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ÖNSÖZ 

 

Bu tez çalışması, Tanrı’nın insan deneyimine yeniden dönüşünün tartışıldığı 

günümüzde bu dönüş yollarından biri olarak değerlendirilen negatif teoloji 

anlayışının geleneksel ve modern dönemdeki konumunu karşılaştırarak yapısöküm 

açısından değerlendirilmesini içermektedir. Bu bağlamda onun pozitif teolojiye bir 

alternatif olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve çağın Tanrı sorusuna nasıl 

bir perspektif sunabileceği tartışılmaya çalışılmıştır.  
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GİRİŞ: SORUNUN KONUMLANDIRILMASI ve ÇALIŞMANIN PLANI 

 

Gelenekselden Yapısöküme Negatif Teoloji adlı bu çalışma günümüz felsefesinde 

dinin geri dönüşü bağlamında tartışılan geleneksel ve post-modern negatif teoloji 

anlayışlarını karşılaştırarak yapısöküm açısından değerlendirilmesini içermektedir.  

 

Sorunun Konumlandırılması: Negatif Teoloji Temelli Dinin Geri Dönüşü 

Tartışmaları  

 

Tanrı hakkında konuşmanın imkan ve mahiyeti düşünce tarihinde din ile ilgili 

tartışmaların her zaman odağında olmuştur. Tanrı meselesinin değişmez bir 

philosophia perennis’e ⃰  ait olduğunu varsaymak yerine, tarihsel bilinç bize gösterir ki 

Tanrı’yı felsefi ya da teolojik olarak mesele edinmenin birçok yolu vardır. Bu 

bağlamda her çağın kendi düşünsel tarihine uyan bir Tanrı meselesine sahip 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çağımızda da Tanrı sorusunun, mantıksal 

deneycilikten yara alarak çıkmış olmasının da bir sonucu olarak, geleneksel dini 

söylem ve terminolojinin çağdaş bilgi ve tecrübeler ışığında yeniden 

değerlendirilmesi ve kenarda köşede kalmış soruların yeniden günyüzüne çıkması 

söz konusudur. 

 

“Tanrı nedir” sorusunun düşünce tarihinin bu çağa ait manzarasındaki yerine geniş 

bir perspektiften bakabilmek için değişen ve dönüşen birkaç noktanın vurgulanması 

                                                 
⃰  “Philosophia Perennis” terimi tüm ana metafizik geleneklerin merkezinde var olan evrensel bir 

doktrin kabulüne dayanır. Dini düşünce açısından Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist, 

Taoist… hepsinin paylaştığı ve ulaşmaya çalıştığı esas ve değişmez bir hakikat fikrini önceler. Bu 

görüşe göre tüm dinler insanı aynı hedefe, aynı hakikate yani zamanın ve mekanın dokunamadığı, 

her yerde ve her daim varolan değişmez hakikate götürürler. A. Huxley, “The Perennial 

Philosophy”,  Chatto & Windus, London, 1947, s.29-30 
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gerekmektedir. Tanrı’yla ilgili sorular veya onun hakkında sorunsallaştırılan konular 

bile Tanrı hakkında düşünme tarzlarımızdaki bir değişikliği göstermektedir. Tanrı’ya 

sıfatlar atfedilip edilemeyeceği, Tanrı’nın görülüp görülemeyeceği gibi onun 

doğasına ait meseleler bu yüzyıla kadar teolojinin iç meselesi olarak kabul edilirken 

bugün teolojinin varlığını ve statüsünü sorunsallaştıran bir niteliğe dönüşmüştür. Bu 

merkezi ve diğer her şeyi kuşatıcı sorun kendini din diliyle ilgili bir problem olarak 

ortaya koyar.1 Tanrı hakkında konuşmanın ne tür bir konuşma olduğu ve bu 

konudaki ifadelerin başlı başına bilgi unsuru taşıyabilecek ifadeler olup olamayacağı 

meselenin özü haline gelmiştir. Hangi dinin üstün olduğu ve hangisinin tercih 

edilmesi gerektiği konusundaki klasik tartışmalar yerini 1930-1940’lı yıllarda 

herhangi bir dine inanmanın akla uygun olup olmadığı veya mantıki 

temellendirmesinin yapılıp yapılamayacağı konusuna bırakmıştır.2 Bu dönüşümde 

“Mantıkçı Pozitivizm” akımının büyük etkisi olmuştur. Bu akım hem din dili anlayışı 

hem de dinin merkezi sayılan İlahlık nosyonu hakkında dönem için sarsıcı 

tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. A.J. Ayer ve Viyana Çevresi’nin 

mantıki tahlil yöntemlerini din diline uygulaması ve bu konuda araştırma, ilke ve 

kıstas olarak bilimsel araştırma ilkelerini kabul etmeleri dini ifadelerin saçma ve 

anlamsızlık alanına ait ifadeler olarak kabul edilmelerine neden olmuştur.3 Tanrı’nın 

varlığını rasyonel bir temele oturtma çabası pozitif (olumlamacı) teizmde de 

mantıkçı pozitivizmin aksine Tanrı’nın varlığını desteklemek amacıyla 

kullanılmıştır. Tanrı’nın varlığına dair ileri sürülen deliller hem inananların 

imanlarını sağlamlaştırmak hem de onu inkar edenlere karşı bir cevap sunmak 

amacındadır.  

                                                 
1 J. Hick, God and the Universe of Faiths, Oneworld Publications, 1994, s. 1-2 
2 T. Koç, Din Dili, İz Yay., İstanbul, 1998, s. 12 
3 T. Koç, ibid, s.11 
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İnsan bilgisinin dini, ahlaki ve sanatsal boyutları için bilimin sahip olduğu “daha 

rasyonel ve güvenli” temel bulma arzusunun bir anlamda başarısızlığa uğraması 

özelikle Kıta felsefesi düşünürleri arasında negatif teoloji konusunu yeniden 

gündeme getirmiştir. Negatif teoloji bu anlamda Tanrı’nın mahiyetinin belli bir 

biçimde anlaşılabilirliğine olan sarsılmaz güveni ve tutumu hedefleyen söylemlerin 

odağına yerleşmiştir.4  

 

Tanrı sorusunun bu çağa dair anlamları konusunda yapılan kısa bir değerlendirmenin 

sonucu olarak Tanrı’yı kanıtlarla ispat etmenin belki de klasik kaldığı bir dönemi 

yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu noktada “Tanrı sorusunun çağa dair anlamı nedir?” 

sorusunu tekrarlamamız gerekmektedir. Bu çağda, tersine bir göç yolunda olduğu ve 

yaşamlarımıza yeniden döndüğü söylenen Tanrı sorusunun anlamı nedir? “Bir 

sorunun başına gelebilecek en büyük felaket yanıttır” cümlesini de akılda tutarak bu 

soruyu sormaya devam etmemiz gerekiyor. Gargani bu konuda konuşmayı 

“postmodern dönemde dinden söz etmek ya da söz etmede inat eden biri gibi 

kekelemek zorunda kalmak, Tanrı’ya doğru anlambilimsel ve bilgibilimsel gönderme 

yolunu bulamadığından karanlıkta göz kırptığı izlenimine kapılmak” şeklinde 

betimler.5 Biz de bu çağın Tanrı sorusunu öncelikle “dönüş” iddiasını 

değerlendirerek yorumlamaya çalışacağız.  

 

                                                 
4 R. Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010,  s.81 

5 A. Gargani, “Olay ve Yorum Olarak Dinsel Deneyim”, Din, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 1996, 

s.106 
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Tanrı’nın yeniden deneyimlerimize dönmesi olgusu için “dönüş” kelimesinin 

kullanılmasının doğru olup olmadığı tartışılır bir konudur. Çünkü Ondan hiç 

bahsetmeğimiz zamanlarda bile bir izin izini taşıyor olduğumuz ihtimali her zaman 

mevcuttur. Bu ihtimal Vattimo’nun dini deneyimin azaldığı dönemlerde bile 

soluklaşmış bir hayaleti andırdığı imasını haklı çıkarabilir. Dinin yeniden dönüşü, 

göçü onun temel doğası nedeniyle değil belki ama bizim edimsel olarak (dini 

fanatizm, terör, dünyasallaştırılmış modernlik, bilinmeyen karanlık tehlikelerin 

tepemizde durması v.s.) varoluş koşullarımızda bir geri dönüş olarak denenir. 

Vattimo bu dönüşün, “unuttuğumuzu sandığımız bir şeyin yeniden ortaya çıkması, 

üstü örtülmüş bir izin yeniden güncelleşmesi, bir yaranın yeniden kötüleşmesi, 

bastırılan bir şeyin yeniden su yüzüne çıkması ya da krizden çıkma ümidi” olarak 

görülebileceğinin altını çizer. 6  

 

Jacques Derrida “dinlerin dönüşü” adlandırması konusunda biraz aceleci 

davranıldığını söylese de “dinlerin dönüşü” diye adlandırılan bu görüngüyü 

(phenomene) düşünmek neden bu kadar zor? Niçin hayrete düşürüyor?” diye sorar. 

Bu dönüşü düşünmek zor çünkü bize aynı anda birbirini dışlayabilen birkaç deneyimi 

birden yaşatabilir. Geç modern dünyanın sorunluluğuna ve karmakarışıklığına 

metafizik bir temel olarak Tanrı’ya bir geri dönüşle tepki göstermek, Nietzscheci 

terimlerle söyleyecek olursak insan ötesi kişi olmanın meydan okumasını geri 

çevirmek ve aynı zamanda Nietzsche’nin bu meydan okumayı kabul etmeyen herkes 

için kaçınılmaz saydığı o kölelik durumuna mahkum olmak anlamında da 

yorumlanabilir; bir umudun tekrar dile getirilmesi anlamında da. Bu ikilemi Derrida 

                                                 

6 G. Vattimo, İzin İzi, Din, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 1996,  s.77 
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“kurtuluş için dine basitçe merhaba veya elveda demek mi” diyerek sorgular.7 Geç-

modern Babil’e Tanrı’ya bir geri dönüşle tepki göstermek ve şimdiki durumdan 

görünüşte daha az kaotik olduğu için “önceki” durumun arzulanması bir “kurtuluş” 

umudu olarak da yorumlanabilir. “Kurtuluş” terimi dinin geri dönüşü için önemli 

noktalardan biridir; her din eninde sonunda bir kurtuluşu “vaat eder”. Hayatın 

karanlık tarafı ile başa çıkmak için güç sağlayarak belli bir krizden çıkabilmek, 

yaşamın ve ölümün daha geniş konuları üstünde gittikçe yayılan şüphecilik, 

bilinmezcilik, çekimserlikten bir teslimiyet ile selamete ermek bu vaadin önemli 

birkaç esasıdır. Derrida din üzerine bir söylemin “kurtuluş” söyleminden uzakta 

düşünülemeyeceğini şu şekilde ifade eder:  

 

 “Ve de kurtuluş, zorunlu olarak kötülüğün, hatanın ya da günahın önünde veya 

bunların ardından gelen selamet midir? Şimdi, kötülük bugün, halihazırda kötülük 

nerede bulunuyor? Kökten bir kötülüğün ne olduğunu bularak, kimliğini saptayarak 

mı zamanımız için kurtuluş figürünü veya vaadini ve bütün gazetelerde geri döndüğü 

söylenen bu dinselliğin tekilliğini oluşturabilecek olan şeye ulaşacağız?”8  

 

Kurtuluş vaadini bu geri dönüş bağlamında değerlendirdiğimizde krizden çıkmanın 

bir yolu olarak görülebilir ancak bunun karşılığında da Nietzsche’nin deyimiyle 

köleliği bile göze alarak yeniden dine dönmek söz konusudur.9 Kurtuluş umudu veya 

geç-modern Babil’e tepki olarak bir dönüş beraberinde muhakkak bir bozumu 

                                                 
7 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., İstanbul, 2008, s.13 

 
8 J. Derrida, İman ve Bilgi, Basit Aklın Sınırlarında “Din”in İki Kaynağı, Çev.: Melih Başaran, 

Toplumbilim Dergisi Jacques Derrida Özel Sayısı, Bağlam Yay.,  İstanbul, 1999, s.131  

 
9 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., İstanbul, 2008, s.13 
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getirmektedir. Bozumdur,  çünkü, “Tanrı Öldü” diktumundan sonra ölen Tanrı’nın 

aynı şekilde dönmesi mümkün değildir. Bu nedenle bugün Tanrı hakkında her 

konuşma problematik olmaktadır. Buradaki esas değişim bizim Tanrı algımızdır. 

Kadir-i Mutlak Tanrı imajı yerini deyim yerindeyse daha naif bir Tanrı’ya 

bırakmakta, insan kendine buyur eden, hakim, sabit değişmez Tanrı’dan daha dost 

bir tanrıya doğru meyletmektedir.10 İnanan ile Tanrı arasındaki ilişki erkle yüklü 

olarak değil, aksine Tanrı’nın tüm erkini insana devrettiği daha yumuşak bir ilişki 

olarak tasavvur edilmekte olup Vattimo bunu Tanrı’nın efendimiz olmasından çıkıp 

dostumuz olmasına dönüşmesi isteği olarak yorumlamaktadır.  

 

Geri dönüşün dinsel deneyimin dışsal ve tesadüfi bir yönü olmadığını kabul edersek 

bu dönüşün somut biçimlerinin de önemli sayılması gerekir. Bir “göç” söz konusu ise 

bu göçün sebepleri yani arka planı kadar göç yolları da büyük önem taşımaktadır. 

Negatif teoloji –kendi de dönüşerek-  bugün bu göç yollarından biri olmaya 

başlamıştır. Derrida’nın bu konudaki “dönüş apofatik söylemlere gözdağı mı verir 

yoksa onlara yol mu açar? Ya da zaten onların açtığı yoldan mı gitmiştir?” sorusu 

çalışmamızın cevap bulmaya çalıştığı önemli sorulardan biridir. Bu soruya verilecek 

cevapların negatif teolojinin çifte bir deneyim temelli olması nedeniyle çok kolay 

olamayacağını düşünüyoruz. Dönüş veya göç yollarından biri olduğu kabul edilse 

bile burada da yol ikiye ayrılmaktadır: Bir tarafta Tanrı’ya yaklaşmanın bir yolu, 

diğer tarafta ise bir rahatsızlık deneyimi olarak algılanan negatif teoloji 

bulunmaktadır. 

                                                 

10 T. Eagleton, Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, Çev.: Selin Dingiloğlu, Yordam Kitap Yay., İstanbul, 

2014,  s. 21 
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Negatif Teoloji Temelli Dinin Geri Dönüşü Tartışmalarının kısa bir 

değerlendirmesini yaptığımız bu genel girişin ardından tezin akışını ve 

varsayımlarını incelemeye geçebiliriz.  

 

Çalışmanın Planı 

 

Tezde yorumlayıcı bir çalışma yönteminin seçildiğini öncelikle ve özellikle 

belirtmek istiyoruz. Bu yöntemin seçilme sebebi ise tamamıyla konunun içeriği ile 

alakalıdır. Negatif teoloji konusu her zaman riskli bir konudur, sebebi ise Derrida’nın 

da vurguladığı gibi negatif teolojiden değil “negatif teolojilerden” bahsetmemiz 

gerekmesidir. Klasik, standart bir negatif teoloji örneği olmadığı ve çoğunlukla 

birbirini dışlayan negatif teoloji çeşitleriyle karşı karşıya kaldığımız bir durumda net 

varsayımlar ve çıkarımlar yapılamayacağını ve bu nedenle bizim perspektifimizden 

yorumlayıcı bir çalışma olacağının altını çizmemiz gerekmektedir.  

 

Çalışmada konunun akışı genel hatlarıyla iki ana husus üzerinde oluşturulacaktır; 

birinci ana alan negatif teolojinin ne üzerine temellendiği konusudur. İkinci alan ise 

negatif teoloji üzerine bugün neyin temellendiğidir.   

 

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak negatif teolojinin kavramsal 

bir çerçevesi çizilecek, onu olumlamacı (katafatik) teolojiden ayıran yönler 

vurgulanacak ve katafatik teolojinin Tanrı hakkındaki iddialarının negatif teolojide 

nasıl sorunsallaştırıldığı incelenecektir. Bu bölümün temel sorusu, negatif teolojinin 

teolojik sistem içindeki yeri ve baskın pozitif teolojiye gerçek anlamda bir başkaldırı 
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mı yoksa bir ayağı olumlamacı teoloji olan iki taraflı merdivenin diğer ayağı mı 

olduğudur. Pozitif (olumlamacı) teizm açısından Tanrı ontolojik olarak temeldedir, 

diğer her şey ise bu merkeze göre konumlanırlar. Tanrı insanlarla Peygamberler 

vasıtasıyla irtibat kuran, insanların da çeşitli dua ve dini ritüellerle yakınlık kurmaya 

çalıştığı aşkın bir varlıktır. Tanrı’yı ifade ederken insanlar için kullanılan olumlu 

sıfatların kullanılmasında bir beis yoktur çünkü Tanrı bizzat gönderdiği vahiylerde 

kendini bu sıfatlarla ortaya koymuştur. Negatif teoloji ise Tanrı hakkında pozitif 

teolojinin söylediği birçok şeyin aslında söylenemeyeceği iddiasına dayanır. Tanrı’ya 

atfedilen iyilik, güçlülük gibi sıfatlar olumsuzlanmak zorundadır. Çünkü bunlar 

bizim iyilik ve güçlülük kavramlarından anladığımız ya da çıkarımda bulunduğumuz 

sıfatlardır. Sonsuz Tanrı hiçbir sonlu varlıkla kıyas kabul etmez. Bu bağlamda Tanrı 

herhangi bir varlığın en üstün şekli olarak da düşünülemez. O zamansal ve mekansal 

her türlü varlığa aşkın bir varlıktır. Tanrı hakkında konuşmak, onun ne olduğunu 

değil ne olmadığını ifade etmekten öteye gidemez.  

 

Negatif teoloji pozitif teolojinin iddialarını ters yönden olumlamakta gibi gözükse de 

sonradan negatif teolog diye adlandırılan kişilerin Tanrı hakkındaki negasyon 

söylemleri dini otoritelerce çoğu zaman din dışına çıkmak olarak algılanmıştır. Tezde 

geniş olarak ele aldığımız ileri düzeyde bazı negasyonlar bu suçlamalara sebep 

olmuştur. Yaratma bir fiil olduğu ve değişimi gerektirdiği için Tanrı’nın dünyayı ve 

diğer her şeyi yaratmış olamayacağı, dini ibadetlerin Tanrı’ya ulaşmada boş ve 

yararsız birtakım şeyler olduğu, Tanrı’nın ilahi kitap ve aracı olarak Peygamber 

gönderemeyeceği çünkü bunların hepsinin onun aşkınlığına zarar vereceği gibi bir 
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dinin temel iddialarına yönelik bir anlamda yıkıcı söylemler bu anlayışın/yöntemin 

ortodoks din anlayışı tarafından dışlanmasına neden olmuştur.  

 

Tezin negatif teolojiyi genel hatlarıyla tanımlamaya çalışacağı bu ilk kısımdan sonra 

Tanrı’nın bilinebilirliği veya bilinemezliği ile alakalı ve bir anlamda negatif teoloji 

için arka plan oluşturan ve zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilecek kadar 

negatif teoloji ile karıştırılan kavramlar incelenecektir. Bu kavram karşılaştırmaları 

terminolojinin şimdiki durumunu kavramak açısından da önemlidir. Tanrı hakkında 

hangi konuşmanın veya konuşmamanın negatif teoloji dairesine gireceği düşünce 

tarihinde çok tartışılan bir konudur; Tanrı hakkındaki her olumsuzlamanın veya 

sorgulamanın negatif teoloji alanına girmeyeceği gerçeğinden hareketle onunla 

karıştırılan kavramlar iki başlık halinde değerlendirilecektir; 

 

Ateizm ve Agnostisizm Sınırında Negatif Teoloji bölümünde agnostisizm ile negatif 

teolojinin Tanrı hakkında bir tür bilinemezciliği savunması nedeniyle birbirinden 

kesin çizgilerle ayrılması güç görünse de düşünce tarihi boyunca Tanrı’ya ulaşmada 

kullanılan negatif yolun agnostisizmden oldukça farklı olduğu varsayımı 

incelenecektir.  

 

Fideizm ve Negatif Teoloji başlığında ise fideizm (imancılık) düşüncesi ile negatif 

teolojinin ortak bir zeminde temellenmeleri yani Tanrı’yı rasyonalite bağlamında 

değerlendirmeyi reddetmeleri açısından benzetilmelerinin doğru olup olmadığı 

değerlendirilecektir. Bu bağlamdaki varsayımımız bu iki kavramın birbiri yerine 

kullanılmasının önemli bir söylem yanlışı olacağıdır.  
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Negatif teolojinin yalın ve yaklaşık bir semantik çözümlemesi yapıldıktan sonra 

sistematik bir negatif teoloji oluşmasının sürecini izlemek, onun temel argümanlarını 

oluşturan arka planı bilmek amacıyla Grek felsefesinde, Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslamiyet’te negatif teoloji dairesine girebilecek Tanrı anlayışlarının bir 

değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bölüm negatif teoloji anlayışına dair spekülatif bir 

hatırlayış olmakla birlikte bu argümanları değerlendirmek bu terimin kökenine dair 

bize bir alan sağlayacak ve terminolojinin günümüzde geçirdiği değişimi görmek 

açısından bir ışık tutacaktır. İlgili kutsal kitap ve felsefi metinler ışığında Tanrı 

hakkında konuşmanın olasılık ya da imkansızlık ağını araştırmanın teze en büyük 

getirisi bu bulguların çağdaş felsefe açısından bir karşılaştırma yapma olanağı 

vermesidir. Bu bölümde özellikle aradığımız cevaplardan biri günümüz negatif 

teolojisinin geleneksel düşünce tarihindeki negatif teolojiyle hangi açılardan benzer 

veya farklı olduğu, negatif teolojinin günümüzde daha seküler bir yöne kaymadan 

önce geçirdiği aşamaları takip edebilmektir.  

 

Negatif teolojinin teolojik sistem içerisindeki konumunu araştırdığımız birinci 

bölümden sonra ikinci bölüm dominant katafatik (olumlayıcı) teolojiye bir başkaldırı 

olarak okunabilecek olan negatif teolojinin yapısöküm stratejisi bağlamında yeniden 

bir değerlendirilmesini içermektedir. Negatif teolojinin ikinci bölüm için ortaya 

koymaya çalışacağımız sorunsalı ise geleneksel dini söylemlerden farklı ancak yine 

de aşkın bir Tanrı anlayışını koruması bakımından dini periferide kalan negatif 

teolojinin Derrida’nın yapısöküm stratejisi ile nasıl birlikte anılmaya başladığıdır.  
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Derrida’nın dekontrüksiyonla yapmaya çalıştığı şeyin negatif teoloji olduğu, 

différance ile negatif teolojiyi yeniden ikame etmeye çalıştığı iddiaları ve onun post-

modernizmin “negatif teologu” olarak adlandırılması tartışmaları bağlamında 

değerlendirilecek olan bu bölümde yapılacak olan apofatizm ile dekontrüksiyonun 

benzerliklerini bulmak ya da birini diğerine indirgemek değildir. Bu bölümü bir anti-

ontoteoloji olarak negatif teoloji sorununa dair bir araştırma, yeniden gözden geçirme 

olarak yorumlamak daha doğru olacaktır. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz 

ve tezin genel varsayımlarından biri olan nokta geleneksel negatif teoloji anlayışının 

günümüzde tartıştığımız negatif teolojiye doğru nasıl bir dönüşüm geçirdiğidir. 

Tanrı’ya ancak olumsuzlamayla yaklaşılabileceğini savunan ve sonuç olarak düşünce 

tarihinde genellikle kendine mistisizmde yer bulan negatif teoloji bugün 

Nietszche’nin “Tanrı Öldü!” doktrini üzerine bina edilmektedir. Bu doktrin 

çerçevesinde yeni bir negatif teoloji anlayışı ortaya çıkmaya başlamıştır. Negatif 

teoloji çalışmaları hakkında bir tarama yapıldığında karşı karşıya kalınan şu ibareler 

bu değişimin bir göstergesidir: “İnancın askıya alınışı, dinsiz dindarlık, Tanrısız 

mistisizm, inanmanın ateizmi, v.b.” Derrida dekontrüksiyon ile böyle bir çaba içine 

girmemiş olsa veya en azından böyle bir amaç gütmese bile onun etkili olduğu 

düşünsel atmosfer böyle yeni bir negatif teoloji geliştirilmesine alan açmıştır.  

 

Negatif teolojinin yapısöküm stratejisiyle yeniden değerlendirilmesiyle şekillenecek 

olan bu bölümde üzerinde durulan ana konular ise öncelikle Derrida’nın negatif 

teolojiyi sınıra gelmekle birlikte yine de hala içinde olmakla suçladığı mevcudiyet 

metafiziğinin yapısökümüdür. Bu kısımda öncelikle Derrida’nın Platon’dan 

başlayarak metafizik bir karakter kazanan Batı felsefesine damgasını vuran 
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“mevcudiyet metafiziği”ni hangi yönlerden sorunsallaştırdığı ve negatif teolojinin de 

hangi açılardan hala sınırın dışına çıkamadığı ele alınacaktır. Bu bağlamda ikinci 

bölümde önemli başlıklardan biri transandantal fenomenoloji ve negatif teoloji 

ilişkisi arasındaki ilişkiyi ele alan bölümdür. Derrida “Transandantal fenomenoloji, 

tüm doksanın, tüm varoluş konumlarının, tüm savların askıya alınmasından geçmesi 

itibariyle negatif teolojiyle aynı öğeyi bağrında taşıyor” diyerek transandal 

fenomenoloji ile negatif teolojinin oldukça şaşırtıcı bir biçimde birbirlerine yakın 

olduklarını ve birinin diğerine iyi bir hazırlık dersi olacağını belirtir. Bu bağlamda bu 

kısımda transandantal fenomenoloji ile negatif teoloji arasındaki ilişki incelenecektir.  

 

İkinci bölümün en önemli duraklarından biri Derrida’nın stratejisi için anahtar 

niteliğinde olan Différance’dır. Différance Derrida’nın post-modernizmin “negatif 

teologu” olarak adlandırılmasına ve differance ile negatif teolojiyi yeniden ikame 

etmeye çalıştığı iddialarına neden olmuştur. Derrida’nın différance’ı bir nevi bir araç 

olarak kullanıp aslında negatif teolojinin Tanrısını işaret etmek istediği şeklindeki 

yorumların doğrulanabilir olup olmadığı ve her iki durumda da bunun günümüz 

negatif teoloji anlayışı için nasıl bir öneme sahip olduğu bu bölümün aramaya 

çalıştığı cevaplardan biridir.  

 

İkinci bölüm son olarak tezin bir diğer önemli ayağını oluşturan onto-teoloji eleştirisi 

ve negatif teolojinin onto-teoloji bağlamında değerlendirilmesini içermektedir. Onto-

teoloji eleştirisinin tezimiz açısından önemi Derrida’nın negatif teoloji ile ilgili 

konuştuğu hemen her yerde bu kavrama atıfta bulunmuş olmasıdır. O negatif 

teolojinin değerini onto-teolojiden kaçıp kaçamayacağı bağlamında değerlendirir. 
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Biz de tezin bu kısmında negatif teolojinin reddeder gibi gözüktüğü felsefi veya 

onto-teolojik vaat alanın dışına çıkıp çıkamayacağını değerlendirecek ve bunun 

negatif teolojinin çağa ait anlamı açısından önemini sorgulayacağız.  

 

Çalışmamızın iki önemli esası negatif teolojinin ne üzerine temellendiği ve ikinci 

bölümde de yapısökümün bu temele yönelik eleştiri ve değerlendirmelerinin ele 

alındığı ilk iki bölümün ardından üçüncü ve son bölümde bugün negatif teoloji 

üzerine nelerin temellendiği konusu ele alınacaktır. Bu bölüm için temel 

varsayımımız negatif teolojinin Tanrı hakkında konuşmanın imkan ve mahiyetini 

araştırmaktan daha öte bir alana kaymış olduğudur. Bugün negatif teoloji alanında 

yapılan çalışmalarda bu kavram Tanrı’nın aşkınlığını vurgulayarak onu yüceltmek 

için kullanılmaktan ziyade herhangi bir teolojik ya da felsefi belirlenime karşı koyan 

bir köksüzleşme hareketiyle ötekine doğru olan açıklığın özel bir adı haline gelmiştir. 

Bu söylemsel yönelimlerin teolojik ya da anti-teolojik olması artık esas sorun 

olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda geleneksel negatif teoloji anlayışından bugüne 

kavramın kendisinin de dönüşerek zaman zaman en önemli temel esaslarının 

zayıflayışını iki alan üzerinden inceleyeceğiz. Bunlardan ilki Derrida’nın 

Hostipitalité- konuksev(-er-/-mez-)lik kavramıdır. Derrida’nın negatif teolojiye 

ilgisinin onun felsefeden teolojiye sosyolojiden siyasete konukseverliğin yeni bir 

biçimi olarak gördüğü ve esasen negatif teolojiyi mutlak ötekilik ve aynı zamanda 

geçmişte yer alan konukseverlik türlerini kritik etmek için seçtiği yönünde iddialar 

bulunmaktadır. Biz bu iddiaların belli bir bakış açısından doğrulanabileceğini ve aynı 

zamanda negatif teoloji çalışmalarına bir ufuk katabileceğini konukseverlik ve 

negasyon bağlantısıyla değerlendirmeyi amaçlıyoruz.  
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Çalışmamız son olarak negatif teolojinin deneyime dayanan boyutunun 

incelenmesini içeren apofatik düşünce çizgisi üzerindeki mistisizm anlayışını ele 

almaktadır. Bu bölümde indirgemeci bir yaklaşımla yapısöküm, negatif teoloji ve 

mistisizm arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmaktan çok bu üç söylemin bugün neden 

aynı bağlamlarda kullanıldığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Amaçladığımız husus 

Derrida’nın Wittgenstein’ın ünlü “konuşulamayan hakkında susmalı” vurgusuyla 

negatif teolojinin mistisizme götürmesi arasında bir bağlantı olup olmadığını 

sorgulamaktır.  

 

Negatif teoloji ile mistisizm arasındaki ilişki ya da daha doğru bir ifadeyle 

aralarındaki derin bağlılık kimi zaman bir sebep-sonuç ilişkisi bağlamında 

değerlendirilmektedir.11 Bu bağı sebep sonuç olarak basite indirgemek doğru bir 

yaklaşım olmamakla beraber bir sebep sonuç zinciri kurulacaksa bile hangisinin 

sebep hangisinin sonuç olacağı da bir tartışma konusudur. Tezde bu sorgulama bağ 

vardır veya yoktur gibi bir sonuç için değil yapısöküm sonrası negatif teolojinin 

yönelebileceği mistisizmin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini değerlendirmek amacıyla 

yapılacaktır. Negatif teoloji bugün eski apophasis geleneklerin yankısını taşıyor gibi 

gözükse de hakikat temelli büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Hakikat savaştaki ilk 

zayiattır, deyimi negatif teoloji temelli mistisizmde de kendini doğrulamaktadır. 

Negatif mistisizm içinde bir “dini üstyapı” terimi hakikatle ilgili bu tartışmaların 

merkezinde bulunur. Dini Üstyapı terimi bir dinin ona özel biçimini veren inanç 

                                                 
11 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Fordham Universty Pres, Newyork, 

2000, s. 59 
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esasları ve ibadetlerini ifade için kullanılır. Bu konudaki geleneksel görüş, 

mistisizmin geleneksel dini bağlamından soyutlanarak incelenemeyeceği ve dinden 

soyutlanmış bir mistisizmin herhangi bir “teknik” kullanılarak uygulanmayacağıdır; 

yani o basitçe bir kişisel rahatlama aracı, yaşam programı değildir. 12 Dini üst yapı 

teriminin kaçınılmaz olarak en belirgin unsuru Tanrı inancıdır. Geleneksel 

mistisizmde aşkın Tanrı inancı mürid için ön şarttır. Bugün ise Tanrısız mistisizmin 

imkanı sorgulanmaktadır. Bu mistisizm türü “yıkıcı mistisizm” olarak 

adlandırılmakta olup mistik tecrübenin hem dini hem de gayri dini mistikler 

tarafından aynı biçimde elde edileceği inancına dayanır. Bu tecrübenin elde edildiği 

araçlar farklı meditasyon tekniklerini içerir ve bu tekniklerin dini üstyapı ile ilgisi 

yoktur, dolayısıyla da kendini ateizm içinde gören biri de mistisizmi tecrübe edebilir. 

Bu bilgiler ışığında bu bölümde yapısöküm sonrası negasyona dayalı mistisizmin 

“Ezeli Hikmet/ perennial philosophy” düşüncesinden veya arayışından soyutlanıp 

soyutlanmayacağı konusu sorgulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 W.T.  Stace, Mistisizm ve Felsefe, Çev.: Abdüllatif Tüzer, İnsan Yay., İstanbul, 2004, S.14 
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1. GELENEKSEL NEGATİF TEOLOJİ: BİLİNMEYEN TANRI’YA İMAN 

 

Çalışmanın bu bölümünde negatif teolojinin kavramsal bir çerçevesi çizilip onu 

olumlamacı (katafatik) teolojiden ayıran yönler vurgulanacak ve katafatik teolojinin 

Tanrı hakkındaki iddialarının negatif teolojide hangi noktalarda sorunsallaştırıldığı 

incelenecektir. Bunu takiben Grek felsefesinde ve Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslamiyet’te negatif teoloji dairesine girebilecek Tanrı anlayışlarının bir 

değerlendirmesini yapılacaktır.  

