olan; süreyi yaşayan, 

özgür eylemler ortaya koyabilen, değerlerle yaşayan, maddi ve mekanik 

süreçlerle tamamen tanımlanamaz ve tüketilemez olan, kendisinde hayat ve 

madde, ruh ve beden’i bir arada ve uyum halinde görebildiğimiz bir varlıktır. 
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361 A.g.e . ,  s .83 
362 Kök, Mustafa, Mistik Dünya Görüşü ve Bergson, s.201 
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Dolayısıyla Bergsoncu dizge içerisinde insan; evrensel metafizik düzenin 

anlamı, taşıyıcısı, geliştiricisi ve yorumlayıcısı olan ve bunun üzerine etik ve 

estetik bilinç geliştirebilmiş özel bir varlık konumundadır. Ruh-beden ilişkisi 

sorunsalı böylece etik, estetik ve insan tasarımı (Felsefi Antropoloji) ile de 

bütünleşmektedir. 
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S O N U Ç 

 

Henri Bergson (1859-1941) kendisine özgü üslup, konu ve 

yaklaşımlarıyla çağdaş felsefede önemli ve ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. 

Bunun en önemli sebeplerinden biri, hiç kuşkusuz felsefenin pozitivistler ve 

materyalistlerce daraltılan sorunları ve çalışma alanlarını, metafiziğe getirdiği 

yeni yorum ve heyecanla genişletmiş olmasıdır. Ayrıca dikkat edilmesi 

gereken bir diğer nokta da; Bergson metafiziğinin olabildiğince 

spekülasyondan uzak, ayakları realiteye basan, çağının birikimi ve bilgi 

düzeyini kullanan ve irdeleyen bir özelliğe sahip oluşudur. Bu durum onun 

matematik, biyoloji, psikoloji ve diğer alanlardaki birikim ve deneyimlerini de 

felsefenin sorgulayıcı, yaratıcı, çözümleyici ve bütünleyici tutumu ekseninde 

yeniden yorumlayıp anlamlandırmadaki becerisiyle birleşince; Bergson adı bir 

ekole dönüşmüştür. Dolayısıyla “çağdaş felsefe”de Bergson ve Bergsonculuk 

denildiğinde; pozitivizm ve materyalizm karşıtı, dualist spiritüalist ve sezgici 

olarak betimlenebilecek bir felsefe ile karşılaşılmaktadır. 

Bergson matafiziğinin tamamı olmasa bile önemli bir kısmını 

kapsayan ruh-beden ilişkisi sorunsalı, bu dizgenin niçin dualist spiritüalist 

sıfatıyla anıldığını kavramaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın ana 

eksenini; Bergson’u “sezgici” sıfatıyla betimleyen epistemolojik kaygı ve 

sorunlardan çok, ona dualist spiritüalist denilmesine neden olan ontolojik ve 

metafizik görüşleri oluşturmaktadır. Böylelikle onun ruh-beden ilişkisi 
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sorunsalındaki yaklaşımından hareketle metafiziğine ve genel felsefi 

kavrayışına biraz olsun ışık tutulmaya çalışılmıştır. 

Ruh-beden ilişkisi sorunsalı Bergson felsefesi içerisinde merkezi 

denilebilecek bir yer işgal etmektedir. O, gerçekliği madde ve hayat olarak 

ikili bir yapıda tasarımlar. Böylelikle klasik anlamda materyalist ve spiritüalist 

ekollerden ayrılır. Bergson’a göre bunlar ayrı ayrı realiterlerdir ve biri 

diğerinden türetilemez veya başka bir deyişle biri diğerinin epifenomeni 

sayılamaz. Öyleyse evrensel planda bir dualite söz konusudur. Bu dualite konu 

insan olduğunda kendisini ruh ve beden biçiminde ortaya koymaktadır. Ancak 

Bergson’da ruh-beden ikiliği Descartesçı anlamda, birbirinden ayrı, kendi 

içlerinde kendilerine yeten ve diğeriyle ilişkiye gereksinim duymayan tözler 

olarak tasarımlanmazlar. 

Bu noktada Bergson, konuyu ele alan bütün klasik yaklaşımlardan 

(Dualizm, Spiritiüalizm ve Materyalizm) ayrılır. Çünkü ona göre ruh ve beden 

birbirlerinin sonucu veya türevi olmadıkları gibi, birbirlerinden bağımsız, 

kendi içlerinde bütünlüklü bir yapı veya bir töz de değillerdir. Bu yargı onun 

ruh anlayışı ile temellenmektedir. Ona göre ruhun esası hafıza ve bilinçtir. 