 

1.1 Geleneksel Negatif Teolojinin Kavramsal Çerçevesi 

 

Tanrı hakkında konuşmanın imkan ve mahiyeti düşünce tarihinin en önemli 

konularından biri olmuştur. Tanrı’yı ifade etmede yaygın olarak kullanılan “Teizm” 

sözcük itibariyle Tanrı'nın varlığına olan inanç anlamına gelmekle birlikte genel 

olarak zati mevcudiyeti bulunan bir Tanrı'ya inanmayı ifade için kullanılan 

terimdir.13 Pozitif (olumlamacı) teizm açısından Tanrı ontolojik olarak temeldedir ve 

merkezdir; diğer her şey ise bu merkeze göre konumlanır. Tanrı insanlarla 

peygamberler vasıtasıyla irtibat kuran, onların hayatını emir ve yasaklarla idare eden, 

insanların da çeşitli dua ve dini ritüellerle yakınlık kurmaya çalıştığı aşkın bir 

varlıktır. Evrenin yaratıcısı olan Tanrı her daim yaratma halindedir. Tanrı’yı ifade 

ederken insanlar için kullanılan olumlu sıfatlar kullanılabilir; insan bu sıfatlar 

vasıtasıyla Tanrı’yı tanır, bilir ve ona yaklaşır. Bu sıfatlar Tanrı için kullanıldığında 

artık insanlar için kullanıldığından farklı bir anlam ve boyut arz eder; Tanrı “iyidir, 

                                                 
13 J. Hick, Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Tanrı, Çev. Dr. Aydın Topaloğlu, M. Ü. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 28 (2005/1), s. 207-208 



17 

 

güçlüdür” denildiğinde bu bir insanın iyi ve güçlü olarak nitelenmesinden daha 

farklı, daha “öte” bir anlam ihtiva eder.  

 

Tanrı’yı ifade etmede kullanılan bir diğer yol ise tezimizin de konusu olan negatif 

yoldur. Negatif teoloji (apofatizm), teoloji disiplininde ilahiliğin nasıl 

anlamlandırıldığıyla ilgilidir. Bu bağlamda hem çok köklü bir alt zemine sahip, hem 

de sürekli yenilenen bir kavram olan negatif teoloji Tanrı’nın mahiyetinin belli bir 

biçimde anlaşılabilirliğine olan sarsılmaz güveni ve tutumu hedeflemektedir. 

 

“Negatif teoloji nedir?” gibi bir soru sormak ve onun formelleştirilmiş belirli bir 

tanımının olabileceğini düşünmek tam da kendinden kurtulunmaya çalışılan şeyin 

içine düşmek, bu kavramların savaştıkları tanım tarafından daire içine alınmak 

demektir.14 Negatif teolojinin birbirini dışlayan birçok tanımı bulunması nedeniyle 

“bir söylemin negatif teolojiye gizil veya fiili bir biçimde ait olup olmadığı 

konusunda karar vermeyi sağlayacak kesin ölçütlere sahip miyiz?” sorusu 

cevaplamamız gereken ilk sorudur. “Klasik bir negatif teoloji” var mıdır ya da 

negatif teolojinin klasik sınırları nerededir? Derrida bu soruyu şu şekilde sorar:  

 

“Söz vermiş olduğum halde…sözümü nasıl tutmam gerektiğini bilmiyorum. Uygun 

bir şekilde negatif teoloji hakkında nasıl konuşulur? Bir negatif teoloji var mı? Bir 

                                                 

            14 M.J. Rubenstein, Unknow Thyself: Apophaticism, Deconstruction and Theology After 

Ontotheology, Modern Theology 19:3, Blackwell Publishing, 2003, s.394 
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tane? Diğerleri için standart bir model? Bir kişinin onu kendisine adapte 

edebileceği? Kendisine erişilebilecek bir söylem (negatif teoloji) var mı?”15  

 

Klasik, standart bir negatif teolojinin olmaması ve birbirini dışlayan negatif teoloji 

türlerinin varlığı nedeniyle negatif teolojinin parametreleri yani karakteristik 

özellikleri betimlenerek ancak yalın ve yaklaşık bir semantik çözümleme yapılabilir. 

Negatif teoloji her şeyden önce bir tür değildir; kavramları pozitif yüklemlerle değil 

negatif yüklemlerle açıklamaya çalışan bir prosedür, metodik bir yol olarak 

tanımlanabilir. Negatif teolojiyi Tanrı’ya yaklaşmada temel bir form olarak kabul 

eden geleneksel anlayış perspektifinden bir tanımda öne çıkan ilk unsur aşkın bir 

Tanrı önkabulüdür.16 Bu anlayışa göre negatif teoloji Tanrı’nın mahiyetinin onun ne 

olduğundan çok ne olmadığı ile anlatılabileceğini savunan felsefi ya da teolojik 

anlayıştır. 17   

 

Tanrı hakkında olumlayıcı (katafatik) teolojide söylenen çoğu şeyin aslında 

söylenemeyeceği negatif teolojinin en önemli iddialarından biridir.18 Geç klasik 

dünyada, Tanrı’nın iyilik, adalet, cömertlik gibi insana dair sıradan niteliklerle 

anılmasının onu sıradanlaştırmak olacağı yönünde gelişen algı negatif teolojinin 

oluşumuna zemin hazırlamıştır. İnsanın Tanrı’yı dile getirmeye başladığı andan 

itibaren O’nun değer kaybedeceği düşünüldüğünden O hep insanın tasavvur gücünü 

                                                 
15 J. Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, Derrida and Negative Theology içinde, Ed. Harold 

Coward- Toby Foshay, Çev.: Ken Frieden, State University of New York Presss, Albany, 1992,  s. 83 

           16 P. Moyaert, “On Faith and the Experience of Transcendence: An Existential Reflection on 

Negative Theology”, 2000, s.375 

 

          17 I.Bulholf- L. Kate, “Echoes of an Embarrassment Philosophical Perspectives on Negative 

Theology-An Introduction”, Flight of the Gods Philosophical Perspectives on Negative Theology, 

Ed. I.. Bulholf-L. Kate,, Fordham Universty Press, NewYork, 2000, s.3-4 

 
18 M. Scott, s.13, Religious Language, Palgrave Macmillan, 2013, s.14 
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aşan, dile getirilemeyecek, tanımlanamayacak bir varlık olarak kabul edilmiş, 

böylece negatif (Tanrı’nın ne olmadığını anlatmaya dayalı) teoloji ile bir tasavvur 

oluşturulmuştur.19 Tanrı’ya atfedilen iyilik, güçlülük gibi sıfatlar olumsuzlanmak 

zorundadır. Çünkü bunlar bizim iyilik ve güçlülük kavramlarından anladığımız ya da 

çıkarımda bulunduğumuz sıfatlardır. Sonsuz Tanrı hiçbir sonlu varlıkla kıyas kabul 

etmez. Bu bağlamda Tanrı herhangi bir varlığın en üstün şekli olarak da 

düşünülemez. O zamansal ve mekansal her türlü varlığa aşkın bir varlıktır. 20 Tanrı 

için kullanılan “mükemmel” kelimesinin bile yanlış, kuru zayıf bir sözcük olduğu 

düşünülmüş, Tanrı’ya ulaşmak için zayıf çabalarla onun aşkınlığını zedelemekten 

ziyade onu negasyon yolu ile kavramaya çalışmak daha uygun görünmüştür.21 Bu 

yönteme göre, Tanrı’nın varlığı her türlü düşünceyi, kavramı ya da benzetmeleri 

aşar. Tanrı her türlü zıtlığın, zaman-zaman dışılık, mekan mekansızlık, hareket ve 

durağanlığın ötesindedir.22 İnsan ilahi olanı, en yüksek Varlığı, tarif edemez, 

tanımlayamaz, hayal edemez ya da bilemez çünkü o kökten bir şekilde aşkındır. 

Negatif yol (via negativa) ontolojik öz için kullanılan tüm varoluşsal, pozisyonel 

zamansal, niteliksel ve ahlaki kavramları, kişisel ve insani imajları reddeder ve hatta 

dili de gereksiz bir enstrüman olarak niteler. 23  

                                                 

          19 C. Keller, “The Cloud of the Impossible: Embodiment and Apophasis”, Apophatic Bodies 

Negative Theology, Incarnation and Relationality, , Ed. C.Keller ve C.Boesel,  Fordham Unıversity 

Press, New York,  2010, s.25-26 

 

           20
A.Topakkaya, ibid, s.105; C. Keller, “The Cloud of the Impossible: Embodiment and 

Apophasis”, Apophatic Bodies Negative Theology, Incarnation and Relationality, , Ed. C.Keller ve 

C.Boesel,  Fordham Unıversity Press, New York,  2010, s.27 

 

           21 C. Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, Albany University of New York, 

1984, s.6 

 

            22 R.Mortley, From Word to Silence, I. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986, s.125 

 
23 G.P. Rocca, “Speaking the Incomprehensible God Thomas Aquinas on the Interplay of 

Positive and Negative Theology”, The Catholic University of America Presss, 2004, s.8-15 
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Tanrı hakkında doğru bir konuşmanın onun ne olduğu değil ne olmadığı ifade 

edildiğinde mümkün olacağını savunan negasyon taraftarları, bu negatif sentaks 

içinde özelikle belli başlı bazı sıfatları kullanmışlardır. Tanrı’nın aşkınlığı ve 

kavranamazlığını, yaratılmamış doğasını vurgulayan terimler yani negatif yolun 

öncülleri olan sıfatlar dini ve felsefi metinlerde genel olarak şunlardır;  

görünmez (atheatos) 

ihata edilemez (acho¯re¯tos) 

yaratılmamış (agene¯tos) 

kavranamaz (aperinoe¯tos) 

sınırlandırılamaz (aperigraphos) 

isimlendirilemez (ano¯nomastos/akatonomastos), 

babası, yaratıcısı olmayan (agenne¯tos) 

anlatılamaz (arre¯tos)  

yok edilemez (ano¯lethros)  

başlangıçsız (anarchos) 

ihtiyaç duymaz (anendee¯s) 

bozulmaz  (aphthartos) 

cisimsiz (aso¯matos) 

değişmez (analloio¯tos).24  

 

Bu sıfatlardan negatif teoloji içinde en çok kullanılanı “tanımlanamazlık” olup 

Tanrı’nın tanımlanamazlığı negatif teolojinin en belirgin iddiasıdır. Bir şeyin ne 

                                                 
24 G.P. Rocca, “Speaking the Incomprehensible God Thomas Aquinas on the Interplay of 

Positive and Negative Theology”, The Catholic University of America Press, 2004, s.8 
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olduğunu belirlemek onu sınırlandırmak, bazı şeyleri dışlamak, bir kavram içine 

yerleştirmek olacaktır. Kavramlar kategorik olarak belirli, tanımlanabilen ve aynı 

zamanda sonlu olan şeylerle ilgilidir. Negatif teoloji açısından Tanrı “sonsuz” olduğu 

için bu kavramlar onu ifade etmekte yetersiz kalmaktadır. Tanrı kavramsal ya da 

kategoriksel olarak bilinen ya da tasavvur edilen her türlü şeyden farklıdır. Eğer 

sonsuz somut olarak düşünülebilse ve kavramlarla ifade edilebilseydi ya da 

özellikleri ve sıfatları açıkça tanımlanabilseydi bu takdirde o, sonsuz ve mutlak 

olamayacaktı. Bu anlamda sonsuzla sonlular arasındaki fark kapatılamaz ve 

giderilemez bir mahiyet arzetmektedir. Dolayısıyla bunlar sonsuzu ifade etmede 

yetersiz kalmakta ve kendisini ister istemez ‘söylenebilen’ ile sınırlamaktadırlar. 25 

 

İnsanın Tanrı’yla olan özel tecrübesini başkalarına bildirmek için kullandığı tüm 

kavram ve söylemlerin hepsini reddetmek negasyon açısından zorunludur. Tanrı 

hakkında konuşmak, onun ne olduğunu değil ne olmadığını söylemekten öteye 

gidemez. Amaç mutlak varlığı dil sayesinde oluşmuş her türlü sıfat ve 

tanımlamalardan, olumsuzlayıcı her türlü kategorik belirlenimlerden ve her türlü 

pozitif yüklemlerden arındırarak onun kategoriler üstü olma özelliğini açığa 

çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için yapılması zorunlu olan ilk şey, kullanılan dil 

yapısının daha doğrusu dil alışkanlığının yeniden yapılandırılmasıdır. Tanrı’yı ifade 

etmede dil yetersiz olmasına rağmen yine de bir dil içinde kalma zorunluluğu bu 

noktadaki esas sorun olarak kendini gösterir. Tanrı’yı tanımlamaya çalışırken 

kaçınılmaz olarak bir bağlam, çerçeve içinde kalmak durumunda olmak ve bir 

yandan da onun dile getirilemez olduğunu ifade etmek paradoksal bir durum ortaya 

                                                 

           25 A.Topakkaya, “Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji”, Bilimname IX, 2005/3, s.106 
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çıkarır.26 Dilin Tanrı’nın “varlığın ötesinde bir varlık” oluşunu ifade etmekteki 

yetersizliğinin bir nebze de olsa olumsuzlama ile aşılabileceği düşüncesi esasen 

kaygan bir zeminde yürümek gibidir. Bu yaklaşımın amacı Tanrı’yı dilden ve dilin 

eksikliklerinden muhafaza etmek olup negasyon Tanrı hakkında onun mutlak 

ötekiliğine zarar vermeden, bir sırrı ortaya çıkarmadan konuşmanın bir yolu gibi 

görünmüştür. Mutlak ötekiliğe yaklaşmak için sonsuz bir negasyon zincirinin sabırla 

devam ettirilmesi gerekmektedir. Negasyon ile de olsa Tanrı hakkında konuşmak 

negatif teologlar tarafından “gevezelik etmek” olarak değerlendirilmiş, esas negatif 

teolojinin yani Tanrı’yı dilden muhafaza etmenin yolunun ise “susmak” olduğu 

vurgulanmıştır. Tanrı’ya sessizlik ile ulaşmanın nasıl bir negasyon türü olduğu tezin 

üçüncü bölümünde detaylı olarak değerlendirilecektir.  

 

Negatif teoloji her ne kadar pozitif teolojiden tam olarak uzaklaşamamış olsa dahi 

katafatik teolojinin Tanrı hakkındaki dominant ve ve katı tek tipçi yorumlarına bir 

alternatif olması bakımından önemlidir. Bu yöntemin insanda bir Tanrı düşüncesi 

oluşturacağı ancak ona saplanıp kalmadan, onu tek doğru kabul etmeden bir anlamda 

sınırsız bir erteleyişle Tanrı hakkında konuşacağı varsayımı teoloji için büyük önem 

taşır.27 Negatif teolojinin Tanrı’nın mahiyetinin belli bir biçimde anlaşılabilirliğine 

olan sarsılmaz güveni ve tutumu hedeflemesi ve kendini anlamın bir ertelenişi, karar 

verilemezliği ile ortaya koyuşu Derrida’nın negatif teolojiyi “apofatik yüreklilik” 

olarak nitelendirmesinin sebeplerinden birisidir.  

 

                                                 
26 P. Moyaert, “On Faith and the Experience of Transcendence: An Existential Reflection on 

Negative Theology”, 2000, s. 375-376 
27 P. Moyaert, ibid, s.375-376; R. Alpyağıl,  Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz 

Yay., İstanbul, 2010, s.186 
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Negatif teolojinin bu şekilde kavramsal bir tasviri çizildikten sonra Tanrı’nın 

bilinebilirliği veya bilinemezliği ile alakalı ve bir anlamda negatif teoloji için arka 

plan oluşturan ve zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilecek kadar negatif 

teoloji ile karıştırılan kavramların burada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konu 

özellikli bir önem arz eder çünkü Tanrı hakkındaki her olumsuzlamanın veya 

sorgulamanın negatif teoloji olarak adlandırılması bir terminoloji hatası olacaktır. Bir 

anlamda ileriki başlıklarda negatif teolojinin ne olmadığı ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

 

1.1 Ateizm ve Agnostisizm Sınırında Negatif Teoloji  

 

Negatif teoloji hakkında konuşmak her zaman beraberinde bir risk taşır. Çünkü 

Derrida’nın da deyimiyle tanımı ve temayülü gereği kendini tüm görüsel 

dolululuğundan boşaltması nedeniyle daha fazla mekanikleştirilebilir, kolayca 

çoğaltılabilir, taklit edilebilir, sahtekarlık ve kalpazanlığa maruz hale gelebilir.28 

Bahsedilen risklerden biri negatif teolojinin temellendiği bakış açısıdır. Negatif 

teoloji aynı argümanlarla hem Tanrı’ya yaklaşmada temel bir form olarak hem de bir 

rahatsızlık deneyimi ile Tanrı’dan uzaklaşmanın bir yolu olarak görülebilir.29 

Tanrı’nın aşkınlığını vurgulayarak onu yüceltme ve Tanrı’nın varlığını yadsıma gibi 

iki temel sonuç da negatif teolojiden çıkar. Negatif teolojide hem bir şey söylenir 

hem de onun tersi: Tanrı’nın varlığı yoktur veya Tanrı varlığın ötesindedir (ötesidir) 

                                                 
28 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., 2008, s. 40 

              29 J. Wissink,“Two Forms of Negative Theology Explained Using Thomas Aquinas”, Flight Of 

The Gods Philosophical Perspectives On Negative Theology, Ed. I. Bulhof ve L. Kate, Newyork 

Forham University, 2000, s.100-101 
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denir. 30 Bu iki farklı bakış açısı ilahiliğin uzaklığı veya ilahiliğin yokluğu şeklinde 

bir yansımayla kendini göstermektedir.  

 

Negatif teoloji ilk planda modern toplumda ateist sekülerliğin yaygın bir modu ile 

ilişkili görülmüştür; onu ateizme indirgemek pek mümkün görünmemektedir, ancak 

negasyon yolu böyle bir yoruma izin verir, onu mümkün kılar. Apofatizmin 

karıştırılacak kadar ateizme benzemesinin nedeni onun Tanrı konusunda olumsuz ve 

sorgulayıcı bir form alan bir bildiri, bir açıklama bir yanıt olmasıdır; Tanrı 

hakkındaki yadsımalar ve bir boşluk-yokluk retoriği eksenindeki dil geleneksel dini 

inanç ve değerler hakkında yaygın bir septisizme yol açar. 31 Derrida da apofatik 

yöntemin sık sık ateizmle karıştırıldığını ifade etmiş ve bu konuda “hiçbir şey böylesi 

bir yargı kadar hak edilmiş ve bir o kadar da anlamsız, yersiz ve kör olamaz” 

diyerek bu yanılsamaya dikkat çekmiştir. O Leibniz’in bile buna meyilli olduğunu 

“bu gizemcilerde zor metaforlarla dolu, neredeyse ateizme eğilimli son derece 

yürekli ifadelere rastlanır….” sözlerini alıntı yaparak ifade eder. 32 Ancak yukarıda 

da belirtildiği gibi negasyon ateizm yorumunu mümkün kılsa ve ona bir kapı açıyor 

gibi gözükse de bunu zorunlu kılmaz.  

 

Negatif teoloji ile yakından bağlantılı görülen bir diğer kavram ise agnostisizmdir. 

Agnostisizm ile negatif teolojinin dili birbirine oldukça benzemekte, zaman zaman 

birbiri yerine kullanılabilmektedir. İki kavramın da Tanrı hakkında bir tür 

bilinemezciliği savunması nedeniyle birbirinden kesin çizgilerle ayrılması güçtür. Bu 

                                                 
30 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., 2008, s. 14 
31 I.Bulholf- L. Kate, “Echoes of an Embarrassment Philosophical Perspectives on Negative 

Theology-An Introduction”, Flight of the Gods Philosophical Perspectives on Negative Theology, 

Ed. I.. Bulholf-L. Kate,, Fordham Universty Press, NewYork, 2000, s.12 
32 J. Derrida, ibid, s.13-14 
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güçlüğe rağmen düşünce tarihi boyunca Tanrı’ya ulaşmada kullanılan negatif yol 

agnostisizmden farklı metot ve amaçları taşımıştır. İkisinin birbiri yerine 

kullanılmasını engelleyecek bu farklılıkları tartışmadan önce kısaca agnostisizmin 

tanımını ve çerçevesini vermemiz gerekmektedir. Agnostisizm, kısaca Tanrı’nın 

varlığı ya da yokluğunu bilemeyeceğimizi öne süren öğretinin adıdır. Buna göre akıl 

Tanrı’nın varlığı ve mahiyeti gibi fizikötesi konuları bilemez. Agnostisizmin negatif 

teolojiyle alakasını değerlendirmenin güç olduğunu söylerken bunda hem çeşitli 

agnostisizm tanımlarından kaynaklanan belirsizliklerin hem de kendimize ölçüt 

alacağımız tek bir negatif teoloji türünün olmamasının da payı olduğunu belirtmek 

istiyoruz. Bu konuda agnostisizmden kaynaklanan en büyük handikap onun Tanrı’yı 

var saymaması açısından ateizm ile; Tanrı’yı var ama ispat edilemez sayması ile de 

teizmle yakınlaşmasından ileri gelmektedir.33 Agnostisizm öğretisi gerçekte ne teizm 

ne de ateizmle yakın görülebilir çünkü bu öğretiye göre ne teizmin iddia ettiği gibi 

Tanrı’nın varlığını ne de ateizmin iddia ettiği gibi Tanrı’nın yokluğunu kanıtlamaya 

gerek/imkân vardır; güçlü bir agnostik bu konuda fikir öne sürülemeyeceğini iddia 

eder.34 Agnostiklere göre Tanrı’nın varlığının bilinemez olması zorunlu olarak O’nun 

yokluğunu iddia etmek, yani ateizm anlamına gelmemektedir. Agnostisizmin 

ateizmden ayrıldığı nokta burasıdır; agnostisizm ateizmi de reddeder, Tanrı’ya 

inanmak ya da inanmamak bir taraf tutma, tavır alma veya bir seçimdir. 

Agnostisizmde taraf tutulmaz; bu bir anlamda seçmemeyi seçmektir.35 Agnostik teist, 

ateist, panteist, materyalist, idealist gibi kimselerin varlık problemine dair 

kendilerince çözüm ürettiklerine inanmalarına rağmen söz konusu problemin kendisi 

                                                 
33 D. J. Hill and R. D. Rauser, “Agnosticism”, Christian Philosophy AZ, Edinburgh, 2006, s. 6, 
34 A. Plantinga, “Agnosticism”, A Companion to Epistemology içinde, ed. Jonathan Dancy, Emest 

Sosa, A Companion to Epistemology, Blackwell, Malden 2010, s.223 
35 T. Yıldırım, Ateizm Mi Agnostisizm Mi? Bertrand Russell’ın Tercihi, FLSF (Felsefe ve Sosyal 

Bilimler Dergisi), 2011 Bahar, sayı: 11, s. 46 
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için çözülmesinin imkansız olduğu düşüncesindedir. Agnostik için Tanrı'nın varlığını 

kanıtlayacak ya da çürütecek derecede elimizde yeterli kanıt olamayacağı için teistin 

de ateistin de öne sürdüğü kanıtlar anlamsızdır.36  

 

Agnostisizm terimini terminolojiye kazandıran ve onu kullanan ilk kişi Thomas 

Huxley (1825–1895) de bu terimi “anlam sorunu” çerçevesinde kullanmıştır.  Huxley 

kendi öğretisini adlandırmak için Yunanca “bilinemez” anlamına gelen a gnostos 

sözcüğünden agnostisizmi türetmiş, terim daha sonra geriye doğru bilinemezci 

öğretileri kapsayan bir isim haline gelmiştir. Antikçağın ünlü sofistlerinden 

Protogaras’ın bilinemezciliği bu konudaki en eski örneklerden biridir: “Tanrılar 

konusunda, onların var ya da yok olduklarını ya da neye benzediklerini bilmiyorum; 

çünkü bu konuda bilgiyi engelleyen etmenler çok: konunun karışıklığı, gizemi ve 

insan hayatının kısalığı” Protagoras, On the Gods. Protogaras bu ifadelerine ek 

olarak Tanrı’ların doğasının duyularla algılanamadığı için bilinemediğini eklemiş, bu 

da ilkçağ agnostisizminin dayanakları hakkında önemli bir bilgi kaynağı olarak 

görülmüştür. İlkçağdan bu yana Tanrı’yı bilme konusunda aynı sakınımlı tavır 

sürmektedir çünkü Protagoras’ın öne sürdüğü nedenler geçerliliğini kaybetmemiştir. 

Bu sakınımlı tavrı destekleyen ve 1929 yılında açıklanan “Bilimsel Dünya Görüşü: 

Viyana Çevresi” adlı programda sunulan, içine dinin de dahil edildiği birleştirici bir 

bilimin oluşturulması önerisinden farklı bir yol sunan Rodney Stark’ın bu konudaki 

düşüncesi agnostisizmin tek uygun bilimsel yaklaşım olduğudur. Ona göre bilim için 

Tanrı’nın varlığına ya da yokluğuna ilişkin sorulara yanıt bulmak tümüyle 

imkânsızdır. Bu nedenle ateist ve teist varsayımlar eşit derecede bilim dışıdır ve her 

                                                 
36 L. Jones, “Doubt and Belief”, Encyclopedia of Religion, Thomson Gale, 2005, s.2424 
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iki varsayım üzerine kurulan çalışmalar eşit derecede eksiktir. Uygun tek bilimsel 

yaklaşım agnostik görüştür.37 Agnostisizm çağdaş dönemde metafiziğe ve fideizme 

bir meydan okuma olarak değerlendirilmiştir. Terimin yaratıcısı Huxley de 

agnostisizmin negatif yöntemden farkını şu sözlerle ortaya koyar: 

 

“Agnostisizm, ne ‘negatif’ bir inanç esası olarak ne de her hangi bir türden bir inanç 

esası olarak ele alınabilir. Sadece o, etik ve entelektüel bir prensibe dayanarak 

mutlak inancın geçerliliğini sorgular. Bu prensip, pek çok şekilde ifade edilebilir, 

fakat hepsi de şu kapıya çıkar: Kişinin, bir önermenin objektif doğruluğundan emin 

olmayı mantıksal açıdan haklılaştıran (logically justifies) delilleri yoksa o önermenin 

doğruluğundan emin olduğunu söylemesi yanlıştır.”38 

 

Agnostisizmin çerçevesi kısaca bu şekilde çizildikten sonra onun negatif teoloji ile 

arasındaki fark kendini daha belirgin bir şekilde ortaya koymuş olmaktadır. 

Görüldüğü gibi agnostisizm Tanrı’nın var veya yok olduğunu bilemeyeceğimizi iddia 

ederken, geleneksel negatif yol Tanrı’nın mahiyetinin kavranamaz, dile getirilemez, 

bilinemez olduğunu ve bu nedenle insan aklının onu tam anlamıyla bilemeyeceğini 

bu nedenle ona ancak olumsuzlama ile yaklaşılabileceğini iddia eder. Bu noktada 

Tanrı’nın varlığı ve yokluğu hakkında pozitif ya da negatif ifadeler kullanılamaması 

ile onun kavranamazlığına dayalı negatif teoloji birbirinden farklı sonuçlara 

götürmektedir. Bir anlamda fideizme karşı ortaya çıkmış olan agnostisizm ile 

Tanrı’yı insanın ulaşamayacağı bir yüceliğe koyan negatif teoloji terimlerinin birbiri 

                                                 
37 R. Stark, Tek Gerçek Tanrı; Tektanrıcılığın Tarihsel Sonuçları, Çev. Çiğdem Özüer, İstanbul 

2005, s. 8–9. 
38 T. Huxley, “Agnosticism and Christianity”, Collected Essays, Volume V: Science and Christian 

Tradition D. Appleton And Company, New York 1902, s. 310.   
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yerine kullanılması bu nedenlerden pek de doğru olmamaktadır. Negatif teolojinin 

agnostisizmden farkı konusunda Carabine’nin “felsefi çekingenlik” ve “serbest bir 

bilinmezlik” şeklindeki imaları bu konuda kayda değerdir. 39 

 

1.1.2 Desteklenmeyen İman/Fideizm ve Negatif Teoloji 

 

Fideizm (imancılık) düşüncesi ile negatif teolojinin ortak bir zeminde temellenmeleri 

yani Tanrı’yı rasyonalite bağlamında değerlendirmeyi reddetmeleri açısından 

birbiriyle karıştırılmaları önemli bir söylem yanlışının sonucu olacaktır. Fideizm 

Tanrı’nın varlığı temelli bir düşüncedir. Tanrı’nın var olduğuna inanmak için 

rasyonel hiçbir kanıta ihtiyaç duyulmadığı ve Tanrı’nın varlığını ispat etme 

gayretinin gereksiz bir gayret olduğu fideizmin esasıdır. Fideizme göre imanı dışsal 

ve rasyonel bazı ölçütlerle temellendirmeye ve kanıtlamaya çalışmak gerçek bir 

imanın yoksunluğunu ortaya koyar.40 Tanrı hakkında nesnel bir kesinliğe sahip 

olmak Tanrı’ya imanın en büyük engellerinden biridir. Bu düşünce en net ifadelerini 

Kierkegaard’da bulmuştır: “Tanrı’yı nesnel olarak kavrayabilirsem inanmış olmam, 

fakat bunu yapamadığım için, inanmalıyım. Eğer kendimi iman dairesinde tutmak 

istiyorsam nesnel kesinsizliğe sıkı sıkıya tutunmaya kararlı olmalıyım”.41  

 

                                                 
39 D. Carabine, The Unknown God Negative Theology In The Platonic Tradition: Plato To 

Eriugena, Louvain, Peeters Press, 1995, s.13 

 
40 M. Peterson, Reason and Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of Religion, 

Oxford University Presss, New Yorks, 1991, 37 
41 S. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, Volume I: Text, 

ed. and trans. with Introduction and Notes by Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey, 1992, s.204 



29 

 

Fideist anlayışa göre dini dünya görüşünün “içinde” olmadan onun anlaşılması 

mümkün değildir, teorik delillerle dışarıdan anlama çabaları bir inananı tatmin 

edemeyeceği gibi onun imanını da zedeler.42 Rasyonel bir sebep olmadan inanmak 

mutlak Ötekinin bir hediyesi, lütfudur. Gerçek bir iman için Tanrı’yı bilmeye, onu 

tanımaya ihtiyaç yoktur. Bu görüşe en büyük eleştiri geleneksel yayılmacı dini 

inançtan gelir. Tanrı’nın varlığı veya bazı dini esaslar akli olarak desteklenmediği 

takdirde bir dinin diğer dinlerden üstünlüğü gibi bir sav öne sürülemeyeceği için 

fideizm yetersiz bulunmaktadır. “Anlamak ve bilmek içim iman şarttır” mottosuyla 

hareket eden bu görüş aşırı ve katı tutumlara götürebilmektedir. Bu bir dini hayatın 

dışında kalanların o alanda tek bir söz söylemelerinin bile önüne geçilecek bir zemin 

yaratılmasına neden olur. Bu nedenle iman bir din için en önemli unsur olmakla 

birlikte fideizmin akli delilleri reddetmesi nedeniyle mesafeli yaklaşılan bir görüş 

olmuştur. 43 

 

Fideizmin negatif teoloji ile kesiştiği nokta ise tanımlanamayan, akıl ile ulaşılamayan 

Tanrı algısıdır. Negatif teolojinin Tanrı’yı tanımlanamaz, bilinemez ve dolayısıyla 

herhangi bir akli delille ispatlanamaz olarak betimlemesi ile fideizmin Tanrı’yı 

nesnel bir kavranamazlıkla tavsif etmesi bir benzerlik olarak kendini ortaya 

koyabilir. Tanrının bilinebilirliği veya bilinemezliği ile alakalı bu söylemler negatif 

teoloji için arka plan oluşturmakla beraber birini diğerine indirgemek kavram 

kargaşasına yol açacaktır. Fideizmin Tanrı’yı kavranamaz diye nitelendirmesi safi bir 

iman arzusundan ileri gelir.  

                                                 
42 M.S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Yay., İzmir, 2002, s. 25 
43 M. Scott, Religious Language, Palgrave Macmillan, 2013, s.136 
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Negatif teolojinin ateizm, agnostisizm ve fideizm ile bağlantıları ve Tanrı hakkında 

hangi noktaları sorunsallaştırdıkları bu şekilde ortaya konulduktan sonra negatif 

teolojinin düşünce tarihindeki dinsel ve felsefi temellerinin değerlendirilmesine 

geçebiliriz.  
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1.2 Geleneksel Negatif Teolojinin Felsefi ve Dini Arka Planı 

 

Sistematik bir negatif teoloji oluşmasının sürecini izlemek, onun temel argümanlarını 

oluşturan arka planı bilmek terminolojinin şimdiki durumunu kavrayabilmek 

açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Grek felsefesinde ve dini metinlerde 

negatif teolojiyle ilişkilendirilebilecek argümanları değerlendirmek bu terimin 

kökenine dair bize yorumlayıcı bir çalışma için gerekli alanı sağlayacaktır.  

 

Negatif teoloji esasen kaynakları geç antikite ve erken hıristiyanlık dönemine kadar 

uzanan eski bir düşünce geleneğidir. Neoplatonik felsefe ve teoloji bu terimin en 

yoğun tartışıldığı dönem olmuştur. Tarih boyunca klasik antikiteden günümüze kadar 

negatif teoloji çeşitli şekillerde varolmuştur. Bütün bu şekiller içerisinde bir tane 

orijinal negatif teoloji olmadığından bu çeşitlerden birini diğerlerinden daha doğru 

ölçütlere sahip olarak nitelendirebileceğimiz bir ayar/sınır çizgisi yoktur. 44 Negatif 

teoloji ve Tanrı’nın kavranılamazlığı düşüncesi ve terminolojisinin oluşmasındaki 

temel yapı Hıristiyan olan, olmayan batı ve doğu arasındaki sınırda, Helenistik 

dünyaya bir yol açmıştır. Negatif teoloji tarihi deyim yerindeyse bir ekolar 

bütünüdür.45 Negatif teolojiyi temel bir deneyim serisi olarak yorumladığımızda ilk 

olarak şu soru çıkar önümüze: bu ekoları oluşturan kuyunun dibini nerede bulabiliriz, 

negatif teolojinin entelektüel çerçevesi, zemini nedir? Bu soru düşünce tarihinde kısa 

bir negatif teoloji incelemesini gerektirmektedir. Böyle bir incelemede ilk durağımız 

elbette Grek felsefesinde Tanrı kavramı ve buna bağlı olarak negatif teolojiyle 

ilişkilendirilebilecek argümanları değerlendirmek olacaktır. Burada özellikle 

                                                 
44 I.Bulholf- L. Kate, “Echoes of an Embarrassment Philosophical Perspectives on Negative 

Theology-An Introduction”, Flight of the Gods Philosophical Perspectives on Negative Theology, 

Ed. I.. Bulholf-L. Kate, Fordham University Press, NewYork, 2000, s.3-4 
45 I.Bulholf- L. Kate, ibid, s.11 
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belirtmek istediğimiz husus ise düşünce tarihinde negasyon olarak 

değerlendirilebilecek tüm argümanları değil sistematik bir negatif teoloji 

oluşmasında katkıları bulunan, bugünkü negatif teoloji çalışmalarına kaynaklık eden 

ve Derrida’nın da “negatif teoloji külliyatı” diyerek sık sık atıfta bulunduğu 

kaynakları tartışmaktır. 