Bunlar ise bedensel bir varoluş formu içerisinde şekillenmektedir. Öyleyse 

tözsel bir ruh ve beden varlığı söz konusu değildir. Ruhun bedensel bir 

varoluşa dayalı olarak ve zaman içerisinde hafıza ile şekilleniyor olmasından, 

onun bedensel varoluşa indirgenebileceği sonucu da çıkarılamaz. Aksine 

Bergson’a göre ruh; hafıza ve imgelem yetileri dolayısıyla zamanda ve 
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mekanda bedeninden ve maddeden aşkın bir konuma sahiptir. Ona spiritüalist 

sıfatının verilmesine neden olan görüşlerden biri bu iken, maddenin ve hayatın 

ortak kökeninde bulunan hayat hamlesinin tinsel karakteri de genel metafizik 

planda onun spiritüalist olarak nitelenmesine temel oluşturmaktadır. 

İşte bu çalışmanın işaret etmek istediği hususlardan birisini de bu 

durum yani evrensel metafizik düzen ve insan arasındaki bu koşutluk ilişkisi 

oluşturmaktadır. Ona göre evrensel metafizik planda hayat ile madde arasında 

bir savaşım ve üstün gelme çabası varsa, “micro cosmos” olarak okunabilecek 

insanda da ruhun bedenle savaşımı ve onu kendine yaklaştırma çabası vardır. 

Bu, evrende ve insanda maddenin tinselleşmesi olgusuna karşılık gelmektedir. 

Bergson, bunu, başlangıçta tinsel olan hayat hamlesinin, kendisini açarken sırf 

bilinç ve ruh olarak değil, aynı zamanda madde olarak da açmış olmasına 

bağlar. Dolayısıyla bu çalışmada metafizik planda evren ve insan arasındaki 

bu koşutluk ve benzerliğe işaret etmek ve ruhun evrende ve insandaki seyrine 

dikkat çekmek arzulanmıştır. 

Bergson’a göre ruhun evrende ve insandaki yansıması yaratma, oluş 

ve yeniliktir. Bu yüzden yaratma ve oluş; Bergson’un kalın çizgilerle altını 

çizmek ve önemini belirtip belirginleştirmek istediği bir tema ve realitedir. 

Ona göre filozoflar, sanatçılar, ahlak ve din kahramanları bu yaratıcı hamle ile 

bütünleşip, onu kendi kulvarlarında ilerletebilen ender ve şanslı kişilerdir. 

Bergson metafiziği felsefi açıdan oldukça elverişli bir kurguya 

sahiptir. Çünkü bu öncül ve temellerden hareketle, Bergson dizgesini kendisi 
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açıkça değinmemiş olsa bile etiğin, estetiğin ve felsefi antropolojinin 

sınırlarına kadar, hatta günümüzde gittikçe popülerleşen çevre felsefesi ve 

etiğine kadar yaygınlaştırmak olası ve olanaklıdır. 

Bu çalışmada Bergson’da ruh-beden ilişkisi sorunsalı irdelenerek, 

dizgenin bütünü içindeki yeri ve daha sonra sorunsalın insan tasarımı ile 

bütünleşebileceği savı temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu itibarla çalışmanın 

birinci bölümü; soransalı ve barındırdığı savları betimlemek ve 

açımlayabilmek için bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Bu nedenle, I-A-1’de 

ruh-beden ilişkisi sorunsalının felsefi anlamı ve açılımları üzerine dikkat 

çekilip betimlenmesine çalışılmıştır. 

I-A-2’de sorunsalı daha saydam bir biçimde ele alabilmek için temel 

kavramların içerliklerinin aydınlatılması ve birbirleriyle olan ilişkileri ele 

alınıp betimlenmiştir. Böylelikle I-B’de irdelenecek olan Bergson’dan önce 

sorunsalı konu edinen felsefi yaklaşımlara da bir temel ve zemin oluşturmak 

arzulanmıştır. 