 

1.2.1  Grek Felsefesinde Tanrı Kavramı Ve Negatif Teoloji 

 

Negatif teoloji şeylerin aşkın özünü bilmek için bir metot olarak kullanılmıştır; bu 

aşkın özler Platon’un iyi ideası, Neoplatonistlerin Bir’i, Hıristiyanların ise Babasıdır. 

Negasyon dildeki şeylerin doğasına ilişkin tüm pozitif iddiaları olumsuzlaması 

bakımından dile ve bilimsel araştırmalara duyulan büyük heyecanın ardından gelen 

ikinci evredir, denilebilir. Grek felsefesinin ilk periyodundan, Aristoteles’e kadar, 

insan ve kozmik realite hakkındaki temel gerçekleri dile getirmede dile duyulan 

güven nedeniyle dilin aşkın gerçeklere ulaşma kapasitesi pek şüpheyle 

karşılanmamıştır. İlk grek filozofların kaygısı bilgi ve onun sınırları ile ilgili değildir. 

Onlar epistemolojik sorulardan ziyade ontolojik sorular sormuş ve doğanın yapısıyla 

ilgilenmişlerdir.46 

 

Felsefi Tanrı kavramımızın kaynaklarını bulmak için eski Yunan Tarihinde yapılacak 

bir araştırma bizi antik Yunan Felsefesi hakkındaki bilgimizin büyük bir bölümünün 

kaynağı olan Aristote1es'in yazılarına götürecektir. Grek felsefesinde “Tanrı”dan 

bahsederken Yunanlıların “tanrı” diye adlandırdıkları şeylerin kaynak, mahiyet ve 

                                                 
46 G.P. Rocca, “Speaking the Incomprehensible God Thomas Aquinas on the Interplay of 

Positive and Negative Theology”, The Catholic University of America Press, 2004, s.5 
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fonksiyonlarına dikkat edilmelidir. Aristoteles, Milet'li Tales'ten söz ederken şöyle 

der: Bu filozofa göre her şeyin kendisinden çıktığı ve yine her şeyin sonunda 

kendisine döneceği ilk ilke veya unsur, su'dur. Başka bir yerde de Aristoteles buna şu 

bilgiyi ekler: Aynı Tales'e göre, "Her şey tanrılarla doludur"  Elbette uzlaştırmanın 

ilk yolu, su ve tanrılık kavramlarını özdeş saymaktır. Başka bir yol da suyu tanrıya 

dönüştürmek yerine Tales'in tanrısını suya dönüştürmektir. Tales, dünya tanrılarla 

doludur' derken bundan gerçekten "Tanrılar"ı kastetmemektedir. O, bununla su gibi 

fiziki ve tam anlamı ile tabii bir enerjiyi kastetmekte olup ona göre, mesela, su her 

şeyin ilk ilkesi durumundadır. 47 

  

Yunan Tanrı algısında büyük etkisi bulunan Homer’ın bile tanrıdan söz ederken 

Tanrı’yı kastetmediğine dair pek çok yorum bulunmaktadır. Homer’ın İlyada’sında 

“tanrı” kelimesinin çok fazla sayıda şey hakkında kullanıldığı görülmektedir.48 Zeus, 

Hera, Apollo, Pallas Athean ve kısacası Olimpos'un bütün tanrılarının durumlarında 

olduğu gibi, bir Yunan tanrısı, bugün bizim "kişi" dediğimiz bir varlık şeklinde 

tasavvur edilebilmekteydi. Tanrı okyanus, Yer veya Gök, büyük tabii felaketler gibi 

fiziksel bir realite de olabilirdi.49  

 

İlk bakışta bu birbirinden oldukça farklı varlıklar ve hatta salt soyut kavramlar 

arasında ortak unsurlar bulmak zor görünmektedir ancak onların mahiyetleri ne 

olursa olsun insanların kaderlerini baştan aşağı değiştirebilen, kendi başlarına 

                                                 
              47 R.Y. Hack, God In Greek Philosophy To the Time Of Socrates, Princeton, Princeton University 

Press, 1941, 1-2 

 

            48 J.Burnet, Early Grek Philosophy, London, A & C Black, 1920, s.4 

 
49 E. Gilson, God and Philosophy, Yale University Press, 1941, s.2-4; R.Y. Hack, God In Greek 

Philosophy To the Time Of Socrates, Princeton, Princeton University Press, 1941, 1-2 
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iradeyle donatılmış canlı varlıklar olmaları en önemli ortak özellik sayılabilir.50 

Yunan Tanrılarının ilk belirgin özellikleri canlı olmalarıdır, bir Yunan Tanrısı ne 

olursa olsun cansız olamazdı. O insanlar gibi yaşayan bir varlık olup onu insanlardan 

ayıran ise ölümsüz olmalarıydı. Onların ikinci bir özelliği hepsinin geniş anlamda 

dünyadan ziyade insan hayatıyla ilgili olmalarıdır. Bu bağlamda Yer, Gök, Okyanus, 

Nehirler, Ölüm, Uyku gibi insanın kaderini değiştiren her şeyin bir Tanrı olarak 

algılandığı görülür. Bunların hepsinde ortak olan bir başka nitelik ise hepsinin kendi 

alanında mutlak bir egemenliğe sahip olması ve diğer tanrıların mutlaklığını kabul 

etmeleridir.51 Yunan filozofları "tanrı" kelimesini kullandıklarında, basit bir  "şey" 

den daha fazla olan bir sebebi kastetmekteydiler. Dünyayı verilmiş bir gerçek olarak 

ele alan Yunanlıların sadece onun "mahiyetinin" ne olduğunu, yani var olan her şeyin 

asli cevherinin ve bu şeylerin faaliyetlerini sağlayan gizli ilkenin ne olduğunu 

sormaktaydılar: O, su mu, hava mı ateş mi yoksa Sonsuzluk muydu? Yoksa o bir 

Zihin, bir Düşünce İde bir kanun muydu? 52  

 

Helenistik ve Hıristiyan anti-antropomorfik gelenek tanrıların doğaları hakkındaki 

algıyı bazı açılardan sorunsallaştırmıştır. Tanrıların doğası hakkındaki ilk sorun 

politeizmden kaynaklanan sıkıntılardır. Tanrıların babası Zeus örneğinde olduğu gibi 

bir Tanrı çok güçlü diğerleri ise daha aşağı seviyededir. Tanrılar arasındaki güç 

çatışmaları, onların etik olmayan davranışları dini düşünce açısından bir problem 

olmaya başlamıştır. Kızan, seven, pişman olan, kıskanan bir Tanrı imajı normal 

deneyimin ötesinde bir tanrı anlayışını yerleştirmeye çalışan dini düşünce için 

                                                 
50 E.Gilson, ibid, s.11 
51 E.Gilson, ibid, s.12-17 
52 E. Gilson, ibid, s.18 
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aşılması gereken bir aşama olarak görülmüştür.53 Homerik ilah kavramı uzun bir 

tarihe sahiptir ve yine uzun yüzyıllar Grek dini düşüncesinin özünü oluşturmuşlardır. 

Tanrılar konusundaki bu eski düşünce tamamen sökülüp atılamasa da daha bilimsel, 

rasyonel düşünceler nedeniyle eski Panteon güvenilirliğini yitirmiştir.54 Homerik 

Tanrı ve buna karşı aşkın Tanrı anlayışının savaşında en azından görünürde daha 

aşkın Tanrı imajı galip gelmiştir.  

 

Tanrıların “daha aşkın” olmasının kabulü ise aşılan sadece bir aşamadır. Diğer bir 

aşama ise onun tamamen bilinemez olması aşamasıdır. Tanrıyla insanın ayrıştığı bu 

aşamada Tanrı daha yabancı insanlık ise daha yalnız olmaya başlamıştır.55 Yahudi 

Hıristiyan inancı Tanrı’yı Yaratıcı, Koruyucu yerin göğün ve her şeyin sahibi olarak 

görür ve Tanrı ve diğer her şeyin birbirinden tamamen ayrıdır. Grek felsefesi ise bu 

ayrımı yapmaz çünkü Tanrılar ya da ilahilik kozmozun bir parçası olarak görülür. Bu 

nedenle Yaratıcı ve her şey arasındaki fark Hıristiyanlığın ürettiği ayrılık/farklılaşma 

olarak görülür.56 Tanrı’nın sahneden uzaklaşması, sonsuz bir sessizliğe çıkması 

aşaması ne kadar Tanrı’nın tanımlanamazlığını öne sürse de yine de Tanrıyı 

doğrulayıcı bir kavramdır. İlk negatif teoloji tipi budur.  

 

“Bir ve en büyük Tanrı”ya geçişte, bu kavramın gelişmesinde Xenophanes en önemli 

isimdir. İnsanlar o dönem tanrıların da kendiler gibi doğduklarını düşünüyorlardı, 

                                                 
53 R.Mortley, From Word to Silence, I. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986, s.14 

           54 D. Carabine, The Unknown God Negative Theology In The Platonic Tradition: Plato To 

Eriugena, Louvain, Peeters Press, 1995, s.14 

 
55 J. Wissink,“Two Forms of Negative Theology Explained Using Thomas Aquinas”, Flight Of 

The Gods Philosophical Perspectives On Negative Theology, Ed. I. Bulhof ve L. Kate, Newyork 

Forham University, 2000, s.102 
56 J.Wissink, ibid, s.105 
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Xenophanes’e göre ise insanların böyle düşünmeleri uygun değildir: “bir tanrı, 

tanrılar ve insanlar arasındaki en güçlü olan, ölümlülerle benzer bir beden ve 

düşüncede olamazlar”.57 O Tanrı’nın ölümlülerden ayrı bir doğaya sahip olduğunu 

söyleyen ilk filozoftur. Protagoras gibi, “hiç kimse Tanrılar konusundaki hakikati 

bilmemiştir ve bilemeyecektir” diyerek insanın tanrılar konusundaki hakikati 

bilemeyeceğinde ısrar etmiştir. Tanrıların hakikati konusundaki bu sakınımlı tavır 

Grek düşüncesinde uzun yüzyıllar devam edecektir. 58 

 

1.2.1.1 Platon Negatif Teolojinin Babası Mı? 

 

Platon’un döneminde eski mitlerin tanrı ve kahramanlarının güvenilirliklerini 

kaybettiklerini söylemek doğru olacaktır. Platon’un tanrı kavramı Homer’in tasvir 

ettikleri gibi değildir. O Tanrı’nın doğası konusunda sistematik bir çerçeve çizmez 

ama bu konudaki tavrı oldukça nettir. Tanrılar ilk olarak ve öncelikle değişmezdir. 

Onlar üzüntü ya da sevinç bilmezler, eski tanrılar gibi kendilerini değiştirmezler, 

inananların rüşvetini kabul etmezler, kötülüğe ve dinsizliğe göz yummazlar, sadece 

insanın iyiliğiyle ilgilenirler. Platon için Tanrılara inanmamak utanılacak bir şeydir. 

Platon da Sokrates de felsefi irfan için Tanrıyı bir kenara bırakmazlar. Tanrılar hala 

gerçek varlıklar olarak dikkate alınır ve günlük yaşamda büyük rol oynamaya devam 

ederler.59  

 

                                                 
57 J.Burnet, Early Grek Philosophy, London, A & C Black, 1920, s.77-78; R.Y. Hack, God In 

Greek Philosophy To the Time Of Socrates, Princeton, Princeton University Press, 1941, s.61 

           58 D. Carabine, The Unknown God Negative Theology In The Platonic Tradition: Plato To 

Eriugena, Louvain, Peeters Press, 1995, s.14-16 

 
59 D. Carabine, ibid, s.18-19 
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Platon için felsefe tarihinde negatif teolojinin babası, kurucusu gibi yakıştırmalar 

kullanılsa da negasyonu aşkın bir gerçekliği tanımlamak için sistematik olarak 

kullanmaz. Negatif teolojiyle ilişkilendirilmesine neden olan ifadelerden biri “bu 

evrenin yapıcısı ve babasını keşfetmek, gerçekten bir görevdir, onu insanlara deklare 

etmek ise imkansız bir şeydir60 şeklindeki ifadesi olsa da Platon’un genel felsefesine 

bakıldığında en azından bazı insanların onu bilebileceğine dair bir ihtimali korumuş 

olduğu görülür. Ona göre normal insan aklı tanrılar ve evrenin oluşumuyla ilgili 

konuları tam olarak bilmek için yeterli donanıma sahip değildir; ancak bu sınırı aşma 

imkanı ihtimaller arasında yer alır.   

 

 Onun “iyinin, güzelliğin, aşkın” yorumunu içeren bazı metinleri incelendiğinde 

negatif teolojinin çekirdeği gibi görülebilecek noktalar bulunabilir. Platon en yüksek 

gerçekliği tanımlamak için negatif terimleri kullanır, pozitif terimlerle ifade etmez. 

İyilik, güzellik ona göre aşkın ve tanımlanamazdır. Onda agathon, İyi, neden güç ve 

diğer her şeyi elinin altında tutan ilahi bir güçtür. O daima bilinemeyendir. Bununla 

beraber agathon bilinebilir olmayı korur.61 Platon’da negatif teolojiyle ilişkilendirilen 

nokta onun iyi idesini tanımlayışında ortaya çıkar.  

 

“Bilim ve gerçek ne kadar güzel olurlarsa olsunlar şuna inan ki, iyi ideası 

olanlardan ayrı, onların çok üstündedir. Görünen dünyada ışığın ve gözün güneşle 

yakınlığı olduğunu düşünmek doğru ama onları güneşle aynı saymak yanlış olduğu 

gibi, kavranan dünyada da bilim ve gerçeği yakın saymak doğru, ama onları iyinin ta 

                                                 
60 Platon, Timaeus, Çev.:Benjamin Jowett, 28 C 

            61 D. Carabine, The Unknown God Negative Theology In The Platonic Tradition: Plato To 

Eriugena, Louvain, Peeters Press, 1995, 33-34 
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kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette ikisinin de çok üstünde, çok 

yükseklerdedir.”62  

 

Burada tam bir negatif teoloji bulmak mümkün değildir ancak Derrida burada negatif 

teolojileri biçimlendirmiş bir bakış açısına dikkat çeker: “varlığın ötesinde olan bir 

varlık olarak iyi”.63 Platon Devlette “İlahilik insandan tamamıyle ayrıdır, der ve ekler 

Tanrılar muhakkak surette daha aşkın olmalıdır. 64 Tanrıların aşkın olması 

maddeselliği, duygusallığı, adaletsizliği ve değişimi reddeder.  

 

Platon’un negatif teolojinin babası olarak adlandırılmasına sebep olacak önemli 

noktalardan bir diğeri onun dili yarı küçümsemesidir. Mağara tasviri, ışıklar 

arasındaki nüans, yarı aydınlık-karanlık, son analizde direkt sözsel bir açıklamayla 

ifade edilemeyecek bir deneyim portresi sunar. İnsanı karakterize eden ruh ilahidir ve 

bedenden farklı olarak ölümsüzdür, bozulmaz, tahrip edilemez.65 Phaedrus 

diyaloğunda Tanrı’nın bilinemezliği ile ilgili güçlü öğeler bulunur. Tanrı hakkında 

herhangi bir şeyi tartışmak onu ölümlüler seviyesine indirmektir derken Plotinustan, 

Proclustan, Augustine’den, Dionysius’tan Eriguana’dan çok da uzak bir konumda 

bulunmamaktadır. 66 Platon’un apofatizmin babası iddiası ve yorumlarına rağmen 

onun yazılarında bu metodun çok yanlış anlaşılmış bir öğesi vardır. Daha önce de 

vurguladığımız gibi Tanrı hakkındaki her olumsuzlamanın negatif teolojinin 

                                                 
62 Platon, Devlet,  çev: N.Tunç, Oda Yay.,  İstanbul, 2011, s.228 

63 J. Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, Derrida and Negative Theology içinde, Ed. Harold 

Coward- Toby Foshay, Çev.: Ken Frieden, State University of New York Presss, Albany, 1992, s.102 

 
64 Derrida, ibid, s. 101 
65 Platon, ibid, 7. Kitap; D.Carabine, ibid, s. 32 
66 D.Carabine, ibid, s. 27 
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dairesine girmesi mümkün değildir. Platon negasyonu kullansa da onu gerçekliğe 

ulaşmak için tek yol olarak görmemektedir.  

 

1.2.1.2 Plotinus ve Tarifsiz Bir 

 

Sistematik bir negatif teoloji oluşumunda Plotinus son derece önemli bir durak olup 

bu sorunu sistemli bir şekilde felsefe sahnesine taşıyan ilk kişidir. 67 Derrida da kendi 

çalışmaları ile benzerliklerin bulunduğunu söyleyerek Plotinus’a özel bir önem 

atfetmiştir. Plotinus’a göre nihai gerçeklik olumlamadan çok olumsuzlamayı 

gerektirir, onaylamak onu diğerlerine benzer hale getiren sıfatları kabul etmektir. 

Varlığın ötesinde varlığı için bu sıfatlarla anmak yakışık almaz.68 Plotinus, Varlık 

ötesindeki Varlık için Bir ismini kullanmış ve bunun sebebini şöyle izah etmiştir: 

 

 “Bir’i kendinden başka bir sujenin yüklemi gibi görmekten kaçınmak için Bir 

olduğunu söylemiyoruz. Gerçekte ona hiçbir isim uygun değildir; bununla birlikte bir 

ad vermek gerektiği için, ona Bir adını vermek uygundur.” 69  

 

Plotinus Tanrı hakkında Onun bu dünyadaki her şeyi aştığını söylemek dışında hiçbir 

şey söylenemeyeceği öne sürer. O maddi, sonlu ve bölünebilen bir varlık değildir. 

İnsan zihninin düşünceleriyle sınırlanamayacağı için dil yoluyla ifade edilemez. Biz 

Bir’e onu ifade edebilecek kadar değil onun hakkında konuşabilecek kadar nüfuz 

edebiliriz. Tanrı’dan Bir diye söz ederken bunu Onun tamamıyla saf ve basit 

                                                 
67 D. Carabine, ibid, 112 
68 G.P. Rocca, “Speaking the Incomprehensible God Thomas Aquinas on the Interplay of 

Positive and Negative Theology”, The Catholic University of America Press, 2004, s.11 
69 Plotinus, Enneadlar, Çev.: Zeki Özcan, Bursa Asa Yay., 1996, s.87 
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olduğunu, onda kompleks hiçbir şey bulunmadığını, onun Mutlak Birlik olduğunu 

belirtmek için kullanır. Bir ya da Tanrı’ya duyusal varlıklar için geçerli olan töz-

ilinek kategoriler yüklenemez. Tanrı hakkında söyleyeceğimiz her şey onu 

sınırlandırmaya neden olur. 70 

 

Levinas, Plotinusçu Bir’in Varlığın ötesinde yer aldığını ve aynı zamanda epekeina 

nou (akıl ötesinde) olduğunu ifade eder. Plotinus’un Bir’i, isimsizdir, tanıma, sınıra, 

yere ve zamana, kendiyle özdeşliğe kendine göre farka, benzerliğe ve benzemezliğe, 

varlığın ve bilginin kategorilerini oluşturan tüm bu yüklemlere yabancıdır. Bir tüm 

bunlardan farklı bir şeydir. Herhangi bir terimle ilişkisinde göreli değil mutlak bir 

şekilde başkadır. Bir, ifşa-edilmemiştir: ifşa edilmemiş oluşu bilginin onun ışığını 

taşıyamayacak kadar küçük ya da sınırlı olmasından kaynaklanmaz. İfşa edilmemiştir 

çünkü ifşa etmek Bir’in birliğiyle çelişen bir ikilik barındırır.71 Bir’in varlığın 

ötesinde oluşu gizli ve anlaşılmaz oluşundan değildir. Gizlidir çünkü varlığın 

ötesindedir, varlıktan bambaşkadır. 

 

Plotinus’un Bir’in mahiyeti hakkındaki negasyonlardan bazıları şu şekildedir: 

 

“Bir her şeydir ve kendi dışındaki şeylerden hiçbiri değildir. Her şeyin ilkesi olduğu 

için her şey değildir; fakat her şeydir.”72 

 

                                                 
70 Plotinus, ibid, s. 84; D. Carabine, The Unknown God Negative Theology In The Platonic 

Tradition: Plato To Eriugena, Louvain, Peeters Press, 1995, s.111-113 

            71 Levinas, Sonsuza Tanıklık, Metis Yay., İstanbul, 2003, s.132; 

 
72 Plotinus, Enneadlar, Çev.: Zeki Özcan, Bursa Asa Yay., 1996, s.21 
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“O bir şey değildir; ne niteliği ne de niceliği vardır, ne zeka ne de ruhtur; o, kendi 

başına, diğer özlerden yalıtılmış özdür; çünkü özden önce hareketten öncedir…tam 

olarak konuşmak gerekirse onun ne şu ne de bu olduğunu söylemek gerekir; fakat 

ona dışarıdan yaklaşarak ve içerdiği yüklemeler yüzünden bazen yakınında bazen de 

uzağında olacak şekilde etrafında dolaşarak, onu sözlerle açıklamak zorunluluğu 

kendi duygularımızın bir gereğidir.”73  

 

Plotinus, evrenin Tanrı tarafından yaratılması konusunda da birçok negatif teologun 

söylemeye cesaret edemediği bir negasyonu benimser. Ona göre Tanrı evreni 

yaratmış olamaz çünkü yaratma bir eylemdir ve her eylem bir hareketi ya da 

değişmeyi gerektirir; Tanrı ise değişmez. Yaratma bilinç ve iradeyi gerektirir, bunlar 

da onu sınırlar. Evrenin oluşumunu sudur, türüm öğretisi ile açıklar. Varolan şeyler 

Tanrıdan, ışık kaynağı olan güneşten nasıl çıkıp yayılıyorsa öyle yayılıp çıkar, sudur 

eder. Nasıl ki ışık ışınları güneşe eşitlenemezse varolan şeyler de tanrıya eşitlenemez. 

Tanrı bu türüm süreci boyunca değişmeden, azalmadan ve hareket etmeden kalır.74 

Plotinus’un negatif dil kullanmasının pratik sonucu kişide Tanrı hakkında bir fikir, 

çağrışım uyanması ancak onu belli bir düşünceye saplanmaktan korumasıdır. O da 

diğer negatif teologlar gibi insanın zihni durma noktasına geldiğinde “sessizliğe 

çekilmeyi” uygun görür.75  

 

                                                 
73 Plotinus, ibid, s.84 
74 D. Carabine, The Unknown God Negative Theology In The Platonic Tradition: Plato To 

Eriugena, Louvain, Peeters Press, 1995, s.112-115 

75 T. Koç, Din Dili, İz Yay., İstanbul, 1998, s.61 
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1.2.2 Üç Büyük Dinde Negatif Teoloji 

 

Üç dinin kutsal kitaplarında negatif teoloji ile ilişkili sayılabilecek hususlara 

geçmeden önce dini metinlerde negatif teolojiden bahsederken sakınımlı bir tavır 

almak gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Bir önceki bölümde belirttiğimiz gibi 

negatif teolojinin mantıksal kipliklerini, gramerini, sözlükçesini, semantiğini 

kullanan her düşünce sisteminin negatif teoloji olamayacağı açıktır. Özellikle tek 

Tanrılı dinlerde kullanılan negasyon yolu Tanrı’nın aşkınlığı temelli bir 

negasyondur. Bu sakınımlı tavrın nedeni de kullanılan olumsuzlama ifadelerinin 

kolayca negatif teoloji dairesine girdiğini iddia etmenin getireceği indrgemecilikten 

korunmaktır. 

 

Dini metinler, Tevrat, İncil, Kur’an, negatif teoloji için önemli bir kaynaktır. Negatif 

yolun öncülleri olan yedi sıfat -Görünmez, Anlatılamaz, Sözle ifade edilemez, 

Anlaşılamaz, Akıl ermez, Yaklaşılamaz, Ölümsüz- dini metinlerde Tanrı için 

kullanılan ortak sıfatlardır. İnsanda varolan özellikleri aşan, onunla benzer özellikleri 

taşımayan bir varlıkla arasında bu yedi sıfat bulunmaktadır. Yahudilik, Hıristiyanlık 

ve İslamiyetin negatif teolojileri addedilen düşünceleri incelediğimizde olumlamacı 

teolojinin bir nevi destekçisi olan bir negasyon görüyoruz. Tanrı’nın 

kavranılamazlığı onun gerçeklikten “münezzeh” olmasıyla ilişkilendirilmiş, Tanrı’yı 

tema haline getirerek onu olmanın akışına taşımamanın bizzat onur olduğu 

düşünülmüştür. Levinas da bu bağlamda Kitab-ı Mukaddes’in Tanrı’sının “kriterlere 

tabi olan bir fikirle veya kendini doğru ya da yanlış olarak gösterme gerekliliğine 
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maruz kalan bir fikirle kıyaslanamayacağını” vurgulamıştır.76 Bu durumda bile, 

negatif teolojinin Tanrı’nın ismiyle harekete hemen hiç yer bırakmaması dolaylı 

olarak ruhban sınıfının otoritesini tartışmaya açmıştır. Bu dini toplumlarda “birinin 

yerini kaybetmesi” dir.77  Yüce Efendimiz, Yaratıcı Tanrı’dan bir boşluklar Tanrısına 

dua etmek Derrida’nın apofatik yüreklilik dediği bir bozgunculuk gibi görülebilir.  

 

Tanrı hakkında teşbihi (antropomorphic) bir dil kullanılıp kullanılamayacağı 

konusunda Yahudi, Hıristiyan ve İslam düşünce tarihinde oldukça yoğun tartışmalar 

olmuştur. Kutsal kitaplarda Tanrı’yı hem teşbih eden hem de tenzih denilen ve 

çalışmamızın esasını oluşturan olumsuzlama örneklerine rastlanmaktadır. Ancak 

kutsal kitaplardaki tenzih yaklaşımı ile filozofların yadsıma metodunu Tanrı 

hakkında konuşmanın tek yolu olarak görmesi arasında büyük fark bulunmaktadır. 

Kutsal kitaplarda zaman zaman kullanılan yadsımanın Tanrı’yı diğer varlıklardan 

ayrı tutmak ve yüceltmek amacında olduğu açıktır. Aşağıda üç dinin de bu konuya 

yaklaşımını incelediğimizde hem Kur’an’ın hem de Kitab-ı Mukaddes’in olumsuz 

nitelemeler yanında olumlu nitelemeleri çok daha fazla kullanıldığı görülecektir; yani 

vahiyde tenzihten çok teşbih vardır. Kutsal kitaplarda yer alan yadsıma ayetlerinden 

Plotinusçu anlamda bir negatif teoloji çıkarmak biraz zorlama bir yorum olacaktır.  

 

 

                                                 
76 Levinas, Sonsuza Tanıklık, Metis Yay., İstanbul, 2003, s.164 
77 Bulholf, I.-  Kate, L., “Echoes of an Embarrassment Philosophical Perspectives on Negative 

Theology-An Introduction”, Flight of the Gods Phılosophıcal Perspectıves on Negatıve Theology, Ed. 

I.Bulholf ve L.T. Kate, Fordham Universty Press, NewYork, 2000, s.11 
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1.2.2.1 Yahudilik 

 

Yahudi kelamında insan ile Allah arasında benzerliğin varlığını kabul eden ekoller 

Allah’ın tıpkı insan gibi istiva ettiğine,  insanı donatan organların benzeri olarak eli 

ve yüzünün bulunduğuna inanmaktaydılar. Yahudiler ilk aşamada fiziki bir ilah 

tasavvurundan uzak kalamamışlarsa da özellikle filozof-teologların çabasıyla 

Yaratıcıyı eksik sıfatlardan tenzih eden bir düşünce yapısına yaklaşmışlardır.78  

  

Eski Ahit için Tanrı’nın yolu araştırılamaz, bulunamaz ve onun yüceliği sınırsızdır. 

Antik İsrail’de Yehova’nın erişilmez konumu aşılamaz bir aşkınlığın 

betimlenmesidir. Bu “Efendi” o kadar yüksekte ve o kadar erişilmezdir ki onu 

görmek ya da dokunmak istemek ölümcüldür.79 Tanrı’ya bir özelik atfetmek onu 

sınırlandırmak, bir çemberin içine almak demektir. Tanrı kendini Musa’ya 

bildirdiğinde, bunu bir isim vermeyi reddetmek suretiyle yapmış, “Ben Ben’im” 

demiştir. Bir Yahudi için Tanrı’nın aşkın olduğunu söylemek onu herhangi bir 

yaratılmış şeyle ölçememek demektir ve bu yüzden yaratılmış akıl ile o kavranamaz; 

fakat aynı zamanda onun varlığı bilinebilir. Yahudi geleneğinde negatif teoloji için 

örnek gösterilebilecek isim Musa İbn Meymun’dur. İbn Meymun’a göre Tanrı’nın ilk 

bakışta olumlu niteliklerle nitelenmesi mümkün gibi gözükse de doğru ve tam bir 

idrakle düşünüldüğünde bunun imkanı olmadığı ortaya çıkar. O iddiasını iki ayrı 

                                                 
 İstiva: Tanrı’nın arşın üzerinde kurulması 

        78 İ. Coşkun, “Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu”, İlmî ve Akademik 

Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, s.118 

 

        79 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Forham Universty Press, Newyork, 

2000, s.63 
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kategoriye ait şeyler arasında bir nisbet olamayacağı ilkesine dayandırır. Nasıl ki 100 

m. ile karabiberin arasında bir nisbet yoksa Tanrı ile yaratıklar arasında da nisbet 

yoktur. Tanrı’nın sıfatları olduğuna inanmak bir yerde antropomorfizme inanmakla 

eşdeğerdir. İnananların bunu yapmalarının nedeni kutsal kitaplardaki ifadeleri sözcük 

anlamıyla almalarıdır. Tanrı’yı nitelendiren “vardır”, “bilendir”, “diridir” gibi 

niteliklerin bize nisbet edilen anlamlarla aynı olması sözkonusu olamaz.80  

 

Ona göre Tanrı hakkındaki her olumsuz niteleme onun hakkındaki kavrayışımızı 

artırır yani varlığı kavrayışımız olumsuz niteliklerin çokluğu ile doğru orantılı bir 

gelişme gösterir. İbn Meymun “dilin yetersizliği” nedeniyle Tanrı’yı anmak için 

olumlu nitelemelerin kullanılamayacağı onun ancak olumsuz nitelemelerle 

anılabileceğini söyler. Zihinlerin açıkça farkına varamadığı bu önemli manalar 

hataya sebep olan şeylerin en büyüğü olan sıradan lafızlara dönüştürülemez. Çünkü 

bütün dillerdeki ibarelerin sınırları gerçekten dardır.81  

 

Yahudi negasyonuna dair bir başka önemli durak olan İskenderiyeli Philon metinleri, 

Grek felsefesi ve Hıristiyan yazarlar arasında önemli bir köprüdür. O Tanrı’nın 

varlığını ve özünü bilmeyi birbirinden ayırır, Tanrı’nın bir cinsten, türden münezzeh 

olduğu ve bu nedenle tanımlanamaz olması anlamında onun için “en genel” tabirini 

kullanır. Tanrı’nın özü herhangi bir yaratılmış için bilinmezdir ve bu yüzden akılla 

kavranamayan, isimlendirilemeyen ve anlaşılamayan olarak adlandırılır.82 

                                                 
80 İbn Meymun, Delaletu’l hairin, tah. Hüseyin Atay, AÜİF Yay., Ankara, 1974, s. 26-30  

            81 R.Alpyağıl,  Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010, s.193 

 
82 G.P. Rocca, “Speaking the Incomprehensible God Thomas Aquinas on the Interplay of 

Positive and Negative Theology”, The Catholic University of America Press, 2004, s.9 
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H.A.Wolfson Philon’un Tanrı’nın akılla kavranamaz olduğunu ileri süren ilk kişi 

olduğunu söyler, çünkü önceki Grek felsefeciler Tanrı’nın sadece duyularla 

kavranamayacağını ileri sürmekte iken Tanrı’nın bedensiz, sade ve bölünemez 

olduğunu kabul eder.83 Tanrı’nın herhangi bir isimle çağrılmasının yasaklanması, 

mantıksal olarak onun tanımlanamaz ve kavranılamaz olmasına götürür.  

 

İbn Meymun ve Philon’un Tanrı’nın özünün kavranamaz olması nedeniyle ona 

sadece negasyonla ulaşılabileceği iddialarına rağmen ayetler incelendiğinde bu 

olumsuzlamaların bir negatif teoloji olarak değerlendirilemeyeceği görülür: 

 

“Musa Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu.” 84 

 

Musa, ‹‹Lütfen görkemini bana göster›› dedi.  

19  RAB, ‹‹Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim›› diye karşılık verdi, ‹‹Adımı, RAB 

adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma 

acıyacağım.  

20  Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.››  

21  Sonra, ‹‹Yakınımda bir yer var›› dedi, ‹‹Orada, kayanın üzerinde dur.  

22  Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle 

örteceğim.  