Ruh-beden ilişkisi sorununu bir üst düzeyde sorunsala dönüştürüp 

irdeleyen ve modern felsefenin gündemine taşıyan Descartes olmuştur. Bu 

nedenden dolayı çalışmanın I-B bölümü sorunsalın Descartes ve ardılları 

tarafından nasıl algılanıp kavrandığına ve önerilen çözüm veya tasırımlara 

ayrılmıştır. Böylelikle Bergson’un sorunsala eğildiğinde önünde hazır bulduğu 

dualist, materyalist, spiritüalist ve panteist çözüm yolları tanıtılmaya ve 

betimlenmeye çalışılmıştır. 
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Sorunsalı Bergson’da almış olduğu yeni ve özgün dizge bağlamında 

ele alabilmek için gerekli olan bu hazırlık aşamasından sonra, çalışmanın 

ikinci bölümü (II-A) “Bergson’un Psiko-Fiziksel Paralelizm Kuramına 

Yönelik Değerlendirme ve Eleştirileri” ile başlamaktadır. Burada Bergson’un 

kendi kuramını kendisinden önceki görüşleri eleştirerek ve yadsıyarak 

oluşturduğuna işaret edilmektedir. Böylece onun felsefede gelenekten 

yararlanarak, kimi zaman yadsıyarak kimi zaman da benimseyip yeni ve üst 

bir yoruma taşıdığı tezi örneklendirilmektedir. Çünkü onun ruh-beden ilişkisi 

konusundaki dizgesini kendisinden önceki kuramların ve özellikle de psiko-

fiziksel paralelizm kuramının eleştirisi oluşturmaktadır. 

Kuşkusuz bir sorunsalı irdelemek ve onu yeni bir yorum ve kavrayışa 

ulaştırmış olmak iddiası; sadece önceki görüşlerle hesaplaşarak ve onların 

çelişkilerini gösterip yadsıyarak temellendirilemez. Bunun için; özgün bir 

yorum ve senteze ulaşabilmenin yanında özgün görüşlere de sahip olmak 

gerekir. Bergson’un sorunsala getirmiş olduğu özgün bakış ve açılımın 

arkasında da benimsediği ruh tasarımı bulunmaktadır. Bu itibarla çalışmanın 

II-B-I bölümünde filozofun yeni ve orijinal ruh anlayışı irdelenmiştir. Burada 

ruh; artık ne bir töz ne de bir ürün veya sonuçtur. Bedensel ve beyinsel 

varoluşa indirgenememekle beraber bunlarla dayanışma içerisinde varolan 

ancak beyinsel ve bedensel olanı aşkın bir yapı olarak tasarlanmaktadır. 

Bergson’un bu ruh tasarımı metafizik ve dini çevrelerce eskatolojik 

çağrışımlara da açık olarak algılanmıştır. 
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Çalışmanın II-B-II bölümünde Ruh-beden ilişkisinin ikinci ayağını 

oluşturan beden ve madde anlayışı ele alınmıştır. Burada sadece beden 

anlayışını değil de “beden” ve “madde”yi birlikte ele almayı gerektiren şey; 

Bergson’un bedeni maddi dünyanın bir uzantısı sayması ve aynı zamanda 

maddenin tabi olduğu yasalılığa uyar olarak betimlemesidir. Böylece asıl 

ikilik; madde ile hayat ve ruh ile beden arasında olmaktadır. Dolayısıyla bir 

sonraki bölümün (II-B-III) konusu ve problemini de bu ikilik oluşturmaktadır. 

Bergson ruh-beden ilişkisi sorununda bir yandan bu ikili arasındaki ayrım ve 

farklılığı kurgulayıp betimlerken bir yandan da aralarında bir dayanışma 

görmektedir. Dalayısıyla artık eski kuramlarda rastlanan iki farklı tözün 

iletişim ve etkileşimi sorunları yaşanmadığı gibi birinin asıl, değerinin onun 

gölgesi olması da söz konusu edilmemektedir. Bu sorunsal bağlamında 

Bergson’un madde ile hayatı ve ruh ile bedeni ayrı ayrı realiteler olarak 

tanıması onu dualist olarak betimlemeyi gerektirmekle birlikte, ruhsal olanı 

beyinsel ve bedensel süreçler içerisinde tanımlanıp tüketilemez olarak 

tanımlaması spiritüalist sıfatıyla anılmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla 

onun spiritüalizmi spekülatif bir önkabule dayalı olmaktan çok felsefi 

kurgusunun bir sonucu durumundadır denilebilir. Çünkü ruhun esası ve temeli 

olarak gördüğü hafızada beyinsel ve bedensel yeti ve süreçleri aşkın olan 

yanlar belirlemektedir. Bergson’un madde ile hayat ve ruh ile beden arasında 

gördüğü farklılık onun felsefesinin bütünü ile de uygunluk ve uyum 

içerisindedir. Şöyleki; madde ve hayat (aynı zamanda beden ve ruh) iki farklı 
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nitelik ve nelik sergilemektedir. Madde; ölçümlenebilir, üzerinde hesaplamalar 

yapılabilir, önceki durumlarından sonrası öngörülebilir olan, kısacası 

nedensellik ve determinizm yasaları çerçevesinde ele alınabilip kavranabilir 

olan, şeklinde betimlenebilmektedir. Bu haliyle madde zekanın bilme yeti ve 

sınırları içerisinde tasarlanabilirken hayat ve ruh zekanın dondurucu, 

kavramsallaştırıcı ve niceleyici yapısından kaçmaktadır. Bergson’un 

deyimiyle zeka, madde alanında kendisini evinde hissederken ruh ve hayat 

olaylarının özünü yakalayamamakta mazurdur. Çünkü bunları kavramak için 

tasarlanmış değildir. Ona göre ruh-beden ilişkisi sorunsalında kendisinden 

önceki pek çok kuramın yanılgıya düşmesinin temelinde, zekanın 

kavrayamadığı ruh ve hayat olgularını madde ve mekan olguları gibi 

tasarlaması yatmaktadır. Böylece yaratıcı zaman realitesi yani süre, yaratma 

ve oluş, asıl doğalarından uzaklaştırılarak, içeriksizleştirilmişlerdir. Onun 

felsefedeki iddiası bu ve benzeri pek çok kavrama gerçek değerlerini ve 

içeriklerini kazandırmak olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmanın III-A bölümünü 

karşıt kavram çiftleri arasındaki diyalektik ilişkiler ağı ve bunun içerisinde 

ruh-beden ilişkisinin yeri oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın varmak veya işaret etmek istediği sonuçlardan birini 

de; ruh-beden ilişkisi sorunsalının irdelenmesi yoluyla seçilen akım, ekol veya 

filozofda örtük veya açık bulunabilecek olan insan tasarımına da ışık 

tutulabileceği hususu oluşturmaktadır. Çalışmanın III-B bölümünün tartışmak 

ve irdelemek istediği problem de budur. 
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Kısaca belirtmek gerekirse, Bergson dizgesinde insan; ilkin hayat 

hamlesinin özgür açılım sürecinde gelinen en son ve yetkin varlık 

konumundadır. Bu konum insan varlığı ve varoluşuna etik ve estetik anlamda 

sorumluluklar da yüklemektedir. Şöyleki, insan; evrensel-yaratıcı-dinamik ve 

evrimsel sürecin bütünü ile bir benzerliğe ve koşutluğa sahiptir. Dolayısıyla 

yaratıcı ve evrimsel süreç insan varlığının özgür yaratma atılımlarında yoluna 

beşeri planda devam etmektedir. Bergson’a göre hayat hamlesinin ve yaratıcı 

sürecin sesini duymak ve ona uygun davranıp uzatabilmek, yığın insanının 

veya alışkanlık ahlakına saplanmış, bireyselliğini ve kişiliğini yitirmiş insanın 

işi değildir. Ona göre hayat hamlesinin ve yaratıcı sürecin sesini duyup bu 

devinime katılmak ancak yaratma ve oluş içinde olmakla olanaklıdır. Bu da 

bütün alanlarda bir birey ve kişi (Bu anlamda bir üst anlam düzeyi olarak 

“birey-kişi” kavramsallaştırmasının kullanılabileceğine daha önce işaret 

edilmişti.) olarak insan varlığının kendisini gerçekleştirmesi yükümlülük ve 

sorumluluğunu beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla insan varlığını her türlü 

otomatizm ve yabancılaşmadan uzak tutup, kendisi olmasını öngören bu dizge, 

çağdaş felsefede personalist ve ekzistansiyalist akımlarla da düşünsel bir 

akrabalık sergilemektedir denilebilir. Ayrıca Bergson’un hafıza temelli benlik 

ve ruh anlayışı bir tözsellik barındırmadığı gibi, varoluştan önce gelen bir öz 

de söz konusu değildir. Yani kişi kendi özünü yaşam ve zaman içerisinde 

yapılandırmak durumundadır. 
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Bergson’un evrensel ve insani alanda gördüğü yakınlık ve benzerliğin 

temelinde yaratma olgusu yatmaktadır. Onun dizgesinde yaratma kavramı 

neredeyse kutsal bir anlama sahiptir. Dolayısıyla evrensel-yaratıcı-dinamik ve  

evrimsel sürecin yaratmaları; onu fark edip, anlayıp, kavrayabilecek ve kendi 

varlık ve varoluşunda ilerletebilecek olan insan için özel bir değere sahip 

olmalıdır. Çünkü bu dizgede insan evrensel yaratıcı sürecin içinde hem en 

yetkin ürün, hem de bu sürecin anlamı ve hem de anlamlandırıcısı ve beşeri 

planda devam ettiricisi konumundadır. 
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ÖZET 

 

 

“Bergson’da Ruh–Beden İlişkisi” başlığını taşıyan bu çalışmada, ruh–beden 

ilişkisi kapsamında yer alan başlıca kavram ve ekollerin incelenmesinin ardından, 

sorunsalın Bergson felsefesinde aldığı yeni ve özgün durum, bu durumun onun 

felsefesindeki yeri ve problemin insan anlayışına doğru açılımı ele alınmıştır. 