23  Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.››85   

                                                 

           83 V. Vitiello, “Çöl, Ethos ve Terk Etme”, Din-Jacquess Derrida/Gianni Vattimo,  Dost Yay., Ankara, 

2011, 128-129 

 
84

Eski Ahit, Mısır’dan Çıkış-(20:21)  
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Yahudi inancına göre Tanrı’ya atfedilen farklı ilahi "nitelikler" ve özellikler de 

sonsuz kutsal gerçeğin mevcut durumunu, varlığını ya da bir varlığa sahip 

bulunduğunu gösteren çeşitli izah tarzları olarak değerlendirilir.86 Tanrı'nın kişisel bir 

varlığa sahip olduğu inancına hem İncil yazmalarında, hem de son dönem Yahudi ve 

Hıristiyan ilahiyat literatüründe sıkça işaret edilmiştir. Eski Ahit'te Tanrı insanlarla 

kişisel terimler ile konuşmaktadır: "Ben babanızın Tanrı’sıyım, İbrahim'in Rabb'i, 

İshak'ın Rabb'i ve Yakup'un Rabb'iyim”.87 Eski Ahid’in Tanrısı kendini İbrahim’e, 

İshak’a ve Yakub’a bildiren bir Tanrı’dır, daha sonra Hıristiyanların Tanrısı olacak 

olan bu Tanrı ilişkiseldir. Bu ilişkisel Tanrı İsrail halkının acı çektiğini bilir onların 

dualarına cevap verir, Tanrı Musa’ya İsraillilerin Mısırlıların baskıcı sömürü 

köleliğinden özgürleşeceklerini bildirir. Tanrı’nın ilişkisel doğası Eski Ahit’te İsrail 

halkıyla bir sözleşme yapmasıyla doruk noktasına ulaşır. Musa Tanrı’nın kendinden 

10 Emir alır ve sözleşmeye uydukları sürece Tanrı’nın onları kutsayacağı sözünü 

alır. Bu ahitleşme Eski Ahid’in ana temasıdır. O Musa’yla arkadaş gibi sohbet 

etmiş88, ona sırtını göstermiş, insanlarla nerdeyse sıkı fıkı bir ilişki içine girmiş, 

zaman zaman onları kıskanmıştır.89 Bu Tanrı anlayışının negatif teolojinin 

kavranamaz, bilinemez, dile getirlemez Tanrı algısını desteklemediği ortadadır. Bazı 

ayetlerde her ne kadar Tanrı kendini “bilinemez” olarak nitelendirse de genel olarak 

bakıldığında insanla en sıkı fıkı ilişki içinde olan Tanrı anlayışının Yahudilikte 

                                                                                                                                          
85 Eski Ahit, Mısır’dan Çıkış-(33:19-23) 

86 J. Hick, Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Tanrı Kavramı, Çev. Dr. Aydın Topaloğlu, M. Ü. İlfthiyat 

Fakültesi Dergisi, 28 (2005/1), s.210 
87 Eski Ahit, Çıkış 3: 6 
88

  “RAB Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu.” Eski Ahit, Çıkış 33:11 

           89 S.P. Barcelona, The Changing Image of God in Process Philosophy,  Kritike volume I number I, 

2007,  s.101 

 

http://www.bibleserver.com/text/TR/M%C4%B1s%C4%B1rdan%20%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F33%3A11
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olduğu görülmektedir. “Bilinmeyen Tanrı” iması esasen her dinde Tanrı’yla insan 

arasına çekilen bir yücelik sınırı olarak kendini göstermektedir, bu da Yahudi 

mistisizminde çokça işlenen bir temadır. Bu çerçevede Paul Tillich'e göre Tanrı'nın 

var olduğunu söylememiz de mümkün değildir. Çünkü onun varolduğunu söylemek 

sınırlandırmak anlamına gelecektir. Bu nedenle Tanrı'nın varolup olmadığı sorusu, 

ne sorulmalı ne de cevaplandırılmalıdır. Eğer sorulursa, bu varlık üstü olan bir şey 

hakkında soru sormak olacağından buna verilecek olumlu ya da olumsuz herhangi bir 

cevap da zımnen onun doğasını yalanlamak anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu 

anlamda Tanrı'nın varlığını kabul etmek, yani onu sınırlı bir varlık olarak görmek, 

reddetmek kadar ateistçe bir tutum olacaktır. Çünkü Tanrı bir varlık olmayıp, bizatihi 

varlığın kendisidir".90 

 

1.2.1.2 Hıristiyanlık 

 

Kutsal dinler içerisinde negatif teoloji ile en çok ilişkilendirilen din Hıristiyanlıktır. 

Bunda Pseudo-Areopagita Dionysios ve Meister Eckhart gibi isimleri neredeyse 

negatif teoloji ile özdeşleşmiş teologların bulunmasının da büyük payı 

bulunmaktadır. Derrida da kendi negatif teoloji çalışmalarının Grek ve Hıristiyanlık 

temelli olduğunu belirtir ve “Yahudi ve Müslüman geleneklerdeki negatiflikten ya da 

apofatik haraketlerden söz etmemeye karar verdim” diyerek bu iki dindeki negatif 

teoloji geleneklerini bilmediğini ifade eder. 91 

 

                                                 
90 P. Tillich, Systematic Theology I, London, 1951, s. 237. 
91 J. Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, Derrida and Negative Theology içinde, Ed. Harold 

Coward- Toby Foshay, Çev.: Ken Frieden, State University of New York Presss, Albany, 1992, s. 122 
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Biz de Hıristiyanlık açısından negatif teolojiyi, Hıristiyan geleneğinde negatif teoloji 

için büyük önem arzeden ve günümüz apofatizm tartışmalarının da kendilerinden 

temellendiği Pseudo-Areopagita Dionysios ve Meister Eckhart’ın Tanrı anlayışları 

bağlamında değerlendirmek istiyoruz. 

 

1.2.1.2.1 Dionysios Pseudo-Areopagita 

 

 

Negatif teolojinin ve Hıristiyan gelenekteki Tanrı’nın kavranamazlığının kökeni olan 

temel argümanlar su götürmez bir şekilde Dionysios Pseudo-Areopagita aittir. 

Negatif teoloji ve mistik teoloji ifadeleri kendine Elçilerin İşleri 17:34’de konuşan 

Pavlus’a inanan birkaç kişiden biri olan Dionysius’un ismini veren, gerçekte ise 

a.d.500 civarında Suriye’de yaşayan Areopagite’li Dionysiustan almıştır.92  

 

Dionysios, Tanrı'nın insan zihninde kavranamayacağını ve dolayısıyla insan dilinin, 

ilahi doğa hakkında bütünüyle doğru herhangi bir şeyi ifade etmede yetersiz 

olduğunu öne sürmüş, Tanrı'yı sadece "o"nun ne olmadığı bağlamında betimlemiştir: 

"bir ... olmayan Tanrı, bir ... olmayan ruh, bir ....olmayan kişilik, bir ... olmayan 

suret”. 93  

  

Negatif teoloji Dionysios tarafından sonluluk ve sonsuzluk arasındaki ilişki 

gözönüne alınarak dile getirilmiştir. Ona göre Tanrı hakkında gerçek konuşma insan 

dilinde sessizliktir, ona dair her türlü betimleme zayıf kalmaya mahkumdur.  

                                                 
           92 C.M. Stang, “Being Neither Oneself Nor Someone Else”: The Apophatic Antropology of 

Dionysius the Areopagite”, Apophatic Bodies Negative Theology, Incarnation and Relationality, , Ed. 

C.Keller ve C.Boesel,  Fordham Unıversity Press, New York, 2010, s.59 

 
93 R. Mortley, From Word to Silence,1. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986, s.222 
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Teolojide imajlar, görüntüler, semboller, kavramlar ya da idealar olamaz. Biz 

bunların bittiği yerde yani Onun sessizliğinde Tanrı’yı bulabiliriz.94 Tanrı bir obje, 

bilgi objesi değildir. Tanrı varlığın öte yanıdır, bu sebeple de bilinemez. “Her şeyin 

nedeni olan hiçbir yerdedir” O ne tektir, ne de tekliktir, ne ilahidir, ne de iyiliktir, ne 

de bizim tarafımızdan bilinen herhangi bir şeydir.95 Ona göre insanlar Tanrı 

hakkında antropomorfik görüş ve inançlara eğilimlidirler, bu nedenle öncelikle 

insana aşkın, her türlü varlığın ötesinde bulunan Tanrıya ulaşmak için antropomorfik 

öğelerin temizlenmesi gerekmektedir. Negatif yolun da en büyük işlevi esasen 

budur.96 Pozitif teoloji Tanrı’yı iyi, güzel, yüce, sevgi gibi insani sıfatlarla tanımlar. 

Negatif teoloji ise onun insanların iyi olduğu yolla iyi olduğunu ya da babanın baba 

oluşu gibi Baba olduğunu reddeder. Tanrı aşılamaz sırrı korumaktadır, Onun 

görülememesi ya da bilinememesi bir prensiptir. Bulut ya da karanlık kelimeleri 

Dionysius’un Tanrının imkansızlığını sembolize etmek için kullandığı kelimelerdir;  

Tanrı’nın vahyini de kendi karanlığı ya da gecesi şeklinde açıklar. Dionysios’a göre 

Tanrı varlıklardan biri değildir, aşkın özü nedeniyle bizim bilgimizden kaldırılmıştır, 

aklın dilin ve idrakin erişemeyeceği bir noktadadır. Tanrı isimlendirilemez: “Övülen 

ve birçok ismi olan Bir tarifsiz ve isimsizdir. Tanrı her şeydedir ve her şeyden 

ayrıdır; Tanrı farklı olarak farklıdır”. 97 Tanrı’nın yaratması herhangi bir yaratım gibi 

                                                 

           94 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophical 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Forham Universty Press, Newyork, 

2000, s.60 

 
95 A. Dionysius, On the Divine Names and the Mystical Theology, C.E. Rolt, Christian Classics 

Ethereal Library, 2000, s. 99-101 

            96 R.Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010, s.198-200 

 
97 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 
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düşünülemez. Tanrı bilgiyle ve bilmemezlikle bilinir, anlayış, akıl, bilgi, kavrama, 

algı, görüş, tasavvur…o ne anlaşılmış, ne konuşulmuş, ne de isimlendirilmiştir. 

Tanrı’nın tüm fiillerin nedeni olduğu konusunun bile yadsınması gerekir çünkü Tanrı 

bunun da ötesindedir.98  Dionysios’a göre, isimler tinsel gerçekliğin imajlarıdır. 

İsimler ve onların anlamları arasında bir birlik kurmak zordur. Bununla birlikte ilahi 

isimlerin özel bir anlamları vardır. Bütün varlıklar gibi onlar da tinsel güzelliği 

taşırlar. İlahi isimler tanrı hakkında konuşmanın pozitif temsilini oluştururlar, bu özel 

imler tanrısallıkla beşerilik arasında bir köprü vazifesi görürler. Yani o yine de tanrı 

hakkında beşeri terimlerle konuşmanın imkanını reddetmiş değildir. En azından 

analojik bir konuşmanın imkanını aramış görünür.99   

 

Tanrı ne olumlu ne de olumsuz teolojiye konu olur, bu anlamda o negasyonu da 

negate eder. Tanrı’nın bilinemezliği bir bilgi eksikliğinin ifadesi olmaktan ziyade 

farklı bir biçimde bilenebileceğine işaret eder. Bu bilinemezlik onun yokluğu değil, 

varlığının bilgisinin bizi kuşatması, onu kuşatamayacağımız bir şekilde kuşatması 

anlamındadır. Sessizlik içinde konuşmak… Dionysios için en yüksek aşama 

birleşmeden de feragat etmektir, karanlık ya da isimsiz olana kendini bırakmak, 

aşkınlığın huzurunda kavramları, entelektüel emekleri bir kenara bırakmaktır.100 Kişi 

                                                                                                                                          
Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Forham Universty Press, Newyork, 

2000, s.60-62 

           98 G.P. Rocca, “Speaking the Incomprehensible God Thomas Aquinas on the Interplay of 

Positive and Negative Theology”, The Catholic University of America Press, 2004, s.15-16; C. 

Stang, “Being Neither Oneself Nor Someone Else”: The Apophatic Antropology of Dionysius the 

Areopagite”, Apophatic Bodies Negative Theology, Incarnation and Relationality, , Ed. C.Keller ve 

C.Boesel,  Fordham Unıversity Press, New York, 2010,  s.61 

 

 
99 R. Mortley, From Word to Silence, 1. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986, s.198 
100 A. Dionysius, On the Divine Names and the Mystical Theology, C.E. Rolt, Christian Classics 

Ethereal Library, 2000, s. 100 
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kanıt değil ilahi bir deneyim, ilahi bir ışık arar. Tanrıya ulaşmak ve ilahi karanlığın 

ışığında ilerleyebilmek için aklı ve zekayı terk etmek bir hazırlıktır.101  

 

1.2.1.2.2 Meister Eckhart- Tanrı’nın ötesindeki Tanrı 

 

 

Meister Eckhart Hıristiyan teolojisi içinde negatif teoloji için büyük öneme sahip bir 

diğer isimdir. Eckhart öğretisi ile ilgili olarak ilk dile getirilmesi gereken şey onun 

Tanrı’nın herhangi bir kavram ya da tasvir ile kuşatılabileceği düşüncesini 

reddetmesidir.102 Eckhart’a göre Tanrı üzerine ne düşünürsek düşünelim bütün 

bunların hiçbiri tanrı değildir. Tanrı dilsiz bir dil ve kelimesiz bir kelimedir. 

“İnsanlar her ne kadar Tanrıyı dile getirmek isteseler de o yine dile getirilememiş 

olarak kalır.103 Tanrı hakkındaki bütün olumlu nitelemeler Tanrı’nın hakikatini ifade 

etmekten kaçınılmaz ve kıyas kabul etmez bir biçimde acizdir. Onun negatif teolojisi 

şu sözleriyle ortaya koyulabilir: “Tanrı bizim Onun ne olduğuna/mahiyetine dair 

söylediğimiz her şeyden başkadır. Dolayısıyla bizim Tanrı’nın ne olmadığına dair 

söylediklerimiz, Tanrı’nın ne olduğuna dair söylediklerimizden daha doğrudur. 

 

Tanrıyla birleşmek ruhun sonsuz bir genişlik ve derinliğe sahip olmasını gerektirir. 

Tüm isimlerden özgürlük, tüm formlardan arınma, tamamen muaflık ve özgürlük. 

Tanrı’dan ve kendinden muaf olmak…Eckhart için hakikate ulaşmanın temel 

                                                 
101 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Forham Universty Press, Newyork, 

2000, s.61 
102 R.Ş. Kazımi, Aşkına Giden Yollar, Şankara, İbn Arabi ve Meister Eckhart’a Göre, Çev.: 

Tahir Uluç, İstanbul, İnsan Yay., 2012, s.218 

 
103 M. Eckhart, Sermon Eighty-Seven, in Sermons and Treatises, ed. and trans. M. O C., 1990, s. 11 
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anahtarı ayrılık kavramıdır. Ayrılık çekilmek, benlik dışına bir adımdır. Benlik dışına 

adım atmak esasen İsa’nın tavrını benimsemektir. Echkart’ın bu konuda tekrarlamayı 

sevdiği İncil bölümleri de zaten bu terk edişi anlatır:  

 

“34  Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: ‹‹Ardımdan 

gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 35  Canını 

kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu 

kurtaracaktır. 104  

 

Echkart için kendini terk etmekten önce bir basamak daha söz konusudur. Ona 

ulaşmak için neler kaybedilmeli ya da gitmesine izin verilmelidir sorusunun karşılığı 

her şeyden önce “Tanrı” olmuştur. Her konuşma, her imaj, her kavram onu 

tanımlamada yetersiz olduğu için öncelikle sahip olduğumuz Tanrı resmini 

bırakmalıyız. Kişi memnun olsun olmasın bir Tanrı imajına sahip olduğunda idea 

ortadan kaybolur, Tanrı kaybolur.105 Bu nedenle Eckhart Tanrı konusunda Hiçlik, 

boşluk, yoksulluk, giving space gibi terimleri kullanır. Tanrı’nın ötesindeki Tanrıya 

ulaşmanın yolu olarak şunu önerir: “Bir insan o kadar fakir olmalıdır ki Tanrı için 

hiç ama hiç yeri olmamalıdır. Bir yer muhafaza etmek bir uzaklığı muhafazadır. Bu 

yüzden ben Tanrıya beni Tanrıdan özgür kılması için dua ediyorum.”106  

 

                                                 
104 Yeni Ahit, Markos, 34-35 
105 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Forham Universty Press, Newyork, 

2000, s.66-67 
106 M. Eckhart, Sermon Eighty-Seven, in Sermons and Treatises, ed. and trans. M. O C., 1990, s. 11 
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Tanrı’dan uzaklaşmanın, ayrılmanın sebebi Tanrı’yı bir sahiplenmenin objesi olarak 

görmekten uzaklaşma isteğidir. Bu nedenden ötürü de dini ibadetlerin tümü, dindarca 

işler, iyi işler zararlı olabilir. Dindarlar bu gibi dini ritüellere çok daldığında 

şevklerini burada harcar ve asıl saf hakikati unutabilirler. Eckhart dini ritüellerle 

uğraşan insanların özgürlüklerini kaybedeceğini söyler ve onları ağır biçimde 

yargılar. Dini ibadetlerle fazla uğraşan kimseler aslında bir beklenti içindedirler, bu 

dünyada veya diğer dünyada alacakları bir ödül fikri onların özgürlüğünü 

yitirmelerine neden olur. İbadetlerin ve diğer tüm dini ritüellerin yapılışında Tanrı’ya 

erişmek değil sonsuz hayat arzusunda kendi kurtuluşlarını kazanmak vardır.107  

 

Tanrı imajının bile Tanrı için bir engel olmaya başladığı durumda Tanrı’dan 

bahsetmek zorlaşmaktadır. Eckhart da bunu sorgular ve kendi teolojisi içerisinde 

cevabını verir: “Tanrıyı o Tanrı olduğu için seviyorsan, bir ruh olduğu için, bir kişi 

olduğu için, bir imaj olduğu için…bırak bunları gitsin. Peki, ben Onu nasıl 

sevmeliyim? Sen onu Tanrı olmayarak, ruh olmayarak, insan olmayarak, imaj 

olmayarak sevmelisin”. 108  

 

Tanrı’nın zatına ilişkin insani tasavvurlar zatı anlamaya engel olan pek çok perde 

teşkil etmektedir. Zatı iyi, adil, hakim olarak düşünmek kişinin bu niteliklere dair 

anlayışından bir şeyleri bütün böylesi sınırlayıcı nitelikleri aşkın olan bir Varlığa 

nisbet etmek demektir. Ona bir tabiat nisbet etmek de haksızlıktır. “Zatın tabiatı 

tabiatsız olmaktır. İyilik veya kudret hakkında düşünmek zatı gizler ve düşüncede 

                                                 
107 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Forham Universty Press, Newyork, 

2000, s.66-67 
108 M. Eckhart, ibid, s.38 
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bulanıklaştırır. Salt düşünce zatı müphemleştirir.109 “Bir, olumsuzlamanın 

olumsuzlanması ve inkarın inkarıdır. Bütün yaratıklarda öz itibariyle bir 

olumsuzlama vardır. Bir yaratık diğer yaratık olmamak suretiyle olumsuzlar…ama 

Tanrı olumsuzlamayı olumsuzlar. Zira O birdir ve geri kalan her şeyi olumsuzlar, 

zira Tanrı’nın dışında hiçbir şey yoktur.110  

 

“Tanrı yokluktur ama varlığa sahip olmamak anlamında değil. O kişinin hakkında 

konuşabileceği ne şudur ne de bu. O bütün varlığın yukarısındaki varlıktır. O 

varlıksız varlıktır. (II: 115)” 

 

Tanrı hakkında kullanılan tüm sözlerin yanlış olacağını düşünen Eckhart bu konuda 

yapılabilecek en anlamlı şeyin susmak olduğunu söyler ve ünlü paradoksunu 

kullanır: “Tanrı’yı aramazsan bulursun”. Meister Eckhart “Tanrı hakkında sessiz ol 

ve onun hakkında gevezelik etme; çünkü sen onun hakkında konuşup durduğunda 

yalan söylüyor ve günaha giriyorsun” diyerek 111 teolojik suskunların en radikali 

olduğunu gösterir.  Onda suskunluk dile karşı bir çifte zıtlık değildir, bundan daha 

çok onun merkezine bir sınır çekme, bir sınır payı bırakmaktır. Kavranamaz ilahilik 

hakkındaki bu yaratıcı muamma konuyu daha çözülmez hale getirmiştir, bu genelde 

şöyle bir kanıya götürmüştür “evet tanrı hakkında doğru olarak konuşamayız, fakat 

yine de onun hakkında konuşulmalıdır”. Bu bir tür kekelemedir evet, bu kekemelik 

                                                 
109 R.Ş. Kazımi, Aşkına Giden Yollar, Şankara, İbn Arabi ve Meister Eckhart’a Göre, Çev.: 

Tahir Uluç, İstanbul, İnsan Yay., 2012, s.219 

 
110 M. Eckhart, Sermon Eighty-Seven, in Sermons and Treatises, ed. and trans. M. O C., 1990, s. 35 

 
111 M. Eckhart, Sermon Eighty-Seven, in Sermons and Treatises, ed. and trans. M. O C., 1990, s. 38 
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ne safi bir sessizlik ne de pürüzsüz bir beyan, ya da onun hakkında konuşmak için bir 

alternatif…112  

 

1.2.1.3 İslamiyet 

 

Derrida negatif teolojiye değindiği hemen her yerde Yahudi ve İslam geleneğinin 

negatif teolojisini bilmediğini ifade etmiş, hatta çeviriler benzeşimler, aktarmalar, 

mecazlar ne olursa olsun Yahudi, Müslüman, Budist kültürüne mensup olanların bu 

konuda farklı bir yaklaşım geliştirme olasılığı olduğunu akılda tutmak gerektiğine 

vurgu yapmıştır. 113  

 

Allah’ın Bir olduğu ve onunla yaratılmışlar arasında zat ve sıfatlar açısından her 

hangi bir benzerliğin bulunmadığı, Müslümanların hem alimleri hem de büyük halk 

kitleleri tarafından İslam tarihi boyunca benimsenmiş genel bir akidedir. Ancak 

duyularla idrak edilmeyen Yüce Zat’ın, bir taraftan bilinip tanınması ve evrenin 

yaratıcısı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan tek ve benzersiz oluşunun 

kavranılması gerçeği karşısında İslam düşünce tarihinde de faklı görüşlerin ortaya 

çıkması kaçınılmaz olmuştur.114 Tanrı’nın sıfatları, isimleri, bunların onun zatı ile 

olan ilişkisi, onun mahiyetinin bilinip bilinemeyeceği gibi konulara birbirinden farklı 

yaklaşımları üç grupta değerlendirebiliriz. 

 

                                                 
112 O. Turner, “Apophaticism, Idolatry and the Claims of Reason” , Silence And The Word, 

Negative Theology And Incarnation, Ed., Oliver Davies And Denys Turner, Cambridge University 

Press, 2004, s.2 

 
113 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., 2008, s. 63 
114 T. Koç, Din Dili, İz Yay., İstanbul, 1998, s.57 
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Bu grupların ilki Allah’ı insana veya cisme benzeten Müşebbihe ve Mücessime 

ekolüdür. Peygamber devrinden beri müslümanlar tenzihe inanıyorlar ve İslam'ın bir 

tevhid ve tenzih dini olduğunu kabul ediyorlardı. Ancak teşbih ve tecsime delâlet 

eden ayetler bahis konusu olduğu zaman, bu ayetlerin zahirine de inanmanın 

gerektiğini ileri sürüyorlar, bu ayetlerin olduğu gibi kabul edilmesine herhangi bir 

açıklama ve izahının yapılmasına, teviline gerek görmüyorlardı. Dahası bu ayetler 

hakkında yapılacak tevil Kur’an’ın sözünü değiştirmek olacak ve bu durumda 

yapılacak tevil Allah’ın değil tevili yapan kimsenin olacaktır.115   

 

Kur’an’da teşbih ve tecsime delalet eden ayetlerden birkaçını vermek ve onun 

üzerinde yapılan tartışmalara kısaca değinmek konunun anlaşılması açısından yararlı 

olacaktır. Bu ayetler; 

 

"Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir" Fetih, 10 

 

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve 

Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve 

bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır.” Araf, 54 

 

“Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de 

bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.”  Mülk, 16 

 

                                                 
115 K. Işık, Mutezilenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, AÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1967, 

s.68; T. Koçyiğit, Kur’an ve Hadis’te Ru’yet Meselesi, AÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1974, s. 

15 
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“Allah’ın arşın üzerinde kurulması (istiva)” ayetini “istiva meçhul, keyf makul 

değildir; buna inanmak vacib sual sormak da bidattır” diyerek ayeti tevile gitmeyip 

olduğu gibi inanmak mücessimenin metodudur. Allah arşın üzerinde kurulduğunu 

söylüyorsa yapılacak şey bunun hakkında soru sormak değil iman etmektir.116 El- 

Ibana adlı eserinde Eşari şu cümleleri ile bu ayetlere yaklaşımını ortaya koyar: “Biz 

itiraf ediyoruz ki Allah arşın üzerine oturmuş…Nasıl olduğunu sormadan biz itiraf 

ediyoruz ki Allah iki ele sahip…Nasıl olduğunu sormadan biz itiraf ediyoruz ki 

Allah iki göze sahip…Biz itiraf ediyoruz ki Allah bir yüze sahip…Biz duymayı ve 

görmeyi tasdik ediyoruz, biz Mutezile, Cehmiyye ve Havaric’in yaptığı gibi bunu 

inkar etmiyoruz…” 

 

İkinci grup Allah’ın tek ve benzersiz olduğu inancını zedelememek için onun zatına 

her hangi bir kavram nispet etmemek ve zatı sadece olumsuz kavramlardan tenzih 

etmek gibi düşünceleri savunan Mutezile ekolünün ve İslam filozoflarının görüşüdür. 

Bu görüş bizim de negatif teoloji bağlamında daha geniş ele alacağımız düşünceleri 

içermektedir.  

 

Arapça nezehe fiilinden türeyen tenzih, etimolojik anlamıyla “herhangi bir şeyi, bir 

nesneyi bulaşıcı pis şeylerden uzak tutmak, arıtmak” anlamına gelir. Kelam ilminde 

de Allah’ın bütün eksikliklerden ari olduğunu beyan etmek için kullanılır. Eksiklik 

ise beşerinkini andıran tüm nitelikler, cismani olarak bize beşeri hatırlatan bütün 

sıfatlar anlamındadır. Yani tenzih, Allah’ın yaratılmış olan herhangi bir şeyle 

                                                 
116 K. Işık, Mutezilenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, AÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1967, 

s.68; T. Koçyiğit, Kur’an ve Hadis’te Ru’yet Meselesi, AÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1974, s. 

16 
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mukayese edilmesinin temelde ve kesinlikle mümkün olmadığının, Onun varlığının 

yaratılmışlara ait bütün niteliklerin üstünde oluşunun bir beyanıdır. Tenzihte ilahi 

erişilmezlik ve aşkınlık merkezdedir. 

 

Bu görüşe göre, Tanrı “bambaşka” (muhalefun lil havadis) olduğu için günlük dilde 

bulunan kelimelerle Onun hakkında olumlu bir cümle kurmamız ve herhangi bir şeyi 

Tanrı’ya yüklem olarak atfetmemiz mümkün değildir. Bütün güzellikler, haşmet, 

yükseklik, iyilik O söz konusu olduğunda eksik kalır. O kendi kendine özdeş bir 

varlıktır. O her şeyin üstünde olduğundan Onu bir isim kuşatıp sınırlandıramaz. Olsa 

olsa onun ne olmadığını söyleyebiliriz.117  

 

Tenzih fikri biri akli diğeri de sezgisel iki temel üzerine bina edilmiştir. Akli olanı 

Mutezile, sezgisel olanı ise Tasavvuf bağlamında değerlendirilir. İslam düşüncesinde 

mutlak tenzih anlayışının savunucusu Mutezile ekolü olmuştur. Bu anlayışa göre 

tenzih, varlıkta vaki olmadığı halde zihinlerde farzedilen eksikliklerden sakındırmak 

için selbi sıfatlarla, Hakkın başka diye isimlendirilen şeyden ayırtedilmesidir. 

Mutezile Tanrı’nın “Muhalefetun lil havadis” oluşunu, Onun sonlu ve koşullu 

varlıkların hiçbirine benzememesini tevhid fikri açısından çok önemsemiştir. 

Mutezileye göre Allah isimlendirilir isimlendirilmez zihinlerde Onun neye 

benzediğine ilişkin bir kavram ya da imge yaratılır. Bu durumda ise sonlu varlıklara 

atfedilen niteliklerin Allaha atfedilmesi tehlikesi söz konusudur. Mutezile Tanrı’nın 

sıfatlarını sürekli bir biçimde Onun bir Değili ile anlatmayı sağlıklı bulmuştur: gözler 

Onu göremez, kulaklar işitemez, hayaller onu kuşatamaz. O şeydir eşya gibi değildir. 

                                                 
117 T. Koç,  Din Dili, İz Yay., İstanbul, 1998, s.59 
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Hakk, mutlaklığı ve ihatası itibariyle hiçbir isimle isimlendirilemez ve hiçbir hüküm 

kendisine izafe edilemez ve hiçbir vasıf ve resim ile nitelenemez.118  

 

Zatına has mutlaklığı gereğince Hakka dair herhangi bir hüküm vermek veya bir 

vasıf ile Onu bilmek, varlığının vacipliği, yaratmayı gerektirme veya kendisinden 

herhangi bir eserin sadır olması; veya ilminin kendisine veya başkasına taalluk 

etmesi gibi herhangi bir nispetin Ona izafe edilmesi sahih ve geçerli değildir. Çünkü 

bütün bunlar taayyün/belirlenme ve takayyüt/sınırlanma hükmü verirler. Allahın 

mutlaklığı zıddı olabilen bir mutlaklık değil selbi bir mutlaklıktır. 119 

 

Mutezile Allah için "yed" (el), "vech" (yüz) ve Arş üzerinde istiva isbat eden tecsim 

ve teşbihe delalet eden ayetleri şerh ve tahlil etmişler ve tenzih ayetlerine uygun bir 

şekilde izah etmeye çalışmışlardır. Bu ayetleri tevil etmek iman açısından şarttır 

çünkü İslam dini tevhid ve tenzih dinidir.  Bu ayetlerin manasını anlamaksızın iman 

etmek kafi gelmez, çünkü akıl, kuru imanla tatmin olmaz. 120  

 

Mutezile’nin Allah’a yaklaşma yolu bir nevi değillemedir. Aşağıdaki satırlar onların 

bu görüşlerinin kısaca özetidir: 

 

"Allah birdir; hiç bir şey O'nun misli gibi değildir. Cisim değildir; ariz değildir; 

cüsse, suret, et, kan, şahıs değildir. Cevher, araz değildir. Rengi, tadı, kokusu, 

                                                 
118 S. Konevi, Vahdet-i Vücud ve Esasları, Çev.: Ekrem Demirli, İstanbul, İz Yay., 2002, s.14 

 
119 S. Konevi, ibid, s. 9-10 
120 T. Koçyiğit, Kur’an ve Hadis’te Ru’yet Meselesi, AÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1974, s. 
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dokunulacak yeri yoktur. Harareti, soğukluğu, yaşlığı, kuruluğu, uzunluğu, genişliği, 

derinliği yoktur. Birleşmesi ayrılması, hareketi sükûnu yoktur. Ba'z ı cüz'ü, cevarih 

veya azası yoktur. Yönü, sağı, solu, önü, arkası, üstü, altı yoktur. Hiç bir mekan O'nu 

ihata etmez. Üzerine zaman cereyan etmez. Bir yerde uzleti, hulülü caiz olmaz. 

Mahlukatın hudüslarına delâlet eden sıfatlardan her hangi biriyle tavsif olunmaz. 

Nihayetle, mesalıa ile, çeşitli yönlere gidişle tavsif olunmaz. Doğurtucu değildir; 

doğmuş da değildir. Hiç bir kudret O'nu ihata etmez. Hiç bir örtü O'nu kuşatmaz. Hiç 

bir his O'nu idrak etmez. İnsanlarla kıyas edilmez; hangi yönden olursa olsun hiç bir 

mahlukata benzemez. Üzerine âfât cereyan etmez. Hakkında hatıra gelen her şey 

veya tasavvur olunan her zan O'na benzemez. Ezelden beri, muhdes olan her şeyin 

evveli, sâbıkı ve mukaddemidir. Mahlukattan önce mevcuttur. Ezelden beri Alim, 

Kaadir ve Hayydir; ebede kadar da böyledir. Gözler O'nu görmez; ebsar O'nu idrak 

etmez. Vehimler O'nu ihata etmez. Kulakla işitilmez. Bir " şey" dir, fakat e şya gibi 

değildir. Alim, Kaadir ve Hayydir; fakat yaşayan ve kaadir olan âlimler gibi de 

ğildir. Yalnız başına kadimdir O'ndan başka kadim yoktur. İnşa ettiği şeyin inşasında 

ve halk ettiği şeyin halkında yardımcısı yoktur. Mahlükatı geçmiş bir örneğe göre 

halketmemiştir. Bir şeyin halkı, bir başka şeyin halkından O'na daha kolay veya daha 

güç gelmez. O'na fayda veya zarar gelmesi, neşe ve lezzetin, eza ve elemin vâsıl 

olması câiz değildir"121  

 

                                                 

121  İmam El-Haremeyn El-Cüveyni,  İnanç Esasları Kılavuzu Kitabü'l-İrşad, TDV Yay., 2013, 

s.79-85 

 

 

http://www.idefix.com/kitap/imam-el-haremeyn-el-cuveyni/urun_liste.asp?kid=18286
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Üçüncü grup, Yüce Yaratıcının fiilen var olduğunu, insan ve kainatla münasebet 

halinde bulunduğunu kavrayabilmek için onu insan anlayışının alanına giren bazı 

sıfatlarla nitelendirmenin gereğine inanan; bunun yanı sıra tanrılıkla bağdaşmayan 

bazı kavramları (tenzihi sıfatları) onun zatından uzaklaştırmanın zorunlu olduğunu 

savunan Ehl-i Sünnet ekolüdür.122  

 

Allah’ın arşın üzerinde oturduğunu, iki ele, iki göze, bir yüze sahip olduğu, bilindiği 

anlamda duyduğu ve gördüğünü tasdik eden bir grup bir tarafta, “O ne vücut, ne 

nesne, ne hacim, ne suret…O ne parçalardan, bölümlerden, uzuvlardan, azalardan 

müteşekkil” gibi ifadeler ile Tanrı’nın tarif edilemezliğini savunan grup diğer tarafta 

olmak üzere iki uç görüş söz konusudur. İbn Arabi bu konuda felsefeci ve 

ilahiyatçıların hemen her grubun Tanrı hakkında başka bir şeye inandıklarını ve 

rasyonel düşünürlerin Tanrıyı tanımlama teşebbüslerinin şirk seviyesinde olduğunu 

söyler. Hem Tanrı’nın fiillerinden onun ifade edilebileceğine/açıklanabileceğini öne 

sürenlere (Eşariye) hem de Tanrı’nın ne olmadığının ifade edilebileceğini, onu 

açıklamak için hiçbir şeyin söylenemeyeceğini düşünen Mutezililere eleştirisi 

büyüktür.123 Onlara temel eleştirisi sınırsız ve sıfatsız olan İlahi genişliğin onlar 

tarafından daraltılmak istenmesidir.124 Kelamcılar tamamen hakka bir gösterge 

yapıştırmaya çalışmakta ve onu kendi cüzi perspektiflerine bağlamaktadırlar. Hakkın 

hiçbir göstergesi yoktur.  

 

                                                 
122 İ. Coşkun, “Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu”, İlmî ve Akademik 

Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, s. 118-119  

 
123 I. Almond, ibid, 24 
124 I. Almond, İbn Arabi ve Derrida, Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev.: Kadir Filiz, Ayrıntı Yay., 

İstanbul, 2012, s.23 

 



63 

 

İbni Arabi Hakkın Sonsuzluğunu anlamada insanın önündeki en büyük engelin akıl 

olduğunu söyler. Reflektif düşüncenin bize Tanrı hakkında herhangi bir bilgi 

verememesinin nedeni ise kabaca onun sınırlılığıdır. Akıl sınırlamadır; hakikat ise 

kendiliğinden sınırlanmaya direnir. Tanrıyı tanımlamak onu sınırlamak, onun zatını 

izaha girişmek onu kısıtlamaktır. Kutsal bilgiye ulaşmada vasıta olan akıl Tanrı’nın 

dinamik esnekliğini fosilleştiren yollardan birine dönüşmektedir. İnsanların Tanrıya 

dair bilgi elde etmek istemelerinin altında yatan yine kendi dünyevi gayeleridir. Ona 

göre çoğu teolojik fikirler Tanrı’nın isteğini ve kendi bilgimizin sınırlarını daha iyi 

anlamak yönündeki bir istekten değil, bir güç istencinden, şahsi arzularımızdan 

doğmaktadır. Tanrıyı rasyonalleştirmemeiz ve onun hakkında spekülasyonlarda 

bulunmamız zincirlemek ve kendi kullanımımız için evcilleştirmek istediğimiz bir 

hayvana karşı yaptığımız davranışa benzemektedir. Bu konuda o Eckhart’ın onlar bir 

ineğe baktıkları aynı gözle Tanrıyı görmek istiyorlar…onlar onu sütü, peyniri ve 

kendi karları için seviyorlar” düşüncesini paylaşır görünmektedir.  

 

1.3.  Geleneksel Negatif Teoloji Anlayışının Eleştirel Bir Değerlendirmesi 

 

Çalışmanın ilk bölümünde de belirtildiği üzere klasik, standart bir negatif teoloji 

örneğinin olmaması bu teolojinin pozitif teolojiye nasıl bir alternatif olabileceği 

sorusuna net bir cevap verilmesini engellemektedir. Özellikle dini metinler temelli 

bir negasyonun çıkmazda olduğu aşikardır.  

 

Bu çıkmazın temel sorunu bir dinin Tanrı’nın bir saat ustası gibi evrenden kopuk bir 

şekilde evren üzerinde oturduğu ya cennette emekliye ayrılmış bir Tanrı algısını nasıl 
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çözebileceğidir. Hem insanın hiçbir zaman bilemeyeceği, kavrayamayacağı hem de 

hayatını her an yönlendiren bir Tanrı algısı negatif teolojinin Tanrı anlayışıyla 

çelişmektedir. Eğer gerçek bir negasyon olabilecekse pozitif teolojide Tanrı hakkında 

söylenebilen çoğu şeyin karşılığı sessizlik olacaktır. Tanrı’ya olumlu nitelikler 

atfedildiğinde dahi Meister Eckhart’ın cevabı şu olmuştur: “Tanrı hakkında sessiz ol 

ve onun hakkında gevezelik etme; çünkü sen onun hakkında konuşup durduğunda 

yalan söylüyor ve günaha giriyorsun!”. Böyle bir negasyon ağı içerisine girilecekse 

Tanrı’nın alemi yaratması, insanların kaderlerini tayin etmesi, onlarla Peygamberler 

aracılığıyla iletişime geçmesi, onların hayatlarını düzenleyecek emir ve yasaklar 

göndermesi gibi dinin vazgeçilmez saydığı esasların da negasyona uğraması 

gerekmektedir. Bunların negasyona uğraması Tanrı’nın hakimiyetini, yerini 

kaybetmesi ve dolayısıyla da bir dinin hakikat iddiasının sarsılması demektir. Bu 

şekilde bir negasyonun hakimiyet iddiasını yitiren, hakikatin idaresini elinden 

kaçıran teolojiye götürecek olması nedeniyle özellikle tek Tanrılı dinlerde safi bir 

negasyondan bahsetmek güç gözükmektedir. Tezin ilgili bölümlerinde de yer aldığı 

gibi dini metinler temelli negasyon Tanrı’nın aşkınlığını, uzaklığını, 

kavranamazlığını vurgulamak suretiyle onu yüceltme, insan aklının alamayacağı 

erişemeyeceği bir noktayı imleyerek üstünlük kurma ve tüm sıradan şeylerden onu 

tenzih etme amacındadır. Bu haliyle de negatif teolojinin kullandığı yöntemin din 

dışı olduğu ve genel yoldan ayrıksı, ne istediği ne söylediği belirsiz bir yola 

götürdüğü suçlamaları dini terminolojide onun ileri boyutlarının kullanılabilmesinin 

güç olduğunu göstermektedir. Negatif teolojiye meylin bilinçli veya bilinçsiz kendini 

Tanrı’dan azat etme isteği olarak yorumlanması da bu suçlamalardan biridir.  
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Geleneksel negatif teoloji tüm olumlu yüklemlerin ötesinde, tüm negasyonların 

ötesinde, varlık ötesinde Varlık iddiasını koruduğu için Batı metafiziğinin içinde ve 

pozitif teolojinin diğer ayağı olarak değerlendirmiştir. Post-modern dönem negatif 

teoloji tartışmaları ise Tanrı hakkında konuşurken negatif bir sentaksı yeğlemekten 

çıkmış ve “Tanrı’nın varlığı veya yokluğu üzerine savlarının ötesinde “hakikate 

yönelik güven kaybından dolayı, tüm tutumların eşit ölçüde geçerli olması” gibi bir 

perspektif temelinde yeniden gündeme gelmektedir. Çalışmamızda ikinci bölümde 

bu perspektif yapısöküm bağlamında değerlendirilecektir.  
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2. NEGATİF TEOLOJİNİN YAPISÖKÜM BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Çalışmanın ikinci bölümü, dominant katafatik (olumlayıcı) teolojiye bir başkaldırı 

olarak okunabilecek olan negatif teolojinin yapısöküm stratejisi bağlamında yeniden 

bir değerlendirilmesini içermektedir. Negatif teolojinin teolojik sistem içerisindeki 

konumunu araştırdığımız birinci bölümde onun katafatik teolojinin tamamen dışına 

çıkamasa da geleneksel, değişmez Tanrı söylemlerinden uzak, kendine has bir dil 

kullandığını ve bu dilin özelikle kutsal din otoritelerince “sünni” yol dışına çıkma 

olarak kabul edildiğini tekrar ifade edebiliriz. Negatif teolojinin ikinci bölüm için 

ortaya koymaya çalışacağımız sorunsalı ise geleneksel dini söylemlerden farklı ancak 

yine de aşkın bir Tanrı anlayışını koruması bakımından dini periferide kalan negatif 

teolojinin Derrida’nın yapısöküm stratejisi ile nasıl birlikte anılmaya başladığı ve 

sonrasında nasıl bir dönüşüm geçirdiğidir.  

 

Derrida’nın dekontrüksiyonla yapmaya çalıştığı şeyin negatif teoloji olduğu, 

différance ile negatif teolojiyi yeniden ikame etmeye çalıştığı iddiaları ve onun post-

modernizmin “negatif teologu” olarak adlandırılması tartışmaları bağlamında 

değerlendirilecek olan bu bölümde esasen büyük önem arzeden bu iddialar ekseninde 

negatif teolojinin nasıl bir dönüşüme uğradığıdır.125 Tanrı’ya ancak olumsuzlamayla 

yaklaşılabileceğini savunan ve sonuç olarak düşünce tarihinde genellikle kendine 

mistisizmde yer bulan negatif teoloji bugün Nietszche’nin “Tanrı Öldü!” doktrini 

üzerine bina edilmektedir. Bu doktrin çerçevesinde yeni bir negatif teoloji anlayışı 

                                                 
125 I. Almond, İbn Arabi ve Derrida, Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev.: Kadir Filiz, Ayrıntı Yay., 

İstanbul, 2012, s.45 
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ortaya çıkmaya başlamıştır.126 Derrida dekontrüksiyon ile böyle bir çaba içine 

girmemiş olsa bile onun etkili olduğu düşünsel atmosfer böyle yeni bir negatif teoloji 

geliştirmeye alan açmıştır. Bu alan dini bir çerçeve içerisinde veya sınırlarında 

hareket etmeye çalışan negatif teolojideki gibi sadece mistik değil semantik bir 

bağlamda işlevsel olmaktadır.   

 

Negatif teolojinin yapısöküm stratejisiyle yeniden değerlendirilmesiyle şekillenecek 

olan bu bölümde, öncelikle Derrida’nın bazı anahtar kavramlarınının açıklanması ve 

daha sonra bunların negatif teolojiyle nasıl irtibatlandırıldığının ortaya konulması 

gerekmektedir. Derrida’nın negatif teolojiye en büyük eleştirisi onun mevcudiyet 

metafiziğinin ve dolayısıyla onto-teolojinin dışına çıkamaması, aşkın bir hakikat 

fikrine sadık kalmasıdır. Negatif teolojinin hangi yönlerden mevcudiyet metafiziği 

içinde veya sınırlarında olduğunu değerlendirmeden önce Derrida’nın mevcudiyet 

metafiziğini hangi açılardan sorunsallaştırdığını tartışmak elzemdir.  

 

2.1. Mevcudiyet Metafiziğinin Yapısökümü 

 

Derrida Platon’dan başlayarak metafizik bir karakter kazanan Batı felsefesine 

damgasını vuran “mevcudiyet metafiziği”ni (dünyanın dolaysız bilgisine ulaşma 

ülküsü) sarsmak amacıyla “dekonstrüksiyon”u geliştirmiştir. Derrida Batı 

metafiziğinin bir mevcudiyet noktası, bir zemin ya da sebep, kendi kendisiyle özdeş 

olan mutlak bir başlangıç, köken, kendisinden çıkan veya neşet eden her şeyi kontrol 

edip yönetme anlamında merkez olma işlevi gören bir Arşimet noktası tesis etme 

                                                 
126 K. Hart, The Trespass of the Sign, Deconstruction, Theology and Philosophy, Fordham 

University Press, New York 2000, s. xxxiv 



68 

 

yönündeki çabalardan meydana geldiğini söyler.127 Bu metafiziğe aynı zamanda 

özdeşlik metafiziği adı da verilmekte olup gerçekten varolanın bir, kendi kendisiyle 

özdeş ve değişmez olduğu inancıyla karakterize olur. Bu kaynak kendini tamamen 

sunan, kendine bütünüyle yeten, kendinden kaim olan bir şey olarak düşünülür. 

 

Platon’dan Rousseau’ya, Descartes’tan Husserl’e Batı metafiziği bir temel ve ona 

bağlı bir eksen fikri çerçevesinde ilerlemiştir; iyi kötüden önce, olumlu olumsuzdan 

önce, saf saf olmayandan önce, yalın karmaşıktan önce, özsel olan ilineksel olandan 

önce, taklit edilen taklitten önce gelen bir şey olarak kabul edilmiştir. Yani her 

ardışıklık, özdeşliği ondan sonra gelecek olan şeyden bağımsız olan bir şeyin önce 

gelmesi düşüncesine dayanır. Böylece söz gelimi, “iyi” kökendir ve “kötü” ikincildir. 

Basitçe çizgisel olan bir ardışıklık yoktur; ardışıklık her zaman hiyerarşiktir. İyi hem 

kötüden önce gelir hem de ona göre ayrıcalıklıdır; söz yazıdan önce gelir ve ona göre 

ayrıcalıklıdır. Her durumda ikincil olarak düşünülen şey mevcudiyetin yokluğu 

açısından tanımlanır. Birincil olan herhangi bir biçimde ikinciye başvurmadan 

tanımlanır. İyi, kendinde, kendi başına, tek başına, yalnızca kendi doğası 

bakımından, kendi özü açısından tanımlanır.128 Derrida’nın sorusu bu noktadadır: İyi, 

kötünün namevcudiyetinde kendisinde nasıl mevcut olabilir? Derrida mevcudiyet 

düşüncesini yerinden etmenin kolay olduğunun ima bile edilemeyeceğini ifade eder.  

“Mevcudiyet metafiziğinden birdenbire kurtulacağımız varsayımına inanmıyorum”129 

diyen Derrida’ya göre mevcudiyet tarihi Varlık’ın, sözcüğün her anlamıyla 

                                                 
127 J. Derrida, “Writing and Difference”, Çev.: Alan Bass, Routledge, 2002, s.352-353 

128 N. Lucy, A Derrida Dictionary,  Blackwell, 2004, s.101-102 

 
129 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s.30 
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mevcudiyet olarak belirlenmesidir. Temellere, ilkelere ya da merkeze atfedilen bütün 

isimlerin daima değişmez bir mevcudiyet tasarısına dayandığı gösterilebilir. 

Mevcudiyet, ona ister “öz, varoluş, töz, özne…aşkınsallık, bilinç, Tanrı, insan, v.b. 

diyelim metafiziğin merkezindedir, bu nedenle metafizik her zaman mevcudiyet 

metafiziğidir.130 

 

Her ne kadar Aydınlanmanın mirası olduğu söylense de doğa bilimleri geleneğine 

ilham veren bu mevcudiyet düşüncesinin –ve düşünün- kökleri Aydınlanma 

düşüncesinden çok daha gerilere kendinden sonra felsefe adına yapılan her 

çalışmanın onun metinlerine düşülmüş bir dipnot olduğu söylenegelen Platon’a kadar 

uzanmaktadır. Derrida kendisinin de bu geleneğin hakimiyeti altında olduğunu kabul 

eder ama en azından bu geleneğin kibrini sarsmak için onun temelsizliğini ortaya 

koymak amacındadır. Batı metafiziğini bu köken ve mevcudiyet anlayışına dayalı 

olarak, ona dokunmayarak sorgulamaya kalkmak sorgulanan yapının kopyasını 

çıkarmaktan öteye gitmeyecektir.131  

 

Eski Yunandan günümüze kadar uzanan bir tarih diliminin içinde yer alan yapıların, 

yazıların birer dekontrüksiyonu olan Derrida’nın çalışmalarına Batı metafiziği ve 

onun tarihinin kökten bir eleştirisi olarak bakmak gereklidir. O saydam bir dil ve 

mevcudiyeti sorunlu olmayan bir dünya arasında kurulmak istenen kusursuz birlik 

düşünün beyhudeliğini göstermek için ikili bir strateji uygulamıştır: İlk stratejisi, bu 

düşün veya onun herhangi bir değişkesinin, bizim felsefe kültürümüzün vesikası 

nitelindeki sınır çizgilerine nasıl hayat verdiğini ortaya koymaktır: Buna göre, 

                                                 
130 J. Derrida, “Writing and Difference”, çev.: Alan Bass, Routledge, 2002, s.353 
131 R. Boyne, “Foucault ve Derrida- Aklın Öteki Yüzü”, Bilgesu Yay., Ankara, 2009, s.157 
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Platon, Aristoteles, Rousseau, Hegel ve diğer felsefecilerin yapıtlarında kendini 

gösteren saf mevcudiyet ülküsü aslında son derece karmaşık ve bir o kadar da kabul 

edilemez bir düşlemden oluşmaktadır.132 Diyaloglar incelendiğinde Platon 

felsefesinin mevcudiyet metafiziğinin bir örneği olduğu görülebilir. Platon mağara 

söyleninde karanlıktan ışığa doğru yapılan bir yolculuktan söz eder ve bize güneşin 

ışığı altında durmanın adalet, güzellik ve iyi idealarının tam ve dolaysız mevcudiyeti 

karşısında gözlerin kamaşmasını getireceğini belirtir.133 Mevcudiyet metafiziği 

hakikatin birtakım mevcudiyetlerle anlaşılmasını mümkün kılan bir ontoloji ya da 

varlık anlayışı sunar. Platon’un ideaları, Aristoteles’in birinci dereceden tözleri, 

Descartes’in düşünen tözü, ampirist epistemolojilerin verilmiş olanları veya duyu 

verileri ya da geleneksel felsefenin özleri bu varlık anlayışının ürünüdür. 134 

 

Derrida bugünden, bugünün göstergelerinden yola çıkar. Ona göre bugün gerek 

bilimlerde gerek toplumsal-siyasal yaşamda ortaya çıkmakta olan yeni olgular, eski 

Yunan’dan beri Batı kültür ve uygarlığını oluşturan belli bir metafizik görüşe ait 

temel kavramları yerinden etmektedir. Değer yitimine uğrayan en önemli kavram dil 

kavramıdır. Enflasyona uğrayan dil sorunu artık diğer sorunlar arasında herhangi bir 

sorun değildir. Bu durum dil sözcüğünün kendisinin de değer yitimidir. Yani dil 

göstergesinin, yani göstergesinin kendisinin. Göstergenin kendisinin uğradığı bu kriz 

ise mutlak bir kriz, krizin tam kendisi demektir.135  

                                                 
132  R.Boyne, ibid, s.135 
133 Platon, Devlet, çev.:Nurten Tunç, Oda Yay., 2011, s.227 
134 D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s. 251 

 
135 T. Akşin, Önsöz, Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, 

s.15-16 
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Derrida göstergebilimin, fenomenolojinin sınırlarlarını en temel kavramlarına kadar 

sorguladığında kendini Batı metafizik tarihinin içinde bulmuştur. Derrida’ya göre 

Batı metafiziğinin en büyük yanılgısı ve düşü anlamın aşkın bir gösterilene 

gönderme yaptığı, dilin dışında veya ötesinde bir gerçeklik alanı, bir merkez 

olduğunun kabulüdür. Bu merkez kabulüne göre gerçeklik iki alana bölünmüştür, bu 

alanlardan birisi sarsılmaz bir eksen, diğeri ise bu eksenin çevresinde dönen istisnai, 

özel, periferik (tali) veya türemiş bir alandır.136 Bu gelenekte merkez yapıyı 

tanımlayan, yöneten, dengeleyen, yapının bütünselliğini içeren bir şey olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu merkez sadece yapıyı organize etme, yönlendirme ve 

dengeleme fonksiyonunu değil aynı zamanda yapının oyununu sınırlandırma işlevi 

de görmektedir. Sınırlandırmaktadır çünkü o öğelerin kendisinin yerine geçmesinin 

mümkün olmadıkları bir noktadır, yönettiği yapının içinde yapıyı yönetirken 

yapısallıktan kaçan şeyi oluşturur.137  

 

Değişmez bir varlığı gösteren merkez farklı şekiller ve isimler almıştır: Eidos, arkhe, 

telos, energia, ousia (öz, varlık, esas, özne), aletheia, aşkınlık, bilinçlilik, Tanrı, insan 

v.d.138 Derrida çeşitli felsefeler tarafından eski zamanlardan beri ortaya konulan ve 

ilk veya sonsöz olma, yani her şeyin kaynağı, özü, arkhesi ve nihai telosu olma 

iddiasındaki kavramların aslında kendi bağlamlarını dahi mutlak ve nihai olarak tesis 

etmekten uzak olduklarını söyler; onun yapısöküm ile odaklandığı bu nokta, felsefi 

                                                 
136 J. Derrida, “Writing and Difference”, çev.: Alan Bass, Routledge, 2002, s.352, T.Altuğ, “Dile 

Gelen Felsefe”, YKY, İstanbul, 2008, s. 221 

 
137 J. Derrida, ibid,  s. 220-223 

 
138 J. Derrida, ibid, s. 353  
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metinlerin ilk ve sonsöz olma iddiasının nasıl geçersiz hale geldiğini, onun başka bir 

bağlamda kendi kendini nasıl ortadan kaldırdığını gözler önüne sermeye çalışır. 

 

Batı metafizik geleneği içinde ortaya konmuş tüm metinler mevcudiyet (duyulur 

olan)-öz-mevcudiyet mevcudiyet (düşünülür olan), varlık-yokluk, gerçeklik-görünüş, 

erkek-kadın, numen-fenomen, söz-yazı, olgu-değer gibi hiyerarşik karşıtlıklara 

dayanır. Her halükarda kendini üstün gören taraf aşağı olarak gördüğü taraf hakkında 

bir yargı vermekte ve bu yargı daima aşağı olanın tamlıktan uzak ve soluk bir 

kopyadan ibaret olduğu düşüncesini barındırmaktadır.139 Derrida hiçbir şekilde 

yansız olmayan bu karşıtlıklarda daha güçlü, gerçek ve daha doğru olduğu düşünülen 

ilk öğenin bütün sistemin merkezine yerleşen bir Arşimet noktası olması 

fonksiyonuyla diğerlerine de dayanaklık ettiğini ifade eder. Yapısöküm önce genel 

olarak bu durumu sonra kutupsal karşıtlardan dışlanan, marjinalleştirilen unsurların 

nasıl ve neden böyle bir akibetle karşılaştıklarını gözler önüne serer.140 Bu 

karşıtlıkları (öncelikli olanın ve ikincil olanın hangi özelliğinden dolayı bu vasfı 

kazandığının altının kazınmasından hareketle) yıkarak sağlam ve mantıksal olduğu 

düşünülen hususların dayanaksız ve paradoksal olduğu, bunlara dayanılarak yapılan 

yorumların da doğal olarak hatalı oldukları açığa çıkarılır.141  

 

 

 

                                                 
139 D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s. 246; R. Boyne, “Foucault ve Derrida- Aklın Öteki Yüzü”, Bilgesu Yay., Ankara, 2009, s.196 
140 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s.29 
141 J.M. Balkin, “Yapısöküm”, Çev.: Kasım Küçükalp, UÜ İlahiyat Fakültesi, C.13, 2004, s.322-324; 

B. Duignan, B. The History of Modern Philosophy From 1500 Ce To The Pressent, Britannica 

Educational Publishing, 2010, s. 209-210 
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2.1.1 Husserlci Öz-Mevcudiyet Nosyonunun Yapısökümü 

 

Bu bölümde Derrida’nın Husserl’e birbiriyle bağlantılı yaptığı eleştirilerden ikisini; 

onun gösterge anlayışı eleştirisi ve yazıya karşın sözü öncelemesi açısından 

logosantrizm anlayışını ve bunların mevcudiyet metafiziğini nasıl temellendirdiğini 

değerlendireceğiz. 

 

Derrida önyargılardan ve varsayımlardan uzak olma iddiasındaki fenomenolojinin 

esasen Batı metafizik geleneğinin gizli önyargılarını taşıdığını ve bunların açığa 

çıkarılması gerektiğini düşünerek fenomenolojiyi güçlü metafizik duruş 

noktalarından özgür kılmak amacını güder. Derrida’nın Husserlci fenomenolojiye 

dair okumaları iki yönlüdür. Bir yandan Husserl’in logos-merkezli mevcudiyet 

metafiziği içerisinde, özellikle Descartes ve sonrası felsefelerde, bir bütün olarak 

nesnelliğin zeminine oturan subjektivite içerisinde tuzağa düştüğünü göstermeye 

yönelir; bir yandan da hakikat ve anlamın mutlak anlamda mevcudiyet formu 

içerisinde ele alınmasının imkansızlığını bizzat Husserlci fenomenolojinin açığa 

çıkardığını ortaya koyar.142  

 

Husserl Mantık Araştırmaları’nda anlatım ve bildirim arasında kesin bir ayrım 

yapmıştır. İfade edici (anlamını kendinde taşıyan) ve işaret edici (ideal içerik ile 

görgül taşıyıcı arasında boşluk olan)  gösterge. Buna göre sayesinde sesler veya 

görünür imajların, “münferit zihinsel alanı” temsil ettiği dışsallaştırılabilir herhangi 

bir dil formu bildirim (belirtme) olarak ele alınırken, anlam (ifade) münferit zihinsel 

                                                 
142 D.B., Allison, Derrida’s Critique Of Husserl And The Philosophy Of Pressence, Verıtas Porto 

Alegre V. 50 N. 1 2005, s. 91  
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alanın saf olarak kendisini-bilebilirliğine tekabül eder.143 Göstergenin bu ayrımını 

işaret edici göstergelerin anlam inşa etmede esas bir rolü olmadığı düşüncesi takip 

eder. Husserl’e göre sadece ifade edici göstergeler anlamlıdır, çünkü onlar saf 

anlamıyla düşünüm ve tasvire muktedir olan göstergeler olarak, bilincin yaşama 

deneyimlerinin öz-mevcudiyet içerisindeki edimlerini ifade ederler. İşaret edici, 

belirtici göstergeler yazılı göstergelerde olduğu üzere ifade edici anlama geri 

götürülmedikleri takdirde anlamsız işaretler olmak durumundadır.144 Derrida 

fenomenolojik bir soruşturma içerisinde gerçekleştirilen bu ayrım ile Husserl’in 

önyargı ve varsayımlardan uzak kalma kaygısına rağmen metafizik 

geleneğin/mevcudiyet metafiziğinin tuzağına düşmüş olduğunu düşünür. Bu tuzağı 

şöyle açıklayabiliriz; Husserl’e göre bir fenomen ancak herhangi bir şeyi bilinçli bir 

varlığa bildiriyorsa bir bildirim olabilir. Burada fiziksel göstergenin bilinçli şekilde 

tanınması durumu söz konusudur. Bulutların bir araya toplanması yağmur 

yağacağının göstergesidir, ıslanmak istenilmiyorsa kapalı bir yere girilir ve 

yağmurdan korunulur. Ancak burada yoruma olanak tanıyan bir boşluk söz 

konusudur. Birçok sebepten ötürü, farklı bağlamlarda yağmurun yağmasından 

kaçmayı istemeyebiliriz. Çölde yaşayan biri dışarıda kalıp yağmurun yağışını 

kutlamak isteyebilir; bir şair ondan ilham almak için yağmurda ıslanmayı isteyebilir. 

Özetle, bulutların bir araya toplanmış olmasının özsel bir anlamı yoktur, sayısız 

farklı gösterge dizgesi içinde yer alabilir. Dolayısıyla bu yol, özsel anlamların 

                                                 

143 E. Husserl, Logical Investigations, çev: J.N. Findlay, Routledge, 2001, s. 183-184 

, D.B., Allison, Derrida’s Critique Of Husserl And The Philosophy Of Pressence, Verıtas Porto 

Alegre V. 50 N. 1 Março 2005, s. 90 
144 E. Husserl, ibid, s.194-195; K. Hart, The trespass of the sign, Deconstruction, theology and 

philosophy, Fordham Unıversity Press, New York, 2000, s.11; K. Küçükalp, Batı Metafiziğinin 

Dekontrüksiyonu- Heidegger ve Derrida, Sentez, Yay., Bursa, 2008, s. 314 
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peşindeki fenomenolojiyi amacına ulaştırmaz. Üstelik bildirim göstergelerinin çok 

anlamlı olmaları sadece dünyanın çok anlamlılığını onaylamakla kalmaz, aynı 

zamanda bilinçle gerçeklik arasına büyük bir engel de koyar. Bu ikisi arasında bizzat 

gösterge dizgesinin aracılık yapması gerekir. Dünyanın dolaysız bilgisine erişme 

ülküsünü benimsemişsek öncelikle göstermenin araya girmediği bir nokta bulmamız 

lazımdır.145   

 

Husserl’in fenomenolojik açıdan aradığı nokta, anlatımın saf halde olduğu, 

göstergenin yarattığı kirlilikte etkilenmediği bir yeri bulabilmektir.146 Onu dünyanın 

dolayımsız bilgisine eriştirecek bu nokta anlatım kavramında yatar. Anlatım, 

Husserl’in anlamlı bir iletişimi ifade etmek için kullandığı bir terimdir. İletişimi bir 

anlatım, yönelinmiş belirli bir anlamın aktarılması haline getiren şey, bu yönelimin 

ardındaki yönelimin mevcudiyetidir.147 Göstergelerin dolayımına başvurmayan 

anlamlı bir iletişim olabilir mi? Dolaysızlık düşü başka nasıl ele geçirilebilir? Husserl 

yanıtı kişinin kendi kendine ve sessizce yaptığı iç konuşmada bulur. Hakikatin 

bilgisi, zihnin kavramsal ve diskürsif anlayış tarzından ziyade, bilincin dolayımsız 

idrakinden, doğrudan deneyimden gelmektedir. Daha net bir deyişle anlam sadece bir 

iç monolog olarak ortaya konulmaktadır. Bu tür bir konuşmada herhangi bir bildirim 

yoktur, içsel anlatımlar bilinçte dolaysızca ve tamlıkları içinde mevcutturlar.148 

Husserl’e göre “ben”in kendi kendisine mevcudiyet terimleri ekseninde sunulduğu 

yer “münferit zihinsel yaşam”dır. Burada anlam, bir yer değiştirmeler sistemine 

                                                 
145 E. Husserl, Logical Investigations, çev: J.N. Findlay, Routledge, 2001, s. 190 
146 R. Boyne, “Foucault ve Derrida- Aklın Öteki Yüzü”, Bilgesu Yay., Ankara, 2009, s.136 
147 Husserl, ibid, s.187 
148 K. Hart, The trespass of the sign, Deconstruction, theology and philosophy, Fordham 

Unıversıty Press, New York 2000, s.11; D.B., Allison, Derrida’s Critique Of Husserl And The 

Philosophy Of Pressence, Verıtas Porto Alegre V. 50 N. 1 Março 2005, s. 90 
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dayanaktan ziyade herhangi bir düşünüm olmaksızın zuhur eden öz-mevcudiyet 

anlamında saf olarak var”dır. 149  

 

Ancak bu görüşe yöneltilen eleştiriler bildirim olmaksızın anlatımın olanaklı olup 

olamayacağını sorgular. Biz kendi kendimize sessizce herhangi bir şey 

söylediğimizde öncelikle zihnimizde ne olup bittiğini sorarız. Zihnimizde bu bir dil 

ya da resim vasıtasıyla canlanır. Tasarımlama eylemi gerçekleşmeden bir anlatım 

mümkün olmamaktadır. Dil, ya da kafamızda oluşturduğumuz resim, bizimle 

düşünce nesnemiz arasında aracılık etmektedir, hatta kafamızda oluşturduğumuz 

düşünceyi kusurlu bulup yeniden, daha doğru biçimde dile getirdiğimizde dahi, 

tasarım dil ve düşünce arasında aracılık etmeye devam edecektir. Husserl, 

sözcüklerin iç konuşma için zorunlu olmadığını ileri sürerek dilin bu kaçınılmaz 

aracı yapısı sorununun çevresinden dolaşır.150  

  

Derrida Husserl’ci fenomenolojinin mevcudiyet metafiziği içerisinde olduğunu, 

kendisiyle özdeş hakikatler kabulünden dolayı da metafizik tarihine ait olduğunu 

düşünür.151 Husserl dar ve pozitivistik bir rasyonalite anlayışına hiçbir taviz vermez. 

Fakat eleştirel rasyonalizm genel eğilimi içinde örtük bulunan, kesin hakikate 

yönelik yüksek özlemlerden vazgeçme niyetinde de değildir. O kesin bir biçimde 

temellenmiş bir felsefe ve son çözümlemede de bir ahlak yaratmaya elverişli bir 

hakikat ve rasyonalite yorumunun peşindedir. Bu yönüyle “önüne geçilmez bir saf ve 

                                                 
149 E. Husserl, Logical Investigations, çev: J.N. Findlay, Routledge, 2001, s. 190 
150 Boyne, ibid, s.137-138 
151 D.B. Allison, ibid, s.91 
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mutlak bilgi arzusunu beyan eder.152 Derrida Husserl’in fenomenolojisinin bilinç ile 

düşüncenin özdeşliği ve sesin –kendi kendimize konuşmak için kullandığımız o 

sessiz sesin- ilksel doğası hakkındaki iki temel sayıtlı üzerine kurulduğuna işaret 

eder. Husserl, dünyanın özsel doğasının kusursuz bir saydamlıkta açıklamasını 

verebilme düşünü gerçekleştirmeye bu noktadan başlar: buradaki saydam kelimesi 

onun girişiminin neden metafiziğin gizli önyargılarını taşıdığını gösterme açısından 

önemlidir.153  

 

Husserl göstergeyi, izi ve sözcüğü tali birer fenomen olarak görmüştür. Bu gibi 

fenomenlerin tali kaldıkları asıl fenomen ise bilinç ve anlam arasındaki kökensel 

özdeşliktir. Yani anlamın dil tarafından kirletilmeden önce bilinçte saf haliyle 

mevcut olmasıdır. Husserl, bu zihindeki bildirimsiz anlatımda dil henüz işe 

karışmadan önce anlamın ve bilincin karşılıklı mevcut oldukları düşsel bir anın 

varlığından söz etmektedir.154 Ne var ki bu an bizim asla bilemeyeceğimiz bir andır. 

Bu ayrıcalıklı kökene geri dönme girişimimiz sırasında bir şeyi deneyimlerken o 

anda ne olup bittiğini bilmeye yöneldiğimiz anda, o deneyimi kendimize 

tasarımlamaktan kaçamayız. Husserl fenomenolojiyi, dünyanın belirli bir yönünün 

dolaysız deneyiminin güvenilir temelleri üzerine kurmak istemiştir. Oysa Derrida 

böyle güvenilir bir deneyim olmadığını ortaya koyar. Mevcudiyet anının deneyimi 

sürekli ileri atılır, sürekli olarak ertelenir ve hep gecikir.  