Bergson sorunu irdelemeye, ruh ve beden varlıklarını ayrı ayrı realiteler 

olarak kabul etmekle başlar. Ancak bu ele alış Descartesçı iki tözcülükte olduğu gibi 

klasik bir dualist yaklaşım olmadığı gibi, klasik anlamda bir materyalist veya 

spiritüalist yaklaşım da değildir. Çünkü bu yaklaşımlarda beden veya ruh ikisinden 

biri asıl, diğeri onun gölgesi (epifenomen) sayılmakta ve birinden diğeri 

türetilmektedir. Bergson bu yollardan hiç birine sapmadan kendi yönünü  çizer. O 

ruhu ve bedeni töz olarak değil, gerçeklik olarak tanımlar. Artık bir kerede bütün 

zamanlar için tasarımlanmış tözsel bir ruh ve madde söz konusu değildir. Ruh, 

yaratıcı ve asıl zaman demek olan süre ve bedensel varoluş içerisinde dinamik bir 

yapı olarak ele alınmaktadır. Bu ruh, hafıza ile dayanışma halindedir ve hafıza, 

benliğin ve kişiliğin temelinde yatan asıl unsurdur. Bergson’un hafızanın beynin bir 

işlevi olmadığı ve olamayacağı yolundaki savları, onu hafızanın bedensel varoluşu 

aşan bir yapısı olduğu sonucuna ulaştırmıştır. Böylece dualist spiritüalist bir 

metafiziğe ulaşılmıştır. 

Bergson’da ruh ve beden ayrımı iki farklı zaman kavrayışı ile yakından 

ilgilidir. Çünkü bedenin içinde bulunduğu ve uymak zorunda olduğu fiziksel zaman 

(saatle ölçülen zaman) ile yaratıcı zaman realitesi olarak adlandırılan süre birbirinden 

oldukça farklıdır. Ayrıca  psikolojik olay ve süreçlerle, mekan olayları da aynı türden 

bir farklılığa sahiptir. Psikolojik olay ve süreçlerde determinizm ve nedensellik 

yasaları ihlal edilmekte, niceliksel ilişkiler yerini niteliklere bırakmaktadır. Sonuç 

olarak, insan varlığı ve varoluşu maddeye indirgenemez ve fiziksel süreçlerle 

açıklanıp tüketilemez özel bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ABSTRACT 

  

In this dissertation that bears the title “Soul–Body Relation in Bergson”, 

after an analysis of  the major concepts and schools regarding the soul–body relation, 

the new and original dimension of the problematic in the philosophy of Bergson, the 

place of the dimension in his philosophy and its expansion toward an understanding 

of human were  studied. 

Bergson began to analyze the problematic by asserting soul and body as 

separate realities. However, such an investigation was neither a classical dualist 

approach, which had been the case with Cartesian dualism, nor was it a materialist or 

spiritualist approach in the classical sense. The reason is that in these approaches, the 

soul or the body was considered basic and one of them is epiphenomenon of the 

other, that is, the one being derived from the other. Bergson developed his attitude 

without maintaining any of these approaches. He asserted the soul and body as a 

reality without asserting them as substances. In such an assertion, there were no 

substantial soul and matter conceptualized for all times. Soul was explained as a 

dynamic structure in a bodily existence and duration which was creative and 

essential time. This soul was coexistent with memory and the memory was the 

essential element forming the basis of the self and personality. Bergson claimed that 

memory was not and could not be a function of the brain and this led him to the 

conclusion that it had a structure transcending the bodily existence. Accordingly, he 

arrived at a dualistic spiritualist metaphysics.  

The body and soul dichotomy were closely related with two different 

conceptions of time in Bergson’s philosophy. Because the physical time in which the 

body exists and which the body has to comply with is different from the duration that 

is referred to as the reality of creative time. In addition, there is a similar distinction 

between the psychological events and processes and spatial cases. In the 

psychological events and processes, the rules of determinism and causality are 

violated and the quantitative relations are replaced by the qualitative relations. 

In conclusion, the human being and existence stands out as a special entity 

that can not be reduced to materiality and can neither be accounted for nor exhausted 

by the physical processes as it is transcendental to them.   
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