 

                                                 
152 D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s.149 
153 D. Moran, Edmund Husserl Founder of Phenomenology, Polity Press, Cambridge, 2005, s.36 

 
154 D.B., Allison, Derrida’s Critique Of Husserl And The Philosophy Of Pressence, Verıtas Porto 

Alegre V. 50 N. 1 Março 2005, s. 92 
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Derrida Husserl’e karşıt bir biçimde anlam ve bildirimin başlangıçtan beri karışıklık 

içerisinde olduğunu, saf ifade nosyonunun salt bir idealleştirmeden ibaret olduğunu 

ileri sürer.  Zira, sözlü veya dilbilim öncesi deneyime ait ifade edici anlamların dahi, 

bir anlık olmamak, gözden kaybolup gitmemek ve zaman içerisinde aynı anlama 

sahip olabilmek için tekrarlanmaları, hatırlamaları ve tanımlanmaları, yani belirtici 

bir biçimde telaffuz edilmeleri gerekir. Bundan dolayı anlam başlangıçtan beri 

belirtmeyi de içerir.155  

 

Derrida’ya göre Husserl, deneyimin, ifade öncesi ve orijinal olarak da sessiz bir 

katmanını vurgulama çabası içinde olmuştur. Bununla birlikte, ideal nesnelerin 

oluşturulması bilincin özüne ait olduğundan ve bu ideal nesneler de tarihsel üretimler 

olduğundan dolayı bilinç öğesiyle dil öğesinin birbirinden ayrılması çok zordur.156 

İşte bu ayrılmazlık, öz-mevcudiyetin özüne mevcut olmama ve farkı sokmayacak 

mıdır?  

 

Husserl yazılarında “öz” terimini sıklıkla, şeylerin mevcudiyetine karşıt olarak, 

nelikleri yani özsel doğalarına gönderimde bulunurken kullanır. Husserl’e göre temel 

veya ideal özlere fenomenolojik sezgi yoluyla ulaşılır. Sezgi genel olarak içe doğma, 

muhakeme yapmaksızın mevcut olmayan bir şeyi sezme, bir şeyi doğrudan anlama 

yeteneğine gönderme yapar ve Husserl açısından hayati önem taşır. Sezgi, zorunlu 

bir şekilde içkin bir nesne veya içeriğe sahip olan bilinç durumu veya edimdir. 

Sezgilerin en ayırt edici özelliği ise onların içerik veya nesnelerinin bilince doğrudan 

                                                 
155 L. Lawlor, Derrida and Husserl- The Basic Problem of Phenomenology, Indiana University 

Presss, Bloomington, 2002, s. 25 

 
156 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s.58 
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sunulmasıdır.157 Husserl’in felsefenin kesin bir bilim olarak tesis edilmesinde 

felsefenin hakikatleri doğrudan ve sezgisel bir biçimde kavramasına bağlı olmak 

durumundadır. Felsefeyi kesin bir bilim ya da bilimlerin bilimi kılan onun daha öte 

bir temel ihtiyaç duymayan zorunlu hakikatleri kendisine hareket noktası almasıdır. 

158 Husserl bir anlamda Aziz Augustinus’un “hakikat dış dünyada bulunmaz; o 

insanın içselliğinde ikamet eder” diktumunu iktibas eder. 

 

Derrida Husserl incelemesinde fenomenolojinin tüm metafizik sayıltıları bir kenara 

bırakıp dünyayla dolaysız şekilde konuşma arzusunun aslında hiçbir zaman açığa 

çıkarılamayacak olan ülküleştirilmiş bir mevcudiyet anının var olduğu savına 

dayandığını ortaya koyar.159 Münferit, zihinsel yaşamda bilincin, şeylere işaret etmek 

için göstergelere ihtiyacı olmadığını, anlamın bilinçte dolayımsız bir mevcudiyete 

sahip olduğunu, dolayısıyla da, dünyanın yokluğunda kendi sesini duyan bir 

konuşmaya sahip olduğumuz dile getiren Husserlci yaklaşım tam anlamıyla 

mevcudiyet metafiziğinin tahkim edilmesidir.160  

 

 

 

 

                                                 
157 J.Shand, Philosophy and philosophers- An introduction to Western philosophy, Ucl Press, 

London, 1993, s.240 

 
158 E. Husserl, “Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe”, çev.: Tomris Mengüşoğlu, Yky, İstanbul, 1995, 

s.70-71; J. Shand, ibid, s. 233 
159 D.B., Allison, Derrida’s Critique Of Husserl And The Philosophy Of Pressence, Verıtas Porto 

Alegre V. 50 N. 1 2005, s. 90 
160 L. Lawlor, Derrida and Husserl- The Basic Problem of Phenomenology, Indiana University 

Presss, Bloomington, 2002, s. 170; K. Küçükalp, Batı Metazifiğinin Dekontrüksiyonu- Heidegger 

ve Derrida, Sentez, Yay., Bursa, 2008, s. 314 
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Transandantal Fenomenoloji ve Negatif Teoloji İlişkisi 

 

Derrida “Transandantal fenomenoloji, tüm doksanın, tüm varoluş konumlarının, tüm 

savların askıya alınmasından geçmesi itibariyle negatif teolojiyle aynı öğeyi 

bağrında taşıyor”161 diyerek transandal fenomenoloji ile negatif teolojinin oldukça 

şaşırtıcı bir biçimde birbirlerine yakın olduklarını ve birinin diğerine iyi bir hazırlık 

dersi olacağını belirtir.  

 

Negatif teoloji ona göre başlangıçta ontolojik veya teolojik tüm önermeleri ve bilinen 

anlamda her türlü felsefeyi yıkar. Bu anlamda içsel bir başkaldırma hareketi içindeki 

negatif teoloji ilkesi, kaynağı olarak görünen geleneğe kökten bir şekilde karşı çıkar. 

“Devlete, ulusa, daha genel olarak rasyonel ve logos-merkezli bir topluluk olarak 

felsefi cemaate yetki veren bir çeşit toplumsal sözleşmenin kesintiye uğratılması, 

aidiyetin kesilmesi, köklerinden ayrılma ve baba katli”. Bunların hepsini bir 

başkaldırıyla yerine getirir ve başladığı yere geri döner:  sanki bir anlaşmanın vasiyet 

ekinde veya post-scriptum’un pişmanlığı içinde kendini bu başkaldırıdan kurtarmaya 

çalışır.162 Ve kökensel ontolojik emre hiçbir şeyin bu abartma kadar sadık olmadığı 

bir nevi ortaya serilir.  

 

En apofatik anda “Tanrı (bir şey) değildir”, “Tanrı ne şudur, ne bu, ne bu ne de tersi” 

veya “varlık “bir şey) değildir” dendiği zaman söz konusu olan meta-metafizik, 

meta-ontolojik olsa da varlık olmayı kendi hakikatinde söylemektir. Bu tanıklıktır, ne 

olursa olsun hakikati söyleme, ismin hakikatine, isim tarafından adlandırılması 

                                                 
161 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., İstanbul, s.69 
162 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., 2008, s. 69-70 
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gereken şeyin kendisine yani ismin ötesine teslim olmaktır.163 Transandantal 

fenomenoloji bağlamında değerlendirildiğinde negatif yolun sadece bir yol, metodik 

bir yaklaşım ve evreler dizisinden ibaret olduğu göndergesel aşkınlığının göz önünde 

bulundurulması söz konusudur.  

 

Bu göndergesel aşkınlığın vazgeçilmezliği açısından negatif teoloji reddeder gibi 

gözüktüğü felsefi veya onto-teolojik vaat alanına aittir. Göndergesel aşkınlık yani 

“Tanrı’dan olduğu haliyle, imgelerin ötesinde, hala varlık olabilecek şu putun 

ötesinde, onun hakkında söylenen, görülen ve bilinenin ötesinde söz etmek, 

tanıdığımız veya duyduğumuz isminin ötesinde, Tanrı’nın yanıtladığı ve yankısını 

bulduğu, Tanrı’nın gerçek ismine yanıt vermek”.164   

 

2.1.2. Sözmerkezcilik ve Negatif Teoloji  

 

 

Söz merkezcilik ve negatif teoloji arasında Derrida’nın kaçınılmaz gördüğü bağlantı 

negatif teolojinin mevcudiyet metafiziğinden uzaklaşıp uzaklaşamaması bağlamında 

değerlendirilebilir. Söz merkezcilik mevcudiyet metafiziğinin ürünüdür; negatif 

teoloji de mevcudiyet metafiziğinden kaçamadığı müddetçe sözmerkezcidir. Negatif 

teolojinin söz merkezcilikle bağlantısına doğru bir perspektiften bakabilmek için 

önce söz merkezcilik ve onun hakikat düşüyle bağlantısının kısa bir 

değerlendirmesini yapmak gerekmektedir.  

 

                                                 
163 J. Derrida, ibid, s. 71 
164 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., 2008, s. 72 
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“Yazının babası Theuth, Mısır Tanrı’sı Thamus’a icatlarını gösterir, o da 

beğendiklerini över, beğenmediklerini yerer. Sıra yazıya gelince Theuth “Ey, Kral, 

işte bir bilgi (to mathema) ki bunun sayesinde Mısırlılar daha bilgili ve kendi 

geçmişlerini hatırlamada daha da istidatlı olacaklar: Belleğin de bilgilendirmenin de 

devası (pharmakon) bulundu”165 der ve buna kralın verdiği malum cevap Batı 

felsefesinde yazının ikincil bir konuma itilmesinin temsilini oluşturur. Konuşma, Batı 

felsefesinde hakikatin, iyiliğin sahiciliğin ilahi sesi olarak anlaşılır, konuşmacının 

mevcudiyeti söylenen şeyin doğruluğunu güvence altına alır. Sözün bu şekilde 

değerlendirilmesi yazıyı konuşulan dilin doğruluğunu kopyalamaya yönelik ikincil 

bir role sahip kurmaca ve otantik olmayan bir araç olarak görülmesine neden 

olmuştur. “Yazılan söz” olarak yazı sözden düşük bir değere sahiptir.166  Hakikate 

tek ulaşma yolu olan olarak Kendinde Konuşma, dolayımsızlığa –anlaşılabilirliğe, 

(retoriksel, tarihsel, metinsel kültürel ve diğer dışsal formlardan bağımsız olan) 

Hakikat’le, “aşkın gösterilen”le temas kurma imkanına- karşılık gelir. Derrida’ya 

göre bunun anlamı açıktır: “Platon’un düşlediği şey göstergeler kullanmayan bir 

bellektir”. Bilmenin ve hakiki bilginin dolaysız birliğidir.167  

 

Phaedrus söyleşisinin çözümlemesi olan Platon’un Eczanesi isimli denemesinde 

Derrida, Sokrates’in yazıya karşı konuşmaya tanıdığı hiyerarşik öncelik ve 

üstünlüğün ardında yatan genel önyargının mevcudiyet düşüne yönelik bir bağlılıktan 

ileri geldiğini ileri sürer.168 Konuşma dolayımsız bir “kendiliğindenlik” bildirdiği, 

                                                 
165 Platon, Phaedrus, çev.:Robin Waterfıeld, Oxford, 2003,  s.68-69 
166 N. Lucy, ibid, s.75 
167 J. Derrida, Gramatoloji, Çev.:İsmet Birkan, Bilgesu Yay., İstanbul, 2014, s.53  
168 J. Derrida, Platon’un Eczanesi, Çev.: Zeynep Direk, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 

s. 78 
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gösteren ile gösterilen arasındaki mütekabiliyetin daha kolay ve daha kesin kuruluyor 

olması ve yazının ümitsizce yerine getirmeye çalıştığı bir işlev olarak konuşmadaki 

anlama aracılık etme işleviyle kıyaslandığında konuşmanın yaşanan “an”a o andaki 

“mevcudiyet”e bağlanışıyla, şimdi ve buradalığıyla yazı karşısında imtiyazlı ve üstün 

bir konuma yükseldiği söylenebilir.169 Sokrates’e göre yazı ikirciklidir; iyi de olabilir 

kötü de. Yazının Yunancada hem zehir hem deva anlamına gelen “pharmakon” 

sözcüğü ile adlandırılmış olması bu ikircikliği vurgular. Platon yazının ilaçlık 

yönünü sorgulamaya açmış ve onun belleği takviye etmediği hatta daha az 

kullanılmasına neden olduğu için onu zayıflattığını söylemiştir.170 Bu anlamda 

anlamın öteden beri konuşmaya içkin bir düzlemde deneyimlenmiş olduğu 

söylenebilir. Bilincin iç sesiyle konuştuğumuz zaman, gerçek varlığımızla, öz 

mevcudiyetimizle veya sahici benliğimizle konuştuğumuz sanısı içinde mevcudiyet 

alanına geçtiğimiz düşünürüz. Mutlak hakikatin kaynağı ve yaratıcısı olarak görülen 

konuşma dilinin temel ilkesi, akıl ya da mantık anlamında logosun mevcudiyetidir.171 

Platon’dan itibaren bütün bir Batı felsefesinin bir bütün olarak konuşmanın her 

yönden daha değerli olduğunu, yazıdan önce geldiğini düşünmesinin nedeni budur. 

Sokrates “yazı belleği zayıflatır” der. Yazılar yazarın elinden kaçıp gider ve yanlış 

yorumlanır. Okur için yazılar yalnızca onun zaten bildiği hakikatlerin bir hatırlatıcısı 

olma hizmeti görmelidir. Derrida bu yazıyı reddetme tavrının Batının bütün tarihine 

egemen olduğunu düşünür. Konuşma mevcudiyettir, yazı ise mevcudiyetin inkarı. 

Ses dolaysız bir biçimde dünyaya çıkar ve söyledikten hemen sonra ortadan 

                                                 

169 N. Lucy, A Derrida Dictionary,  Blackwell, 2004, s.70-71; R. Boyne, “Foucault ve Derrida- 

Aklın Öteki Yüzü”, Bilgesu Yay., Ankara, 2009, s. 141 

 
170 Platon, ibid, s.81 
171 P. Deutscher, How to Read Derrida, Granta Publications, New York & London, 2006, s. 7. 
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kalkarken yazı bir ara biçimdir, kendini kökeninden ayırır ve bu köken ortadan 

kaybolduğunda bile kendini korur.172 Derrida’ya göre bu yanlış bir tasarım, bir 

önyargıdır. Onun eleştirdiği “mevcudiyet metafiziği” yani konuşmacının fiziki 

varlığının onun konuşmasını belgelediği düşüncesi yazarın, metnin okunması 

sırasında onu doğrulamak için hazır bulunmaması fikrine yapılan göndermeyle 

konuşmayı öncelikli hale getirmiştir. Buna göre dil düşünce ile doğrudan ilgilidir, 

yazı konuşma diline göre ikinci plandadır. Bunun sebebi olarak da yazıda 

göndergelerin ipinin ucunun kaçması, metnin anlam zemininde kayganlığa maruz 

kalması, isteyen herkesin istediği yorum yapma imkanı bulması gibi nedenler ileri 

sürülmüştür.173 Bir insanın niyeti ancak onunla muhatap olunduğunda, kendisinin 

nasıl anlaşılması gerektiğine dair yapacağı yönlendirmeleri eşliğinde anlaşılabilir. 

Derrida için, nesnelliğin tahakkuku adına bu şekilde konuşmacının sözüyle dinleyici 

üzerinde baskı kurulması, söz despotizmidir. Bu yönüyle göstergeler arası buyurgan 

tavrıyla konuşmacı söz, despotiktir ve şiddet içerikli denetimiyle söz dinleyici 

üzerinde baskı kurmaktadır. Yazıda, yazarın niyetinin net olarak okunamaması 

yanında, ifadelerinin göndergelerini yönetecek hâkimiyet ve denetimi de ortadan 

kalktığı için anlama sürecinde okur ve yorumcu etkin olmaktadır. Yazı aracılığıyla 

söz, son karara bağlanamayan özgünlüğe ve sahip olduğu özgürce yayılma 

potansiyeline artık kavuşmuş olur. Salt sözle dinleyici üzerinde kurulan baskı, 

anlama sürecini, dinleyici aleyhine çevirirken, yazıyla ibre artık okur tarafına kaymış 

olacağından hem yazarın hem de anlamın bağlayıcılığı ortadan kalkmış olur. Çünkü 

yazı için, Derrida’nın kurguladığı mevcudiyet metafiziğine göre, “şimdi” diye işaret 

                                                 
172 A.Megill, “Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida”, Çev.: Tuncay 

Birkan, Ayraç Yay., Ankara, 2008, s.411 

 
173 Mark Dooley and Liam Kavanagh, “Death and Différance: philosophy and language”, The 

Philosophy of Derrida içinde, Mcgill Queens University Presss, 2007, s. 23. 
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edilebilecek belirli bir özel “an”a ve “burada” olarak gösterilebilecek belirli bir 

mekana karşılık gelen huzur veya bulunuş söz konusu değildir.174  

 

Derrida söz-yazı arasındaki bu üstünlük hiyerarşisini diyalektik olarak tersine çevirip 

yazıya öncelik tanınmasını savunmamış ve böyle bir ayrımın yapılamayacağını iddia 

etmiştir.  Derrida söz-yazı karşıtlığını yapısöküme uğratırken dilbilimi geliştirmek ya 

da düzeltmeyi tasarlamaktan çok  (öznellik ya da bilinç olarak anlaşılan) mevcudiyet-

olarak-varlığın belirlenmesine müdahale etmeyi hedeflemiştir.175 Derrida’nın 

logosantrizm veya sözmerkezcilik terimini bu kadar vurgulayarak değerlendirmeye 

alması ve yapısöküme uğratmasının nedeni Batı felsefesinde şimdiye kadar 

konuşmaya yazı karşısında verilen üstünlük ve hakimiyetin bir hayli problematik bir 

düşünce yapısına yol açmış olmasıdır. Bu yapısöküm denemesi Batı metafiziği ve 

idealizmle bir hesaplaşma olarak da görülebilir. Sesmerkezciliği mevcudiyet 

düşüncesi ya da varsayımının sonucu olarak düşünen Derrida logos merkezli bir 

düşünme biçiminin bütün Batı felsefesine hakim olmasının birkaç önemli sonucu 

olduğunu söyler. Birincisi, Logosantrizm, Batı felsefesinde aklın geleneksel 

önceliğine ve irrasyonel olduğu varsayılan her şeyin marjinal ve önemsiz görülüp 

dışlanmasına gönderme yapar.176 Logosantrisizm, adı ister varlık ister İdea ya da ister 

öz veya Tanrı olsun biricik diye nitelenen ve kendi kendisiyle özdeş kabul edilen 

sabit veya değişmez temel bir ilkenin olduğu varsayımına dayanır. Bu kabulün aşikar 

sonucu dil felsefelerinde sorgusuz sualsiz benimsenen tek anlamlılık fikrinin 

                                                 
174 L. Lawlor, Derrida and Husserl- The Basic Problem of Phenomenology, Indiana University 

Presss, Bloomington, 2002, s.26-27 

 
175 N. Lucy, A Derrida Dictionary,  Blackwell, 2004, s.74-75 

 
176 N. Lucy, ibid, s.72 
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hakimiyetidir. Varlığın hakikati çokluğa ve farklılığa meydan bırakmayacak bir 

biçimde, rasyonel bir felsefe ekseninde evrensel bir forma taşınmıştır. Derrida’ya 

göre hakikatin doğrudan doğruya tecrübe edilmesi umudu içinde olan logosantrik 

filozoflar, hakikatin birliği ve evrenselliği idealinin bir yansıması olarak 

tekanlamlılığın (univocity) dilin özü olduğunu savunmuşlardır, bir sözcüğün çok 

sayıda anlama sahip olması ve sınırlandırılamaması durumunda, akledilebilirliğin 

yani tanım söylem ve logosun imkansız olacağını söylemişlerdir.177 Derrida ise 

çokanlamlılığı sınırlandırmanın dil fenomenine ait imkanların dogmatik bir biçimde 

dışlanması anlamına geldiğini düşünür. Derrida ikinci olarak, Batı felsefesinde 

episteme-doksa, form-madde, içerisi dışarısı, numen fenomen gibi ikili ya da 

kutupsal ve hiyerarşik karşıtlıkların zemininde söz konusu logosantrik düşünce 

bulunduğunu söyler.178   

 

Derrida negatif teolojinin Tanrının ismini muhafaza etmek gayesiyle hala söz-

merkezci addeder. Bilmenin ve hakiki bilginin dolaysız birliği özelikle geleneksel 

negasyonda en önemli nosyondur. Dinlerde kutsal metinlerin yorumunun din 

adamlarına hasredilmesi, Peygamberlerin bu metinleri açıklamak için yetkili 

kılınması yazıda göndergelerin ipinin ucunun kolaylıkla kaçabilecek olması ve 

metnin anlam zemininde kayganlığa maruz kalması nedeniyle isteyen herkesin 

istediği yorumU yapma imkanının daraltılmasına neden olmuştur. İdrak edilemez 

hakikat olarak Tanrı kendini vahiy yoluyla peygamberlere bildirmiş ve ikincil olarak 

da yazıya dökülmüştür. Yazının güvenilmezliği nedeniyle Tanrı hakkında susmak 

yani kendinde konuşmak ona ulaşmanın en doğru yolu olarak görünmüştür.  

                                                 
177 L. Lawlor, ibid, s. 87 

 
178 N. Lucy, A Derrida Dictionary,  Blackwell, 2004, s.72-73 
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2.2 Différance ve Negatif Teoloji 

 

2.2.1 Saussure’cu Göstergebilimden Différance’a  

 

Derrida’nın Avrupa’nın özünü kuran “mevcudiyet ve özdeşlik” mantığını dil 

üzerinden nasıl okuduğunu dekonstrüksiyonun onsuz anlaşılamayacağı differance 

nosyonu ile incelememiz gerekmektedir.  

 

Derrida’nın çağdaş felsefe, hukuk, politika, teoloji, edebiyat, mimarlık gibi sosyal 

bilimler alanında yapılan çalışmaların gidişatını değiştiren dekontrüksiyon 

stratejisinin en önemli öğesi “diffreance”tır. Derrida’yı differanca ulaştıran sürecin 

bilinmesi terimin anlaşılmasındaki zorluğu bir nebze giderecektir. Batı metafiziğinin 

parçalanmasına hizmet edebilecek en önemli temel kavram –metafiziko-teolojik- 

kökeni dolayısıyla Derrida için örneksel olan gösterge kavramıdır. Bir anlamda 

Derrida’nın bütün yapıtları bu kavram ve onunla ilişkili kavramlar çevresinde 

dönmekte, bu kavram bir dekontrüksiyonu gerçekleştirmektedir. Derrida gösterge 

kavramının ve çeşitli kullanımlarının içinde doğduğu ve ait olduğu batı kültür ve 

uygarlığının temel kavramlarını, nasıl yerlerinden ederek, bu kültürü nasıl dönüşüme 

uğrattığını, dolayısıyla aynı zamanda bu kavramın kendisinin de uğradığı dönüşümü 

çeşitli bağlamlarda dile getirmektedir.179 Derrida göstergenin doğasından hareketle 

differance nosyonuna ulaşırken özellikle Heideggerci arka plan olmak üzere 

                                                 
179 T. Akşin, Önsöz, Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, 

s.17 
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fenomenolijik geleneğin kesin ve belirleyici bir rolü olsa da onun yapısalcılık 

konusunda yürüttüğü tartışmaların önemi de yadsınamaz.  

 

Bu iki önemli alt zemin yani yapısalcılık ve fenomenoloji üzerine yapılan tartışma ve 

araştırmaların Derrida’yı differance götüren şey olmasından hareketle biz bu 

bölümde öncelikle, Saussurecü göstergebilimi ve Derrida’nın eleştirilerini 

inceleyeceğiz. Burada yapılacak şey Saussure’un tüm felsefi sistemini ve Derrida’nın 

eleştirilerini incelemek değil, araştırmamızla bağlantılı olan “göstergenin yapısı” ve 

“mevcudiyet metafiziği” konularını incelemek ve Derrida’yı différance götüren 

süreci anlamaktır.   

 

Derrida’nın dile yaklaşımını anlamak için Saussure’ün dilin yapısı ve işleyişi 

düşüncelerini değerlendirmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Ferdinand de Saussure 

(1857-1913) ölümünden sonra öğrencileri tarafından kitap haline getirilen Cours de 

Linguistique Générale (Genel Dilbilim Dersleri, 1916) adlı ünlü kitabı ile dil 

felsefesi açısından önemi kökleri Antik Yunan’a kadar giden hakim dil görüşünü 

kökten biçimde değiştirmiştir. Platon’dan bu yana Batı geleneğinde hakim olan bu 

dil anlayışına göre sözcükler öncelikle dünyadaki şeyler için birer ad ya da etikettir. 

Dilin görevi de öteden beri varolan varlık ya da şeylerle özelliklerine birer etiket 

koyma veya ad vermedir. Saussure bu geleneksel dile bakış açısını “linguistik 

gösterge” adını verdiği bir anlayışla değiştirmiştir.180 20. yüzyıl dil düşüncesine 

                                                 
180 Ferdinand De Saussure, Course In General Linguistics, Fransızcadan Çev.: Wade Baskın, 

Philosophical Library, 1965, New York, s.9; M.Rifat, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş 

Kuramları, İstanbul, Düzlem Yayınları, 1990, s. 16 
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damgasını vuran  “değişim” aynı zamanda insanın varoluş etkinliğinin bütününde 

dilin oynadığı rolün yeniden değerlendirilmesini de birlikte getirir.  

 

Dili tarihsel, psikolojik ve nedensel araştırmalar bağlamında ele alan indirgemeci 

yaklaşımlara karşın Saussure dili somut kullanımını belirleyen dilbilimsel 

kullanımların soyut bir sistemi olarak görür. Dil bireylerin psikolojisine ya da 

toplumun tarihsel gelişimine indirgenemeyen özerk bir yapıdadır.181 Saussure’ün dil 

düşüncesi aynı zamanda dili insan aklının temel ifade aracı olarak kabul eden 

anlayışın da ötesine uzanır. Buna göre dil, içinde yaşadığımız dünyayı kavramada 

basit bir araç olmayıp, bu kavrayışın merkezinde yer alır. Sözcükler önceden verilmiş 

şeyler düzenini adlandırmada kullandığımız salt sessel etiketler veya bildirişime 

yardımcı öğeler değildirler; kendileri aracılığıyla insanların dünyalarını kurduğu ve 

eklemlediği, toplumsal karşılıklı etkileşimin ürünü olan özsel öğelerdir.182  

 

Saussure’ün çalışmasının önemi dil anlayışının temelden değiştirilmesine neden olan 

“dilin bir adlar dizini, bir “dizelge” olmayıp bir dizge (system) olduğunu öne 

sürmesindendir. Dizelge paradigması sözcükleri dilden bağımsız olarak tanınabilir 

şeylere, algı nesnelerine veya düşüncelere verilmiş adlar, etiketler olarak görür. Bu 

anlayış kendilerini belirtecek etiketleri almayı bekleyen önceden hazır bir şeyler veya 

düşünceler stokunun varolduğunu, ifade edilebilecek şeylerin/düşüncelerin dilden 

                                                 
181 Ferdinand De Saussure, ibid, s.9 
 

182  E. F. K. Koerner, Ferdinand de Saussure Origin and Development of his Linguistic Thought 

in Western Studies of Language A Contribution to the History and Theory of Linguistics, 

vieweg, 1973, s. 56 
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önce teşkil edilmiş olduklarını ve dilin aracılığı olmaksızın tasarlanabileceklerini 

varsayar. Yani dil, şey veya düşünce ile onu belirtmek için kullanılan ad arasındaki 

bağ çerçevesinde düşünülür. Sözcüklerin bir anlamı vardır çünkü onlar bir şeyi 

temsil etmektedirler.183 Dizelgeci perspektif düşüncelerin adlardan önce varolmasını 

gerektirir. Saussure ise “dil olmaksızın düşünce, belirsiz, ayrımlaşmamış bir 

bulutsudur. Önceden varolan hiçbir düşünce yoktur ve dilin ortaya çıkışından önce 

hiçbir şey seçik değildir” diyerek dizelgeci anlayışın yerine farklı bir gösterge sistemi 

ortaya koyar.184 Buna göre bir dilbilimci artık incelediği konuyu bağıntıların 

yönettiği bir dizge olarak ele alacak; gerçekler bundan böyle tözlerde, özdeklerde, 

somut görüntülerde değil, soyut biçimlerde, örtük düzeneklerde, yapılarda 

aranacaktır. Başlıca amaç, her türlü sürecin, oluşun, gerçekleşmenin ardındaki 

dizgeyi, yapıyı bulup ortaya çıkarmaktır. 185  

 

Saussure, geleneksel felsefenin şey, sözcük ve düşünce arasında yapmış olduğu 

uygunluk esasına dayanan gösterge ilişkisini, gösteren ile gösterilen arasındaki 

ilişkiye indirgeyerek göstergenin yapısını dönüşüme uğratır. Dilin bir göstergeler 

sistemi olduğunu ifade eden Saussure’cü göstergebilim, gösteren ve gösterilen 

ayrımından oluşur. O bu bağlamda her linguistik göstergenin iki ayrı yönü olduğunu, 

göstergenin anlamını kavramak için bu iki yönün de özsel bir önem arzettiğini 

savunur. Dilsel gösterge birbirinden ayrılamayan iki özelliğin kaynaşmasından 

oluşur: dile getirilmek veya gösterilmek istenen kavram olarak gösterilen; fiziki ses 

ya da ses imgesini ifade eden gösteren. Gösteren ile gösterilen tıpkı bir kağıdın iki 

                                                 
183 Saussure, ibid, s. 10; West, ibid, s.175 
184 Saussure, ibid, s.14-15 
185 West, ibid, s.176 
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yüzü gibi birbirinden ayrılamaz.186 Gösterge, gösteren bir biçim ile gösterilen bir 

düşüncenin bileşeninden ibarettir, bunlar iki ayrı dil varlığıymış gibi algılansalar da 

göstergenin bileşenleri olarak varolurlar.187 Gösterge mevcut olanın yokluğunda 

onun yerini almak suretiyle mevcut olanı temsil eder. Bir şey kavranamadığında, 

gösterilemediğinde gösterge devreye girerek o şey gösterilmeye çalışılır. Derrida’nın 

da ifade ettiği gibi gösterge ertelenmiş mevcudiyettir. Göstergede gerçekleşen 

gösterilen şeyin yerine geçme ikincil ve geçici bir konuma sahiptir.188  

 

Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki hiçbir zaman zorunlu, özsel bir ilişki 

olmayıp, göstergelerin oldukları gibi olmalarından başka türlü de olabilmeleri 

anlamında bir keyfilikten söz etmek gerekir. Buna göre gösterene aşkın bir 

gösterilenin olması mümkün değildir. Gösterenle-sesle, gösterilen-kavram arasındaki 

ilişki özsel bir ilişki değildir; burada söz konusu olan daha çok rastlantısal bir 

işleyiştir.189 Bu anlayış, şeylerin dizilimini, düzenini dilden, dilin düzeninden; dilin 

düzenini de, şeylerin düzeninden bağımsızlaştırır. Bu bağlamda dilsel göstergenin bir 

algı nesnesine karşılık gelmesi dil için özsel değil; fakat ilineksel bir özellik olarak 

kalır. Rastlantı, belli bir kültürel ortamda oluşturulan dilin, ait olduğu bu kültürel 

ortamın onayladığı, geçerlilik kazandırdığı bir uzlaşıma göre kurgulandığı anlamına 

gelir.190 Bu nedenle her zaman için belirli bir gösterenin belirli bir gösterileni başka 

bir gösterilenle, yani başka bir ses öğesiyle karşılama olanağının var olması bir 

                                                 
186 Saussure, ibid, s. 67; M.Rifat, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, İstanbul, Düzlem 

Yayınları, 1990, s.17 
187 T. Altuğ, “Dile Gelen Felsefe”, YKY, İstanbul, 2008, s.173 

188 K. Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekontrüksiyonu- Heidegger ve Derrida, Sentez, Yay., Bursa, 

2008, s. 320 

189 Saussure, ibid, s. 67-68 
190 Koerner, ibid, s.56 
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gösterge dizgesi olarak dillerin birbirinden farklılaşmış olan yapısını da 

açıklamaktadır.191 Gösterge keyfi olduğu için göstergenin dilbilimsel değeri kavrama 

veya gönderme yapılana değil, diğer göstergelerle olan farklılık sistemine bağlıdır. 

Yani sözcükler yalnızca, bireysel göstergelerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını 

belirleyen göstergeler arasındaki farklılıklar anlamında diğer göstergelerle ilişkileri 

çerçevesinde tanımlanabilir.192   

 

Bir gösterge dizgesi olarak dilin böyle bir nedensizlik ilkesine dayandırılması, 

Derrida’nın différance’ın nasıl bir işleyişe sahip olduğunu açıklamasında önem taşır; 

çünkü Derrida için tam da dilin dayandığı böylesi bir nedensizlik ilkesi, différance 

yapısının açılımına, işleyişine işaret etmekte; gösterenle gösterilen arasındaki 

ilişkinin keyfi bir ilişki olarak anlaşılması, dilin bir farklılıklar dizgesi, yapısı olarak 

düşünülmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bir gösterge olması bakımından 

dilin bir farklılıklar dizgesi olarak anlaşılmasını, iki katmanlı düşünmek gerekir: Dil 

bir yandan kavramlardan, yani gösterilenlerden kurulu olarak gösterilenlerin 

birbirinden farkını açığa çıkarırken, öte yandan da gösterilenlerin gösterenlerden 

farkını açığa çıkartarak yol alır; yani bir yanda işitim imgeleri olarak kavramlar ve 

bunların birbirinden farklı olmaları, diğer yandan da bu imgelerin olanağını sağlayan 

maddesel öğe olarak sözcüklerin im düzeyindeki farklılıkları. Derridaya göre, 

Saussure’cü semiyolojide dekontrüksiyon stratejilerine vücut verecek unsurlar 

göstergenin keyfiliği ve fark nosyonlarıdır.193 Derrida Saussure’un dilbiliminin 

merkezinde göstergenin keyfiliği ve farkın gösterge için hayati önemi olduğunu 

                                                 
191 D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s.266-268 
192 Koerner, ibid, s.58 
193 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s. 31 
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düşünür. Bir sözcüğe ya da göstergeye anlam vermek veya onları diğer sözcük ve 

göstergelerden ayırmak sözcük veya göstergelerin özü olduğuna inanılan şeylere 

referansla değil sözcük veya göstergeler arasındaki farklılıklara bağlı olarak 

mümkündür.194  

 

Bu nedenle dilin bir farklılıklar dizgesi olarak düşünülmesinin, farklılığın bu ikili 

işleyişi göz önüne alındığında Derrida için ne anlam ifade ettiği açıktır: gösterenle 

gösterilenin içsel ilişkisinden kurulu olan dil, her şeyden önce hiçbir zaman 

ulaşamayacağımız, şimdiye, buraya çağıramayacağımız, dolayısıyla mevcudiyete 

getiremeyeceğimiz, var kılamayacağımız bir yoklukla temas halindedir. Saussure’ün 

“yitirilmiş gösterilen”e ilişkin kaygısı özgürleştirici bir stratejiye dönüşmüştür. 

Gösterenler gösterilen safrasından kurtulmalı ve anlam gösteren ile gösterilenin 

sınırsızca birbirinin yerini alma oyununa bırakılmalıdır. Dilin çözülmesi bizzat 

göstergenin içine nüfuz eder ve gösteren ile gösterilen arasındaki ayrım, göstereni 

özgül anlamından bağımsız kılacak şekilde silinir. Anlam şimdi, gösterenleri başka 

gösterenlerin yerine ve bunları da başkalarının yerine koyma oyunu içinde üretilen 

bir şey haline gelir.195 Anlam, gösterge ve anlam arasındaki bir tür psikolojik ya da 

zihinsel çağrışımın ürünü olarak anlaşılamayacağı gibi fenomenolojinin telkin ettiği 

üzere öznenin bilinçli anlam verme ya da kastetme edimlerine bağlanamaz.196  

 

Derrida metafizik düşünce geleneği boyunca çeşitli kutupsal karşıtlıklar ekseninde 

karşıtlıklardan birinin diğeri lehine değerden düşürülmesine paralel olarak gösteren 

                                                 
194 J. Derrida, ibid, s.34-35 
195 T. Altuğ, “Dile Gelen Felsefe”, YKY, İstanbul, 2008, s.219 
196 D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s.267 
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ve gösterilen arasındaki ayrımda da gösterilenin göstereni dışarıda bırakmasıyla 

sonuçlandığını düşünür. Gösteren ve gösterilen ayrımı, oldukça derin ve zımni bir 

yol ile metafizik tarihince, Grek kavramsalcılığına ait kaynakların yeniden temellük 

edilmesiyle vücut bulan Hıristiyan teolojisinde varlığını sürdürmüştür. Derrida, 

Saussure’cü göstergebilimin metafizik düşünce yani mevcudiyet metafiziğine karşı 

mutlak anlamda bir eleştirel boyut olduğunu ancak diğer yandan metafiziğin dilin 

içinde tuzağa düşmüş, metafizik ayrımlara bağlı kalan boyut olarak ikili bir role 

sahip olduğunu düşünür. Derrida bu durumun çalışmalarının metafiziğin bittiği yerde 

başladığını ileri süren kişilerde (Saussure) dahi işbaşında olduğunu belirtir.197  

  

Derrida metafizik tarihinin dekontrüksiyona uğratılmasını metafizik düşünce 

geleneğinin gösterge anlayışı yani aşkın/transandantal gösterilen üzerinden yapar. 

Derridaya göre Sausure’cü göstergebilimin de içinde bulunduğu “metafizik tarihi, 

bütün bir göstergebilime “transandantal gösterilen”i ve dilden bağımsız kavramı, 

temel bir gereksinim olarak zorla benimsetmiştir.198 Bu göstergebilim gösterge 

kavramını yürürlüğe soktuğu ölçüde metafizik geleneği onaylamak zorunda 

kalmıştır. Ona göre gösterge kavramı veya başka kavramlardan hareketle mutlak 

anlamda yeni bir kullanım imkansızdır. Geleneksel kavramların en sıkı eleştirisinde 

dahi gelenekten kaçmak mümkün değildir. Saussure de bu imkansızlık nedeniyle 

gösterge sözcüğünü kullanmaya boyun eğmiştir. Buna gerekçe olarak da gündelik 

dilde metafiziğin kaydı altına alınmayan bir sözcüğün bulunmamasını gösterir. 

Derrida da zaten gündelik dilin masum olamayacağını ifade eder.199 Derrida’nın ona 

                                                 
197 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s. 37 
198 J. Derrida, ibid, s. 35 

199 J. Derrida, ibid, s. 32-33 
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en net eleştirisi, gösteren ve gösterilen arasında yapılan keskin ayrımın, gösterilen ve 

kavram arasındaki bir denkliğe/örtüşmeye veya kendisinde gösterilen bir kavramın 

varlığına, sözkonusu kavramın dilden bağımsız olarak düşüncede yalın bir şekilde 

mevcudiyetine ilişkindir. Bu durum açıkça gösterenler sisteminden bağımsız bir 

düşünme imkanına yol açar. Bu bağımsız düşünmenin nesnesi ise “özünden ötürü 

kendisinden başka hiçbir gösterene gönderme yapmayacak, göstergeler zincirinden 

arta kalacak ve belli bir noktada, artık kendisi gösteren işlevine sahip olacak 

transandantal gösterilendir. Eğer bu şekilde, geleneksel felsefelerde varlığını 

sürdüren ve Saussure’un de haklılaştırdığı transandantal gösterilen kavramı, 

soruşturmaya açılıp gerçekte bütün gösterilenlerin başka bir şeyin göstereni olduğu 

açığa çıktığı zaman gösteren-gösterilen ayırımının kendisi de problematik hale gelir. 

“Aşkınsal gösterilen düşüncesinin basitçe bir başka gösterge (bir başka gösteren, 

ayıram, izin, yazının bir etkisi) olarak görülecek olursa bu onto-teolojinin ve 

mevcudiyet metafiziğinin yıkılmasına yol açabilir. 200 

 

Derrida da göstergenin dönüşümünü, difféerance’ı anlamak, yeni bir gerçekçilik 

(vérité) yeni bir köken (origine) ve bilim anlayışına varmayı, geleneksel akıl 

düzeninden daha farklı bir desen çizen ve daha derin anlamlı bir akla övgüyü 

gerektiren bir şey olarak yorumlar.201 Derrida yapısalcı bir paradigma ekseninde 

teşekkül etmiş olan Saussure’cü göstergebilimde metafiziğe ait olan sözkonusu 

boyutların yanı sıra metafizikçi düşünme tarzının logos merkezci karakterini ve bu 

doğrultuda tesis edilen mevcudiyet metafiziğini sarsan ancak Saussure’ce yeterince 

                                                                                                                                          
 
200 J. Derrida, Gramatoloji, Çev.:İsmet Birkan, Bilgesu Yay., İstanbul, 2014, s.50-52 
201 T. Akşin, Önsöz, Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, 

s.19-20 
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takdir edilmeyen boyutların da olduğunu vurgular. Bu açılardan, Derrida’nın 

dekontrüksiyon stratejisinin Saussure’un dilin göstergeler arasındaki bir farklılıklar 

sistemi olduğu iddiasının, diffreance doğru geliştirilmesi olarak görmek mümkündür.  

 

2.2.2 Göstergenin Çözülümü ve Différance 

 

Derrida’nın “Différance” kavramı onun Batı metafiziğinin temelinde bulunduğuna 

inandığı özdeşlik ve mevcudiyet düşüncesini dil üzerinden çözümlemesidir. Batı 

metafiziğinin temel düşüncesi düşünülür olan ile duyulur olan arasındaki karşıtlık ve 

birincisinin ikincisine göre önceliğinin bir merkez, aşkın bir mevcudiyet kabulüne 

yol açmasıdır. Derrida’nın düşüncesi ise hem özmevcudiyet olarak düşünülür olanın 

hem de nesne biçimindeki mevcudiyet olarak duyulur olanın, daha yüksek bir özdeş 

olmama ilkesinin, ayıramın etkileri olduğudur. Düşünülür olanın duyulur olan 

üzerindeki önceliğinin ortadan kaldırılması ile bir merkezin olmadığı, merkezin bir 

mevcut-varlık şeklinde düşünülemeyeceği, merkezin doğal bir mekan olmadığı, onun 

bir yer değil fakat bir fonksiyon, gösterenlerin sonsuzca süren birbirinin yerini alma 

oyunu içerisinde bir tür mevkisizlik olduğunu düşünmeye başlamak gerekli olmuştur. 

202  

 

Différance, (ayıram), Derrida’nın ortaya attığı bilincin erteleme (deferral) hareketi ile 

Saussure’ün ayrım (difference) kavramını birbirine bağlayan bir terimdir. 

Derrida’nın Fransızcada “farklılık” için kullanılan difference kelimesini mevcudiyet 

metafiziğini karıştırmak için telaffuzda bir farklılık yaratmayan ama sadece yazıda 

                                                 
202 J. Derrida, “Différance”, çev: Önay Sözer, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 1999, s.52 
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görülebilen bir “a” ile değiştirerek “differance” olarak ürettiği bir terimdir. Derrida 

okunuşta işitilmeyen diffreancesın “a”sının bir mezar gibi sessiz, gizemli ve kendine 

özel kaldığını söyleyerek onu susan bir anıta benzetir.203 Derrida’nın yapısökümü 

için anahtar nitelikte bir terim olan différance kendileri olmadan ne düşüncenin ne de 

dilin tasarlanabileceği farklılıkları yaratır. Différance’ın ne bir sözcük ne de bir 

kavram olmadığının öncelikle altını çizmek gerekmektedir.204 Différance’ı bir kelime 

ya da kavram olarak okumak onun tam da kaçınmaya çalıştığı şeyin içine düşmek 

olacaktır. Ona “stratejik bir rumuz” da denilebilir.205 Derrida’nın maruz kaldığı iki 

ironiden biri différance’ın kelime veya kavram olarak sık sık kullanılmaya 

başlanması sayılabilir. ⃰206   

 

Daha gece bırakma, hesaba alma, bir ekonomik kalkül, bir erte, bir gecikme, bir 

yedek, bir tasarım içeren bir işlemin içindeki zaman ve güçlerin hesaba alınması 

olarak Différance…207 Derrida burada “différer”in Fransızcada hem farklı olmak 

hem de ertelemek, başka zamana bırakmak anlamına gelme olgusuna dayanmaktadır. 

208 Derrida, farklılık ve différance’ın sonraya bırakılmasını bütün düşünce ve temsilin 

temeli olarak görür. Derrida’nın differance müdahalesi ile anlamlama gösteren ile 

gösterilen arasındaki doğal bağa bağlanamaz, anlam üretme sürekli ve sonsuz bir 

                                                 
203 J. Derrida, ibid, s. 52   
204 J. Derrida, ibid, s.53 
205 I. Harvey, Derrida and The Economy of Différance, Indiana University Press, Bloomington, 

1986, s.203 

⃰ Diğer ironi ise sonraki bölümde inceleyeceğimiz üzere, Derrida’nın düşünce stratejisinin kendisi ne 

kadar kaçınmaya çalışsa da teolojiyle benzeştirilmesidir.  
206 I. Almond, İbn Arabi ve Derrida, Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev.: Kadir Filiz, Ayrıntı Yay., 

İstanbul, 2012, s.45 

207 J. Derrida, “Différance”, s.51 
208 C.Norris, Deconstruction, Routledge, 2000, s.45 
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erteleme ve farklılaşımda gerçekleşir. Bu Derrida’nın “oyun” adını verdiği yerini 

alma, yerini tutma, buradalığı ve şimdiliği erteleme différance’a gönderimde 

bulunur.209  

 

Derrida différance ile Saussure’un gösterge anlayışını eleştirir ve Saussure’ün ünlü 

benzetmesine, “gösteren ile gösterilenin bir kâğıdın iki yüzü olduğu anlayışı”na karşı 

çıkar. Derrida‟ya göre göstergenin gösterilen yanı sınırlandırılamaz. Başka bir 

deyişle anlam sürekli kendini erteler. Çünkü her gösterge, her kavram okuyucusunu 

bir başka kavrama, bir başka anlama göndererek anlamı öteler. Yazılı veya sözlü bir 

söylem düzeyinde, hiçbir öğe sadece kendi kendinde bulunmayan bir başka öğeye 

gönderme yapmadan gösterge olarak işlev göremez. 210 Bu zincirleniş her öğenin 

zincirin veya sistemin öbür öğelerinin kendisinde bıraktığı izlerle kendini 

yapılaştırmasını gerektirir. Öğelerde veya bir sistem içinde hiçbir şey, basitçe mevcut 

(présente) veya namevcut (absent) değildir, her öğe dizinin veya dizgenin diğer 

öğelerinin kendisindeki izine başvurularak teşkil edilir.211 Gösterge, içerisinde sadece 

izlerin bulunduğu sınırsız bir gönderim yapısı içinde kurulmuş bir izdir. Her yerde 

yalnızca ayrımlar ve izlerin izleri vardır.212 Her buradaki kendinde geçmişteki öğenin 

belirtisini taşırken gelecekteki öğeyle ilişkisinin belirtisiyle kesişmeye bırakır 

kendini. Her gösterge bizi kendisiyle ayrımsal bağıntı içinde olduğu başka 

göstergelere gönderir bu bağıntılar sınırsızdır ve hepsi anlam üretme potansiyeline 

sahiptir. Anlamlama ediminde izin ötesine geçilemez yani ötekinin eksiksiz varlığı 

                                                 
209 I. Harvey, Derrida and The Economy of Différance, Indiana University Press, Bloomington, 

1986, s.206 
210 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s. 49 
211 I. Harvey, ibid, s.204-205 

 
212 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, s.48-49 
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asla bulunamaz. O halde gösterenin yapısı, daima namevcut olan “öteki”nin izi 

tarafından belirlenir.213 Bu öğe, bir taraftan geçmişteki izi kendinde korur, diğer 

yandan da kendisinden başka bir şeyle ilişki kurar ve gelecek öğe ile ilişkisinin iziyle 

oyulur; söz konusu öğe geçmiş öğenin izi anlamında onun işaretini kendi içinde 

koruduğu gibi gelecek öğeyle ilişkinin işareti yoluyla da kendi etkisinin azaltılmasına 

izin verir.  Derrida bunu izin izini sürmekten ibaret olan bir kovalamaca olarak 

görür.214  

 

Bu göstergenin hep başka bir göstergeye götürdüğü sınırsız ve döngüsel bir süreçtir. 

Gösterenler hareketinin oyununu durdurabilecek aşkın bir gösteren yoktur. Şimdi ve 

burada saydam bir biçimde mevcut olana hiçbir zaman ulaşılamadığını bu yokluğun 

yerine hep bir gösterilenin geçtiği görülür. Hakikat için söylenebilecekler her zaman 

bir fazlasını içerir. Bu fazlalık, ek (supplement) de bizi karar verilemezliğe götürür. 

Karar verilemezlik mantıksal ilişkilerle değil dilin karar verilemezliğiyle, çok 

anlamlılıklar üretmesiyle ilgilidir.215 Derrida kavramların ardındaki gerçekliğe 

ulaşılamayacağı ve gerçekliğe ulaşılacağı düşünülen her noktada yeni bir kavramın 

üretilmesiyle her defasında anlamın erteleneceğini düşünür. 

 

Geleneksel gösterge anlayışının yerinden edilmesi yapının yapısallığının 

sorgulanmasına neden olur. Gösteren ile gösterilen arasındaki varsayılan ayrımın 

çözülüme uğratılması, sınırın kaldırılmasıdır. Gösterilen ayrıcalıklı konumunu, 

gösterenin sadece gösterilenin bir temsili işlevini gördüğü düşüncesinin sarsılmasıyla 

                                                 
213 G. Bennington- J. Derrida, Religion and Postmodernism-, ed. M.C.. Taylor, The University of 

Chicago Press Chicago, 1993, s.73-75 

 
214 J. Derrida, “Différance”, çev: Önay Sözer, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 1999, s.54 
215 G. Bennington- J. Derrida, ibid, s.74; I. Harvey, ibid, s.207 
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kaybetmiştir. Bu gösterilen merkezli dizgenin yapısını çözmek, göstergenin 

metafiziksel problematiğini oluşturan ikiliğin tersine çevrilmesi işlemi ile 

gerçekleştirilir.216   

 

Derrida différance ile bir dile ve düşünce dizgesine yerleşmiş olan bizleri; varolan ve 

varolmaklık kategorileri içinde varlığın anlamını genel olarak buradalık ya da yokluk 

olarak oluşturmaya zorlamış sınırı zorlamaktadır. Post-yapısalcılığı bir varlık 

felsefesinden çok bir Oluş felsefesi haline getirir.217 Düşünülür olanla onun 

ifadesinin gösterge dayanağı çözülmez biçimde birbirine örülmüştür. Bu durumda 

anlam sabit kesinliklerden (özdeşliklerden) çok dur durak bilmez bir ayrım ve 

erteleme hareketine, dil dizgesinin transcendental ilkesi olan ayırama dayanır. 

Anlamın ayrımsal izlerin sonsuz ve rastlantısal oyununa bırakılması anlamı yerleşik 

bir temelden ve bu tür bir temel umudundan yoksun bırakır. Gösterge bir iz-varlığı 

olarak tanımlandığında anlam, göstergede mevcut olan ile mevcut olmayanın 

oyununda ortaya çıkar. İster sözlü ister yazılı olsun imlerin dolaşımı, şeyin kendisiyle 

karşılaşabileceğimiz, onu ele geçirebileceğimiz, tüketebileceğimiz ya da 

harcayabileceğimiz, görebileceğimiz anı erteler. Herhangi bir konudaki tanımlama 

veya açıklamanın, açıklanan ya da tanımlanan şeyin kendine değil onun diğer 

metinlere yaptığı gönderimlere bağlı olduğunu ifade eder. Bu ilkeye göre anlam 

zamanla değişir ve bu nedenle anlamın atfedilmesi de sonsuza kadar ertelenir. 218  

 

                                                 
216 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, s.49-50; T. Altuğ, “Dile Gelen Felsefe”, YKY, 

İstanbul, 2008, s. 220 
217 J. Derrida, “Différance”, çev: Önay Sözer, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 1999, s. 

52; D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s.294 
218 J. Derrida, “Différance”,  s.52; “; T. Altuğ, “Dile Gelen Felsefe”, YKY, İstanbul, 2008, s. 223-

224 
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Derrida’nın yaklaşımı, “hata içermeyen, hakikat içermeyen, ve kökeni olmayan bir 

göstergeler dünyasının” kabulüne yol açar. Tüm metafizik karşıtlıklar; 

gösteren/gösterilen; duyulur/düşünülür; yazı/söz; söz/dil; ayrı zamanlık/bir zamanlık; 

uzam/zaman; edilgenlik/etkenlik; kurgu/hakikat; bunlar eski anlamlarından 

kopmaktadırlar.219 Anlamın özgür oyununa kapı açan bu belirlenimsizlik özneyi 

etkin bir yorumlama sürecinin içine sokar. Burada öznenin işlevi anlamı 

bulgulamaktan çok onu yaratmaktır, gerçekliği bulmaktan çok onu icad etmektir. Bu 

dil durumunun yol açtığı sonuç anlamın nihai olarak karar verilemez, karara 

varılamaz olmasıdır. Her gösterge anlamını diğeri ile olan bağıntısından alıyorsa ve 

bu göstergelerin birbiriyle nasıl bağıntılandığını belirleyecek hiçbir olgu 

bulunmuyorsa bu durumda en dolaysız söz edimi bile çeşitli şekillerde 

anlamlandırılmaya-yorumlanmaya açıktır ve bu nedenle o tüketilemezdir, 

indirgenemez ve doğurgan bir çokluğa yayılır. Böylece anlam yorum haline gelir ve 

yorumlar çokluğu içerisinde hiçbir yorum nihai yorum olma iddiasında bulunamaz. 

Metin yorumları potansiyel olarak sonsuz bir bağlamlar ve yorumlar düzenine 

bağlıdır ve hiçbir anlamın sabit kılınamadığı veya karara bağlanamadığı bir dil 

durumunda yorum etkinliği sonsuza kadar sürer. Derrida’ya göre yorum hakikate 

değil daha fazla yoruma götürür, yorum değişmezliklerinin altı kazınır.220 

Derrida‟nın ayıram (différance) kavramıyla açıklamaya çalıştığı postmodern tutum 

bütün anlamlandırma biçimlerini, araştırma alanlarını etkiler. Buna göre insan evreni, 

dünyayı, bir başka insanı, nesneleri ne kadar açıklamaya çalışırsa çalışsın bu insan, 

bu evren, bu metinler, sürekli başka insana, başka evrene, başka anlamlara 

                                                 
219 J. Derrida, “Göstergebilim ve Gramatoloji”, s.56 
220 A.Megill, “Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida”, Çev.: Tuncay 

Birkan, Ayraç Yay., Ankara, 2008, s.378; R. Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve 

Din, İz Yay., İstanbul, 2010, s. 83 
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göndermede bulunarak anlamı erteler. Bu nedenle de kesin anlam’a ulaşılamaz, 

mutlak doğrudan söz edilemez. Bir bakıma herkesin, her metnin bir haklılık payı 

vardır.221  

 

Bununla beraber onun yönteminin basit bir yorum serbestisi olmadığının altını 

çizmemiz gerekiyor, yapısöküm bir metnin oluşturulmasında ince eleyip sık 

dokumaya, metne dahil edilenler kadar dışarıda bıraktıklarına da dikkat etmeye, 

metnin harici şeylerle değil bizzat metnin kendisiyle çözülüme uğratılması açısından 

deyim yerindeyse metnin bir örgü gibi dikkatli bir şekilde örülmesine özen gösterir. 

Derrida merkezi düşünceler ya da tezler üzerinde değil metinlerde itibar edilmeyen, 

gözardı edilen marjinal metaforlar, kör noktalar, eğretilemeler, sadece “yokluklarında 

mevcut” olan sözcükler ve retoriksel aygıtlar, dipnotlar üzerinde durur.222 Norris’in 

vurguladığı gibi bir metni dekonstrüksiyona tabi tutmak ihmal edilmiş ayrıntıları 

(gelişigüzel eğretilemeleri, dipnotları, argümandaki rastlantısal yön değişimlerini),  

metnin bütünlüğünü bozan tutarsız ve ikircikli kullanımlarından yola çıkarak iç 

tutarsızlıkları, temelsizlikleri, çelişkileri yakalamak suretiyle, bir tür stratejik tersine 

çevirmeyi hayata geçirmektir.223 Derrida différance izleğindeki her şeyin stratejik ve 

maceralı olduğunu düşünmektedir. Yazı alanının dışında hiçbir aşkın ve burada-olan 

doğruluk üzerinde söz sahibi olunamadığı için stratejiktir. Stratejik olduğu için de 

                                                 
221 H. Uçan, “ Modernizm/Postmodernizm Ve J.Derrida’nın Yapısökümcü Okuma Ve 

Anlamlandırma Önerisi”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic Volume 4/8, 2009, s.2295 

 
222 D. West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, 1998, 

s.253; R. Boyne, “Foucault ve Derrida- Aklın Öteki Yüzü”, Bilgesu Yay., Ankara, 2009, s.135 

 
223 C.Norris, Deconstruction, Routledge, 2000, s.19-22 
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maceralıdır; çünkü bu strateji taktiğiyle son bir amaca, bir telosa devirim ya da alanın 

basit bir biçimde ele geçirilip ona egemen olunmasına, onu kendine yeniden ve son 

bir kez edinmeye yönelmemektedir. Derrida bu nedenle ona “son ereği olmayan 

strateji; kör taktik de diyebileceğimizi ifade eder. Différance izleğinin gücü, 

kendisinin yerine başka bir şeyin geçmesine değilse de hiçbir zaman kendisinin 

başını çekmeyeceği bir zincire halka olmasına yol açabilir. 224 

 

Différance, insanın, sürekli görmeye eğilimli olduğu kesinliği, tam yakaladığını 

sandığı anda, avucundan kaçırmasıdır. Derrida, bu fikirleriyle ortodoks oluşumlara 

karşı, varlık ve iktidar mücadelesi veren heterodoks yapılanmaların temel dayanak 

noktalarından biri olmuştur. Différance, mevcudiyet felsefesini yokluk adına taciz 

etmez, mevcudiyetle yokluğun, özle olgunun, zamanla mekanın, bedenle zihnin, 

anlamla göstergenin, algıyla hayalgücünün, sözle yazının çözülmez bir biçimde iç içe 

geçtiğini söyler. Différance’ın herhangi bir yorumu yanlış olarak görmemesi, zaman 

zaman onun birebir ters olabileceği düşüncelere dayanak yapılmasına da neden 

olmuştur. Tezimizde incelemeye çalıştığımız “negatif teoloji” hakkında yapılan 

çalışmalarda böyle bir indirgemecilikle karşı karşıya kalmaktayız. Bu bağlamda bu 

indirgemeciliği şu sorularla irdeleyebiliriz: “Différance’ın aşkın bir gösterilenin 

yokluğu savı teolojinin Tanrısını mı hedef almaktadır; différance geleneksel katafatik 

teolojinin Tanrısına düşünsel anlamda bir rakip midir?  

  

 

 

                                                 
224 J. Derrida, “Différance”, çev: Önay Sözer, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 1999, s.53 
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2.2.3 Différance’ı Negatif Teolojiye İndirgemek-Bir Israr Aporisi 

 

Negatif teoloji Derrida’nın ilgilendiği en önemli konulardan biri olmuş, onun negatif 

teolojiye ilgisi zaman zaman onu tam da kaçınmaya çalıştığı şeyin sınırlarına 

getirmiştir. Derrida’nın eserlerindeki çok dikkatli ikazlara rağmen birçok kişinin onu 

“Tanrı” veya apofatik teoloji” ile bağdaştırmaya çalışması gerçek bir ironidir. 

Derrida’nın dekontrüksiyonla yapmaya çalıştığı şeyin negatif teoloji olduğu, 

differance ile negatif teolojiyi yeniden ikame etmeye çalıştığı iddiaları ve onun post-

modernizmin “negatif teologu” olarak adlandırılması bu ironinin boyutlarını 

göstermektedir.225 Différance’ın “negatif teolojinin Tanrısı”nı tarif ettiği iddialarına 

Derrida ilk planda “Öyle ve değil. O tüm değillerin üzerindedir” şeklinde cevap 

vermişse de bu bir tür geçiştirme olarak görülmüştür.226 Felsefeciler tarafından 

stratejik suçlama amacıyla, teologlar açısından ise bir tür can yeleği işlevi görmesi 

amacıyla ileri sürülen bu iddialara Derrida "How to Avoid Speaking: Denials" adlı 

çalışmasında cevap vermiştir.  

 

Bu çalışmada Derrida kendi söylemini Hıristiyanlık vesilesiyle yüzyıllarca devam 

eden Grek onto-teolojisinin uzantısı olarak gördüğü negatif teolojiden ayırır. O bunu 

yapmayı bir zorunluluk olarak görür çünkü eserlerinde negatif teoloji üzerine dağınık 

epeyce notları vardır ve negatif teoloji ile yapısökümün benzerliğine dair iddialar 

bunu yapmaya zorunlu kılmıştır; konu geçiştirilemeyecek kadar çok spekülasyonlara 

                                                 
225 I. Almond, İbn Arabi ve Derrida, Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev.: Kadir Filiz, Ayrıntı Yay., 

İstanbul, 2012, s.45 

 
226 M.J. Rubenstein, Unknow Thyself: Apophaticism, Deconstruction and Theology After 

Ontotheology, Modern Theology 19:3, Blackwell Publishing, USA, s. 726 
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neden olmuştur.227 Apofatizmin dekontrüksiyonla ilişkisi sorusu o kadar fazla 

gündeme gelmiştir ki Derrida sonunda “benim yazdığım negatif teoloji değildir” 

demiş hatta negatif teolojilerin en negatifi düzeyinde bile böyle bir değerlendirilmeye 

gidilemeyeceğini belirtmiştir.228 Ancak ilginç bir şekilde bu cevap kimseyi tatmin ve 

ikna etmemiştir. “Dekontrüksiyon ve negatif teolojinin aynı problemi paylaşması, 

konuşulamayan hakkında konuşmak için yeterli kavramların eksikliği bu benzerliğe 

zorunlu olarak yol açıyor” iddialarını Derrida “bu formülasyon teolojik değildir, 

ancak alelecale bir yoruma gidilirse bu sonuç çıkar” diyerek reddetmiştir. 229 Negatif 

teoloji ve dekontrüksiyonun benzeştiği ana konular olarak; her ikisinde de dilin, 

geleneğin ve politik kurumların ötesinde olan mutlak heterojenlik deneyimine olan 

tutku, önermesel ve teorik dili sorgulayan bir yapı, Tanrı hakkında kullanılan dilin 

bütün ötekiler için de kullanılabilir bir karakter arzetmesi nedeniyle her ikisinin de 

verili yapıları aşmaya istekli olması gösterilmektedir.230  

 

Benzeşen bütün yönlerine –Derrida’nın dediği gibi alelacele bir yorumla- rağmen 

biri diğerine indirgenebilir mi? Burada bu tür bir indirgemeciliğe karşı güçlü bir 

yadsıma bulunmaktadır. Ancak bu güçlü yadsıma yeni bir negatif teoloji anlayışının 

oluşumunda Derrida’nın dekontrüksiyon stratejisinin temel alınmasını 

engellememiştir.  

                                                 

227 S. Wolosky,  “An "Other" Negative Theology: On Derrida's "How to Avoid Speaking: 

Denials", Poetics Today, Vol. 19, No. 2, Hellenism and Hebraism Reconsidered: The Poetics of 

Cultural Influence and Exchange II, ss. 261-280, Duke University Presss, 1998, s.261 

 
228 J. Derrida, How To Avoid Speaking: Denials, Çev.: Ken Frieden, Derrida and Negative Theology 

içinde, s. 77 
229 J. Svenungsson, “Response to Possibilities of the Impossible: Derrida ’s Idea of Justice and 

Negative Theology, Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg. 78, 2002, s.133 

 
230 R. Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010, s. 213 

 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=duke
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Différance ile negatif teoloji arasındaki benzerlik ve farkları incelemeye geçmeden 

önce teologların dekontrüksiyon ve negatif teoloji benzeşmesine neden deyim 

yerindeyse bir can yeleği bulmuş gibi sarıldıklarını sorgulamak gerekmektedir. Bu 

iddiaların sayısızca çoğalmasının en önemli nedeni dekontrüksiyondan çok teolojiyi 

kurtarma çabası olarak da görülebilir. Derridacı dekontrüksiyon kendinin bir negatif 

teoloji olduğunu deklare etmemişken, onun bazı söylemleri açıkça bir teolojiye 

direnirken bir strateji, bir yol olarak negatif teologlar onda katafatik (pozitif) 

teolojinin iddialarına karşı sığınabilecekleri bir koy bir rıhtım bulmuşlardır.231 

Teologlar iki kavram arasındaki benzerlikleri, zoraki de olsa, vurgulamaya aşırı 

meyillidirler; dekontrüksiyon onlar için a-teolojik bir hareket olması ve teolojinin 

sonu iddialarına destek vermesi bir yana bir yana teolojinin içinde işleyen bir 

sistemdir. Gerçek bir onto-teolojik çöküşün ortasında tüm dünyada takip edilen bu 

kavram teolojik geleneğin yenilenerek sürdürülmesinde bir kurtarıcı gibi 

gözükmektedir.232 Dekontrüksiyon süreci teolojiye direnen belirli temalardan 

ayrılarak teoloji tarafından yeniden kazanılabilir görülmüştür.233 Son çeyrek asırda 

tüm dünyada karşılaştırmalı din ve teoloji bölümlerindeki teologlar kendi dini 

geleneklerindeki çeşitli örnekleri Derrida’nın yapısökümcü yazıları içinde yeniden 

keşfetmektedir. Bu akımın gittikçe güçlendiği son yıllarda yapılan tez ve 

araştırmalardan da anlaşılabilir.234  

                                                 

 231 J.D. Caputo, "Mysticism and Transgression: Derrida and Meister Eckhart”  Derrida and 

Deconstruction ed. Hugh J. Silverman New York: Routledge, 1989, s.24 

 
232 Dekontrüksiyon ve teoloyi birleştirme çabalarına en önemli örnek olarak Katolik Teolog Jean-Luc 

Marion’un Derrida’nın düşüncelerini temel alarak yazdığı “L’Idole et la distance” verilebilir. 
233 K. Hart, ibid, s.64 
234  I. Almond, İbn Arabi ve Derrida, Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev.: Kadir Filiz, Ayrıntı Yay., 

İstanbul, 2012, s. 13 
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“Differance izleğinin gücü, kendisinin yerine başka bir şeyin geçmesine değilse de, 

hiçbir zaman kendisinin başını çekmeyeceği bir zincire halka olmasına pekala yol 

açabilir, bir gün açacaktır da. Bununla bir kez daha anlaşılıyor ki tanrıbilimsel bir 

düşünce değildir” 235 diyen Derrida’ya bu konuda yapılan en büyük eleştirilerden biri 

“benim yazdığım şey negatif teoloji değil” demesine rağmen yine aynı metin içinde 

“bu okuma daima mümkündür, onu kim yasaklayabilir? Neyin adına?” diyerek böyle 

bir yoruma bir nevi göz yummasıdır. Dekontrüksiyonun her türden indirgemeci 

tutumlara karşı olması bu yadsımada da kendini göstermektedir. Rubenstein’ın bu 

konuya yaptığı şu yorum olayın net bir özetini verir gibi gözükür: “Tüm 

monografiler, düzenlenmiş bölümler, makaleler, mektuplar ve uluslararası 

konferanslardan sonra geriye gerçekten de şu satır kalıyor: “Öyle ve değil!” 236  

 

2.2.4 Differancé’ın Negatif Teolojiye İndirgenme Sebeplerinin Kritiği 

 

Derrida’nın Saussure’un gösterge kavramını yapısöküme uğratması ve différance ile 

“şu şudur” denilebilecek bir netliğe ulaşmaması onun hep bu terimi bir araç olarak 

kullanıp aslında başka bir şeye geçmek istediği şeklinde yorumlanmıştır. Derrida’nın 

différance’ı aşıp başka bir yere -ki bu yer negatif teolojinin Tanrısı şeklinde 

yorumlanmıştır- geçme düşüncesi bir nebze safdilliği kendinde barındırır.237  

 

                                                 
235J. Derrida, “Différance”, çev: Önay Sözer, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 1999, s. 51  
236 M.J.Rubenstein, "Dionysius, Derrida, and the Critique of Ontotheology" Modern Theology, 

Division I Faculty Publications. Paper 98 24:4, 2008, s. 727 
237 T. Akşin, Önsöz, Göstergebilim ve Gramatoloji”, Çev.: Tülin Akşin, Afa Yay., İstanbul, 1994, s. 

17 
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Différance’ın “negatif teolojinin Tanrısı” olduğunu iddia eden ilk kişi olan Brice 

Parain ve daha sonra birçok yorumcu Derrida’nın “benim yazdığım negatif teoloji 

değil” diyerek ısrarla reddetmesine rağmen negatif teoloji ile différance arasında 

varsayılan güçlü bağları ortaya koymaya çalışmışlardır; Daha önce de belirttiğimiz 

gibi bu konu Derrida’yı tam da kaçınmaya çalıştığı bir indirgemecilikle karşı karşıya 

getirmiştir, bu da “evrensel bir ironi” diye nitelendirilir. İndirgemeciliğin esası 

kendini şu cümlede net bir şekilde ortaya koyar: “Différance negatif teolojinin 

Tanrı’sı mı?”.  Derrida différance ile daha üst bir Tanrı algısına götürüp götürmediği 

sorularına benzerliklerin kendinin de farkında olduğunu kabul edip şöyle cevap verir:  

 

“Sık sık başvurmak zorunda olduğum dolambaçlar, söyleyişler ve söz dizimi, bazen 

ayırtedilemez derecede negatif teolojinin dışlaştırmalarına benzeyecektir. Zaten şu 

belirtildi; differance olan bir şey değildir, var değildir, ne olursa olsun bir burada 

olan değildir; böylece onun olmadığı bütün her şeyi vurgulayacağız, yani bütünü ve 

sonuçta ne varlığı ne de özü olmadığını. Var olarak ya da yok olarak düşünülsün, 

var olanla ilgili hiçbir kategoriyle ilişkisi yoktur. Beri yandan differance’ı belirgin 

kılan şey teolojik olması değildir, negatif teolojinin en negatifi düzeyinde de değildir, 

çünkü bu bilindiği gibi öz ve varoluşun, yani buradalığın sonlu kategorilerinin 

ötesine bir üst-zorunluluk koymaya bakar ve varoluş yüklemi tanrıya yüklenmiyorsa 

bunun onun için üstün, kavranılamaz, söylenilemez bir varlık modunu tanımak üzere 

yapıldığını aceleyle hatırlatır.”238  

 

                                                 
238 J. Derrida, “Différance”, çev: Önay Sözer, Toplumbilim, Derrida Özel Sayısı, Ağustos, 1999, s. 

52-53 
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Derrida’nın da belirttiği gibi différance’dan bahsederken kullandığı karmaşık ve 

dolambaçlı yol terimi anlamayı zorlaştırmakta bu da yorumcuları onun hiç de 

kastetmediği çıkarımlarda bulunmaya götürebilmektedir. Différance ve apofatik 

yöntemin Tanrı’sının benzetilmesi ikisinin de sahip olduğu bir paradoksla birlikte 

başlar: onu temsil eden hiçbir gösterge yokken différance’tan bahsetmek 

yapısökümün paradoksu; Tanrı’nın bilinemez olması esasına dayanmakla birlikte 

yine Tanrı hakkında konuşmak ise apofatik teolojinin paradoksudur. Negatif teoloji 

gibi différance da kendini sürekli “bozuma sokarak” yazarken bulmaktadır.239 

Derrida’nın différance hakkında konuşacağı yol, mevkisiz, isimsiz, niteliksiz, maddi 

varoluştan yoksun, zamansallık dışında daima diğeri olan bir yoldur. Apofatik 

teolojinin Tanrı hakkında konuşma şekli de garip bir şekilde différance’a 

benzemektedir. İleriki bölümde göreceğimiz üzere öz açısından değil ancak stratejik 

açıdan yadsınamayacak bir benzerlik bulunmaktadır. Derrida bu benzerliklerin bizi 

aldatmaması gerektiğinin net bir şekilde altını çizer. Derrida’nın différance diye 

isimlendireceği “farkların yapılaşan ve ayırt eden kökeninin” Tanrı veya diğer 

herhangi bir “üst-zorunluluk- çeşidiyle ilişkisinin hangi açılardan olamayacağını ve 

Derrida’nın “negatif teolog” olarak adlandırılması gibi büyük bir indirgemeciliğe 

neden olan benzerliklerden biraz bahsetmek yerinde olacaktır: 

 

Apofatik yol ile différance’ın birbirine stratejik bir yöntem açısından bazı 

benzerliklerinin olduğu açıktır. Bu stratejik yöntem kendilerini olumlayıcı bir şekilde 

değil yadsıma ile ortaya koymalarıyla temellenir. Burada tezimiz için de esas olan 

nokta ne oldukları yoluyla değil ne olmadıkları yoluyla ortaya konulmanın sadece bir 

                                                 
239 R. Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yay., İstanbul, 2010, s. 235 
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şekilsel benzeyiş mi olduğu yoksa bu şekilsel benzeyişin arkasında ortak bir anlam 

ufku bulunup bulunmadığıdır.240 

 

İlk olarak iki strateji arasındaki “isimlendirilememe” konusuyla başlayabiliriz. “O 

différance ki ne sese ne de alışılmış anlamında yazıya aittir” diyen Derrida’ya göre 

différance eğer isimlendirilemez ise o bizim dilimizin daha iyi bir isim 

bulamadığından veya bu isme ulaşamamasından değil, onun bizim sonlu 

sistemimizin dışında oluşundandır.241  Différance isimlendirilemez çünkü onun için 

hiçbir isim yoktur, différance lafzı bile olmaz. Derrida différance’ın ne kelime ne de 

kavram olduğunu, onun ne anlama geldiğini ifade edecek bir kavramın da olmadığını 

söylerken kelime bulmakta güçlük çekiyor değildir. Aksine, kelimelerin ve 

kavramların zaten kendisinde içerimlendiği, diğer bir ifadeyle différance’ın 

kelimelere öncel olduğu bir koşulu anlatmaya çalışmaktadır. Différance varlığın 

adından öncedir, addan öncedir, bizzat ad değildir.242 Negatif teolojinin Tanrısı gibi o 

hiçbir ismin ulaşamadığı, yaklaşamadığı tanımlanamaz üstün bir Varlık değil 

muhtemel nominal etkiler yapan bir oyundur. Derrida için geri planda bilinemez, 

ulaşılamaz Birisi yoktur. Différance’ın bir master ad, giz, Varlığın ötesindeki 

Varlığın gizli adı olduğunu, kendisini asla açığa vurmayan saf bir varlığın adı 

olduğunu düşünmek différance’ı baştan sona yanlış yorumlamak demektir. 

Différance mutlak bir Tanrı aracılığı ile akraba olacak bir iz değil, fakat bütün 

                                                 

240 A. Bradley, Without Negative Theology: Deconstruction and the Politics of Negative 

Theology, The Heythrop Journal, Volume 42, Issue 2, Blackwell, Usa, 2001, s.134 

 
241 J. Derrida, “Différance”, s.52 
242 R. Alpyağıl, ibid, s.235 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/heyj.2001.42.issue-2/issuetoc
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kavramların ve de adların hatta bilinmeyen Tanrı’nın adının bile Différance’ın adının 

içinde türetildiği bir izler bütünüdür. Différance Tanrı’ya göndermede bulunan dilin 

(pozitif, negatif ya da onto-teolojik dilin) imkanını ve imkansızlığını betimler.243  

 

Différance ile Tanrı arasındaki başka bir benzerlik ikisinin de literal olarak 

düşünülemez olmasıdır: bu terimler hiçbir zaman mevcudiyet (presence) elde 

edemezler. Negatif teolojiye göre akıl Tanrı’yı suretlerle sınırlandıramaz, çünkü bir 

sonraki tecelli bu sınırlandırmayı yıkar. Tanrı tek bir suret olarak görülemez, o 

tamamen düşünülemezdir. Negatif gelenekte Tanrı’nın düşünülemez olması onun 

varlığının delilidir; bu konuda “Tanrı diye düşündüğün şey Tanrı olamaz” sözü bir 

anlamda motto olmuştur. “Différance negatif teolojinin Tanrı’sıdır” diyenler 

différance’ı denemek ve düşünmek için hiçbir mevcudiyetin olmamasını örnek 

gösterirler. Ancak önceki bölümde de değerlendirdiğimiz gibi différance bir çeşit 

oyundur, var olmayanları (non being) var olan (being) kılan bir izhar edilemez varlık 

değildir. Différance’ın düşünülemezliği semantik alanla ilgilidir: “Kimse différance’ı 

düşünemez…mevcut olana (Pressent) dayanarak veya mevcut olanın mevcudiyetine 

(Pressence) dayanarak”.244 Différance’ın düşünülemezliği Derrida’nın Grek 

felsefesinden koptuğu bir aşamadır. Buradaki düşünülemezlik grek apofatizmindeki 

“anlatılamazın deneyimlenmesini” içeren negasyon dilinden oldukça farklıdır. O dile 

hakikatin taşıyıcısı payesini veren maskeyi düşürmeye çalışır.  

 

Apofatizmin Tanrı’sı ve différance arasında kurulmaya çalışılan zoraki bağa bir 

başka örnek de ikisinin de “ne hissedilebilir, ne anlaşılabilir ne dokunulabilir ne de 

                                                 
243 R. Alpyağıl, s.236 
244 J. Derrida, “Différance”, s.53 
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algılanabilir” olmasıdır. Buradaki benzerlik Derrida’nın différance’ın literal olarak 

ne bir kelime ne de bir kavram olduğuna dair ünlü vurgusu ile Tanrı’nın dini 

terminolojide “Hiçbir şey onun gibi değil” olarak anılmasına dayanır. Ancak burada 

yine sadece literal bir benzerlik olduğunu düşünüyoruz çünkü Tanrı’nın Mutlak 

Bilinmeyen diye tavsif edilmesi, Hiçbir göstergenin veya sembolün Tanrı’yı işaret 

edemeyeceği, Ona uzaktan yakından benzeyemeyeceği onun “aşkın” kabul 

edilmesiyle ilgilidir. Negatif teolojinin Tanrısı aşkın bir göstereni, metnin, genel 

metinselliğin dışında bir varlık olabilirmiş düşünü mümkün kılar. Différance ise 

negatif teolojide olduğu gibi en yüksek, en yüce sıfatlarıyla Tanrı’nın varlığını 

olumlamanın en rafine biçimi değildir. Negatif teolojide Tanrı “Varlık üstüdür”, 

Tanrı budur fakat bundan daha fazlasıdır; Tanrı varlığın ötesindedir, o Varlıksızdır; 

Varlığın ötesindeki Varlıktır; hatta Tanrı’nın ötesindeki Tanrıdır. Negatif teoloji 

sürekli olarak “hyper-essentiality” tuzağına düşer. Oysa différance asla bir varlık ve 

bulunuş biçimi alamaz. Bu da onun varlık ve yokluk arasında uçuşan küller ve 

hayaletler gibi yarı varlık (quasi-being) olarak adlandırılmasına yol açar. Différance 

gizli bir aşkınlığı içermez. Bu anlamda negatif teoloji bulunuş metafiziğini 

yapıbozuma uğratmak bir yana o metafiziğin bizzat içine düşmektedir. Ancak tüm bu 

hiberbolik hareketlerde negatif teoloji onto-teolojinin daha yüksek bir 

modelizasyonuna yakalanmış görünür. Bu noktayı “Onto-Teoloji Kritiği: İnanmanın 

Ateizmi ve İmanın Askıya Alınışı” bölümünde geniş bir şekilde inceleyeceğimiz için 

kısa geçiyoruz. Ancak différance ile bu bağlamda bağ kurulmaya çalışılmasının çok 

zorlama bir yorum olacağını belirtmeden geçemeyeceğiz. Derrida différance’ın 

“aşkın” bir varolana benzetilmesi riskini görerek şunları yazmıştır:  
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“Différance olmaz. Ne kadar harika, biricik, ilkece ve aşkın olması istenirse istensin, 

o bir var-olan değildir. Hiçbir şey buyurmaz, hiçbir şey üzerinde egemenlik kurmaz, 

hiçbir yerde yetke iddia etmez. Hiçbir büyük harf kullanmaz. Différance’ın yalnızca 

krallığı yoktur, tüm krallık düzenini de bozar. Bu da onu içimizde krallık isteyen her 

şey için kuşku götürmez biçimde tehdit edici ve korkutucu yapar, her şey, yani geçmiş 

buradalık ya da bir krallığın beklenişi. Ve daima bir krallık adınadır ki bir büyük 

harfle yazma yolunda büyüdüğü sanılarak, ona krallık kurma suçlaması 

yapılabilmektedir.”245  

 

Yukarıdaki alıntıda da açıkça ifade edildiği gibi aşkın olmak bir yana, aşkın sayılan 

şeylerin egemenliğini bozma işlevi olan différance’ın kaçındığı şeye benzetilmesi bir 

“suçlama” olarak değerlendirilebilir. Negatif teolojinin Tanrı’sının bilinemez 

olmasının gizli bir aşkınlık kabulünden ileri geldiğini ifade etmiştik. Bu öyle bir 

aşkınlıktır ki différance’da vurgulananın aksine her şeyi buyurur, her şey üzerinde 

egemenlik kurar ve her yerde yetki iddia eder. Hangi negatif teoloji düzeyinde olursa 

olsun Tanrı’nın bu niteliklerden ari olduğunu söylemek safdillik olacaktır. Zorlama 

bir benzetme uğruna uzlaştırılamayacak bazı şeyleri görmezden gelmek yanlış 

olacaktır. Negatif teolojiye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri onun bir tür 

“Hyperbole” yani abartma yöntemini kullanmış olmasıdır. Bu çoğu zaman onu 

yüceltmek, insan aklının alamayacağı erişemeyeceği bir noktayı imleyerek üstünlük 

kurma amaçlı yapar. Özellikle dini metinlerde kullanılan negasyon yolu Tanrı’nın 

bilinip bilenemeyeceği konusunu ortaya koymaktan ziyade Tanrı’nın hakimiyetini 

güçlendirme amaçlıdır. Tanrı’nın insanın hiçbir şekilde bilemeyeceği, hayal bile 

                                                 
245 J. Derrida, “Différance”, s.60 



114 

 

edemeyeceği bir uzaklıkta olması bu dini metinlerdeki negasyon yolunun onaylama 

metodunu güçlendirmek temelli olduğu sonucu çıkabilir. Belirli bir Tanrı 

önkabülünden yola çıkan alpha private’nin kullanımı bu nedenlerden ötürü 

kaygandır, yani bir araştırma için çok da güvenilir değildir. Kavramsal bir kesinliğe 

sahip olamayacağı için kullanıcıları onu su götürmez entelektüel iddialar yerine aşkın 

hakkındaki belli duyguları ifade için kullanırlar.246  

 

Tanrı’nın değişken tekrar edilemezliği konusu da negatif teoloji ve différance 

arasındaki benzerliğe gösterilen örneklerden biridir. Apofatik teolojiye göre 

Tanrı’nın bilgisi “gayb” alanına girer. Onun daima farklılaşan izharları, onun bir nevi 

Heraklitçi seyelanı, gayblığını ilelebet sürdürmesini temin etmektedir. Tanrı’nın 

tekrar edilemezliği onun sabitleştirmek ve belirlenmekten ari olmasıyla anlaşılır.  

Différance’ın “tekrar edilemez” oluşu ise daha dünyevi iki sebebe; semantik olarak 

metni değişken kılan metnin içindeki mevcudiyetlerin ve yokluğun oyununa ve 

metnin nasıl okunduğunu daima değiştirilen metnin dışındaki sonsuz sayıdaki farklı 

bağlamlara bağlıdır. Derrida metnin/göstergenin tekrar edilemezliğine bir sebep 

gösterirken bazı noktalar üzerinde durur; bir metin içindeki zıtlıkların karar 

verilemez oyununu vurgular. Différance’ın karar verilemezliği metnin derin 

anlamlarının sonsuz imgesel zenginliği ile ilgili değildir, metnin içinde olup onu 

daima ikiye katlayan ve yaran “kesin bir kıvrımdan” dolayıdır.247 Derrida bir metnin 

hermenötik tekrar edilemezliğini onun yörüngesinin belirsiz geleceğine bağlıyor gibi 

                                                 
246 R. Mortley, From Word to Silence,1. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986, s.10 

 
247 I. Almond, İbn Arabi ve Derrida, Tasavvuf ve Yapısöküm, Çev.: Kadir Filiz, Ayrıntı Yay., 
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gözükür, aslında hiç kimse kimin, metni kendine malettiğini veya ne çeşit bir 

kullanıma tabi tutulacağını söyleyemez. Böylece “mutlak bağlamanın merkezi 

olmadan sadece bağlamlar vardır” demektedir.248 Metin okuyucudan okuyucuya 

amaçsızca dolaşır, metnin göstergeleri daima kendilerini farklı izleyiciler için farklı 

sonuçlarla tekrar eder, bağlamın değiştirildiği her defa farklı bir anlam kazanır. 

Derrida için tekrarın imkansızlığı doğrudan bir metnin içinde okunabilen ve tekrar 

okunabilen farklı bağlamların potansiyel sonsuz sayısından kaynaklanmaktadır.  

 

Negatif teolojinin anlam ve mevcudiyet metafiziğinden kurtulamaması, yeterli 

mevcudiyet kritiğinin üretilememesi ve örtük bir şekilde de olsa katafatik 

(olumlayıcı) teoloji içerisinde kalması Derrida’nın en net negatif teoloji eleştirisidir. 

Apofatik ve katafatik teolojiler iki taraflı bir merdivene benzetilir, farklı yerden 

başlanmış olsa da ikisi de aynı yere, sonsuzcu ve mutlakçı teolojiye çıkar. 

Olumlayıcı teolojide reddedilen Tanrı sadece daha üstün, akılla bulunamaz ve tarifsiz 

bir varlık modunda geri çağırılır.249 Negatif teoloji diğer bir deyişle eninde sonunda 

bir ultra pozitif teolojidir. Derrida bu nedenle différance ve apofatik yol benzerliğini 

“negatif teolojilerin en negatifi düzeyinde bile olamaz” diyerek reddeder. Différance 

“varlığın ötesindeki varlık” düşüncesinin aksine göstergelerin oyununu yöneten 

“varlığın ötesinde, üstünde” bir varlık anlayışını taşımaz. Apofatizm sonunda 

negasyonu da negate eder ve bu yolla pozitif teoloji kadar güçlü bir onaylamaya 

dönüşür. Différance ise pozitifliğin hiçbir yönüne sahip değildir, tarihsiz, 

                                                 
248 I. Almond, ibid, s.36 
249 M. J. Rubenstein, "Dionysius, Derrida, and the Critique of Ontotheology" Modern Theology, 

Division I Faculty Publications,  98 24:4, 2008, s.726 
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teleolojisizdir, özel olarak bir yere gitmez (yönü yoktur), fakat devamlı surette gider. 

Negatif teoloji varlığın ve yokluğun ötesinde bir “varlık” fikrinden vazgeçemez. 250  

 

Negatif teoloji esasen olumlayıcı teolojiye bir başka yönden işlevsel olarak da hizmet 

eder: o Varlık ötesinde varlık kabulünün imtiyazını sahiplenir ve aklın ötesindeki 

negatif bilinmezliğin üstünlüğü katafatik teolojiyi güçlendirir. Derrida’nın kendi 

stratejisinin negatif teoloji olmadığı ısrarına rağmen ona “negatif teolog” denmesine 

en çok teologların yanaştığını tezimizde daha önce belirtmiştik. Bu imtiyazı 

sahiplenmek ve onunla teolojiyi desteklemek bu indirgemenin en önemli 

nedenlerinden biri sayılabilir. 
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2.3. Onto-Teoloji Kritiği: İnanmanın Ateizmi ve İmanın Askıya Alınışı 

 

Onto-teoloji eleştirisinin tezimiz açısından önemi Derrida’nın negatif teoloji ile ilgili 

konuştuğu hemen her yerde bu kavrama atıfta bulunmuş olmasıdır. O negatif 

teolojinin değerini onto-teolojiden kaçıp kaçamayacağı bağlamında değerlendirir. 

Kıta felsefesi açısından da önemli bir kavram olan “onto-teoloji” yaygın felsefi 

kullanımını Heidegger’den almasına rağmen, ilk olarak Kant’ın Critique of Pure 

Reason adlı eserinde görülmüştür. Kant bu terimi iki karşıt “transandantal teolojiyi” 

“kozmoteoloji” ve “onto-teoloji”yi birbirinden ayırt etmek için kullanmıştır. Onun 

“onto-teoloji” tanımı “Tanrı’nın varlığına herhangi bir deneyim yardımı olmaksızın 

sadece kavramlarla ulaşmak” şeklindedir. 251  

 

“Onto-teoloji” esasen Aziz Anselmus’un (1033-1109) Tanrı’nın varlığı için 

geliştirdiği ünlü “ontolojik argümanın” örneğini sunduğu transandantal teoloji 

türünün adıdır. Bu argüman duyusal dünyaya ilişkin bir gözlemden yola çıkmamakta, 

deneyimsel yönü bulunmayan, doğrudan “Tanrı” kavramının analizinden hareket 

edip Tanrı’nın varoluşunu bu analizden –a priori olarak- çıkarmaya çalışmaktadır. 

Anselmus’a göre Tanrı kendisinden daha büyük ya da yetkini düşünülemeyen veya 

tasarlanamayan varlıktır. İnsanda böyle bir yetkin varlık fikri ve idesi vardır.  Bu 

idenin sadece zihnimizde varolan bir kavram olup olmadığı sorusuna cevabı da yine 

Tanrı kavramının analiziyle ortaya çıkar; hem zihnimizde hem de reel olarak varolan 

bir varlık sadece zihnimizde varolan bir varlıktan daha yetkin olacaktır. Tanrı da 

kendisinden daha yetkini düşünülemeyecek varlık olarak tanımlandığına göre o hem 

                                                 
251 I. Kant, Critique of Pure Reason, çev., Paul Guyer,  Ed.: Allen W. Wood, Cambridge University 

Press, 1998, B660, s.584 

 



118 

 

zihnimizde hem de reel dünyada vardır. Anselm’in ontolojik argümanına göre sadece 

akıl yürüterek varolmayan bir yetkin varlık idesinin çelişikliğinden Tanrı’nın 

varolması gerektiği sonucu çıkarılabilir. Ontolojik argüman şu şekilde bir akıl 

yürütme ile Tanrı’nın gerçekliğini kanıtlar : “Bende bir Tanrı, yani, en yüksek 

derecede yetkin olan bir Varlık İdesi var. Bir yetkinlikten veya yetkinlik özelliğinden 

yoksun olan bir varlık, en yüksek derecede yetkin bir varlık olamaz. Dolayısıyla 

Tanrı’yı hem en yüksek derecede yetkin bir varlık hem de bir yetkinlik özelliğinden 

yoksun bir varlık olarak düşünmek bir çelişki olur. Varoluş bir yetkinlik özelliğidir. 

Varoluştan yoksun olmak bir yetkinlik özelliğinden yoksun bulunmaktır. Tanrı’yı 

hem en yüksek derecede yetkin bir varlık hem de varolmayan bir varlık olarak 

düşünmek çelişkidir. Öyleyse Tanrı sadece düşüncede değil, gerçekten varolur”. 252  

 

Heidegger ontoteoloji terimini Kant’tan mülhem kullanmış olmasına rağmen ondan 

oldukça farklı bağlamlarda kullanır.253 O onto-teoloji terimini metafizik girişimin 

doğasını betimlemek için yeniden “icat etmiştir”. 254 1951’de dinleyenlere “eğer bir 

teoloji yazsaydı orada hiçbir şekilde “varlık” kelimesinin geçmeyeceğini söyleyen 

Heidegger, Batı metafiziği eleştirisini bu kavramın şemsiyesi altında geliştirmiştir, 

denilebilir. Onto-teoloji ona göre kötü bir ontoloji ve kötü bir teolojidir.255 

Metafiziğin doğasının belirlenmesi dolaylı olarak onto-teolojinin doğasını da ortaya 

                                                 
252 Anselm, Basic Writings, Ed. Çev.:  Thomas Williams Hackett Publishing Company, Inc. 

Indianapolis/Cambridge, 2007, s.81-83 

 
253 M. Westphal, Overcoming Onto-Theology Toward a Postmodem Christian Faith, Fordham 

University Press, New York, 2001,s.3; I. D..Thomson, I.D., (2012), Heidegger Ontoteoloji-

Teknoloji ve Eğitim Politikaları, Çev.: Hüsamettin Arslan, Paradigma Yay., İstanbul, 2012, s.11 

 
254 J. Peacocke, “Heidegger ve Onto-Teoloji Sorunu”,  Heidegger ve Teoloji, Der. Ahmet Demirhan, 

İnsan Yay., İstanbul, 2002, s. 148 
255 M. J. Rubenstein, "Dionysius, Derrida, and the Critique of Ontotheology" Modern Theology, 

Division I Faculty Publications. Paper 98 24:4, 2008, s.730 
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koyacaktır. Heidegger metafiziği temelle alakalı mahiyeti nedeniyle varlık-tanrı-

bilim (onto-theo-logy) olarak niteler. “Metafizik Nedir” adlı eserinde metafiziği “var 

olanı varolduğu gibi ve bir bütün olarak kavramak için varolanın ötesini araştırmak” 

şeklinde tanımlar.256 Bu bütünün bütünlüğü, bütün varlıkların oluşturucu zemin 

olarak birleşmiş birliğidir. Heidegger varlıkları bu şekliyle ve bütün olarak 

düşünmeye çabalayan bir düşüncenin metafiziksel olduğunu ve bu düşüncenin haddi 

zatında onto-teolo-jik olduğunu belirtir. Böylece, metafiziksel olan onto-teolojik 

olanla aynı anlama gelir.257  

 

Heidegger’e göre Batı metafiziği Greklerden itibaren onto-teolojdir. Bu konuda 

ifadesi nettir: “Tastamam ve açık bir şekilde düşünüldüğünde metafizik onto-

teolojiktir.258 Metafizik nasıl teolojikleşmiştir, Heidegger’in cevabını aktarıyoruz: 

 

“Düşünmenin meselesi haddi zatında varlıklar, yani Varlıktır. Varlık kendisini 

sebebin doğasında gösterir. Buna dayanarak düşünmenin meselesi sebep olarak 

Varlık, yalnızca Sebep, ilk sebep olarak, prote arkhe olarak temsil edildiğinde tam 

olarak düşünülür. Düşünmenin asli zemini, kendisi, ultima ratio’ya, son izaha kadar 

giden neden sunan yola tekabül eden ilk sebep causia sui’dir. Varlıkların Varlığı, 

yalnızca causia sui olarak, zaman anlamında, temel bir biçimde temsil edilir. Bu 

Tanrı’nın metafizik kavramıdır. (heidegger, ontote).” 

                                                 
256 M. Heidegger, Metafizik Nedir?, çev.: M.Ş. İpşiroğlu-S.K.Yetkin, Kaknüs Yay., İstanbul, 2003, 

s.51 
257 J. Peacocke, ibid, s. 154 

258 M. Heidegger, Identity and Difference, Almancadan Çev.: Joan Stambaugh, Harper & Row, New 
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Batı metafiziği Yunanlılarla birlikte başlamasından beri, ziyadesiyle hem ontoloji 

hem teoloji olmuştur. Bu, metafiziğin oluşturucu zemin olarak bütünlüğün bütününü 

birleştiren şey olması nedeniyledir. Teoloji neye ihtiyaç duyar, sorusunun karşılığı 

olarak: teoloji yoluyla bütün varlıklar için yaratıcı ve muhafaza edici zemin olarak 

Tanrı’dan söz etmeye, onun sistematik bir değerlendirmesini sağlamaya, kısacası bir 

Logos sağlamaya, çalışırız. Bu biçimde adlandırdığımızda, tanrısallık, causa prima, 

nihai Ratio, “son değerlendirme” olarak felsefeye dahil olur. Bu şu anlama gelir; 

Varlıkların Varlığı, kendi kendine sebepler sağlayan bir zemin olarak kendisini ifşa 

eder ve bu yolla kendisini zeminlendirir. Bu zemin, varlıkların temel kökeninin 

sebebi, haddi zatında Logos’tur.259 “Varlık nedir” sorusu Batılı-Avrupalı düşünmeye 

kılavuzluk eden sorudur. Bu onun varlık hakkında soru yöneltme formudur. Varlık 

sorusu/sorunu formu itibariyle duble bir sorudur. Bir taraftan “genelde varlık olarak 

varlık nedir?”. Felsefe tarihinde bu sorunun kapsamı altına giren refleksiyonlar 

ontoloji başlığını/adını alırlar. “Varlık nedir” sorusu eş zamanlı olarak şunu da sorar: 

“Hangi varlık (entite) en yüksek entitedir ve hangi anlamda en yüksek entitedir? Bu 

Tanrı ve Tanrılıkla ilgili bir sorudur. Bu soru da teolojinin alanına girer. Varlığa 

ilişkin sorudaki bu düalite onto-teoloji başlığı altında birleşmiştir.260 Heidegger’in 

inancı şudur “yunanlıların çağından beri batı metafiziği herhangi bir akideye ya da 

                                                 
259 J. Peacocke, ibid, 155-156; D.B., Allison, Derrida’s Critique Of Husserl And The Philosophy 

Of Pressence, Verıtas Porto Alegre V. 50 N. 1 2005, s. 98 
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kiliseye referansta bulunmaksızın, tanrılar hakkındaki mitik-poetik bir konuşma’dır. 

261 

 

Metafiziğin en temel postülaları (temel metafizik pozisyonlar), aslında entitelerin 

totalitesi/tümü hakkındaki hakikati, çekirdek içeriği bir anlamda da birleştirici unsuru 

tespit etme çabasındadır. Bu “çekirdek içerik” aranırken onun gerisinde keşfedilecek 

veya kazılarak bulunabilecek başka hiçbir entite kalmayacak şekilde aranır ve 

bulunan içerik, numune başka bütün entitelere ontolojik “temel sağlama” rolünü 

yerine getirmeye başlar; başka bir deyişle varlığını diğer bütün entitelerle paylaşan, 

onları kompoze eden ya da birleştiren bir entiteye dönüşür. Bulunan birleştiriciye 

“ontolojik yapıtaşı” da denebilir. Metafizik bu “en genel temelleri” ararken ontoloji 

yapmaktadır.262  

 

Batı metafiziği başlangıcından beri “en yüksek/nihai varlığı” varlıkların temeli olarak 

görmüştür. Varlıkların Varlığını (en yüksek entite) “her şeyi temellendiren/her şeye 

temel teşkil eden” olarak belirlediği her durumda teolojidir. Bu her şeyi 

temellendiren Varlık ister bir “hareket etmeyen hareket ettirici” ister “kendi 

kendisine neden olan neden- causia sui ya da başka bir deyişle Aristoteles’le birlikte 

“ilk neden”, Leibniz’le birlikte “varlıkların varlığı”…olarak anlaşılan şey olsun fark 

etmez.263 Temel anlamında varolanın varlığı kendinin nedeni olarak tasarımlandığı 

anda Tanrı’nın metafizikteki kavramına ulaşılmış olur. Batı metafizik geleneği 

varolana indirgediği Varlık’ı, özü ve en temel özelliği açısından ele aldığından dolayı 

                                                 
261 J. Peacocke, “Heidegger ve Onto-Teoloji Sorunu”,  Heidegger ve Teoloji, Der. Ahmet Demirhan, 
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bir varlık-bilim ve bir çeşit en yüksek ve en temel kendilik anlamında varolanların 

kaynak ve zemini olarak ele aldığından dolayı da varlık-tanrı-bilimdir. Bu tespit 

metafizik gelenek boyunca, insanın gerek kendi gerekse dünyayla gerekse Varlıkla 

ilişkisinin ontolojik olarak belirlenmiş belirli teolojiler içinde gerçekleştiği anlamına 

gelir.264 Hem en genel olan şeyin, her yerde kayıtsız olarak geçerli olan şeyin, zemin 

verici birliği ve hem de zemini, yani en yücenin sebebini izah eden her şeyin 

birliğinde görür. Varlıkların Varlığı bu nedenle, zeminlenen zemin olarak düşünülür. 

Böylece metafizik, temelde ve zeminden itibaren, zeminlenen şeydir, zeminle izah 

edilen şeydir. Ontoloji ve teoloji, varlıkların zeminini sağladıkları ve bu varlıkların 

bütün içinde sebeplerini izah ettikleri sürece , “Lojiler”dir, ikisi de hakim olarak “-

loji”lerdir. Çünkü haddi zatında ve bütünün bütünlüğü içinde bütün varlıklar için 

zemin sağlamaya çalışırlar. Onlar varlıkların zemini olarak Varlığın sebebini izah 

eder.265   

 

Pascal’ın meşhur “felsefecilerin Tanrısı ile inananların Tanrısının aynı olmadığı” 

iddiasını Heidegger onto-teoloji eleştirisinde değerlendirir. Ona göre onto-teolojinin 

betimlediği Tanrı’ya insan ne dua edebilir ne de kurban sunabilir, insan bu Tanrı’nın 

önünde ne huşu içinde dizlerini kırabilir ve ne de bu Tanrı’nın önünde müzik 

söyleyip dans edebilir.266 Bu Tanrı’nın yani Varlığın mantığına göre anlaşılmış 

Tanrı’nın sadece “illetlerin illeti, nedenler zincirinin ilk nedeni” olarak anlamı vardır. 

Heidegger bu Tanrı “nedenler zinciri içinde sadece o nedeni tamamlamak açısından 

                                                 
264 K. Küçükalp, Batı Metafiziğinin Dekontrüksiyonu- Heidegger ve Derrida, Sentez, Yay., Bursa, 

2008, s.170 

 
265 M. Heidegger, Identity and Difference, Almancadan Çev.: Joan Stambaugh, Harper & Row, New 
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önemlidir, bir mümin için böyle bir Tanrı’ya ibadet etmenin bir önemi olamaz” 267 

diye düşünür. Heidegger’in onto-teoloji eleştirisinin tanrı-sız tanrı’ya götürmesi ve 

bu nedenle ateizm etiketi yapıştırılmasına karşın o, bununla Tanrı’nın ölümünün 

sonucu olarak tanrısız düşüncenin, Tanrı’yı metafizik ve bu nedenle temsili bir tarzda 

ortaya koyan onto-teolojiden daha fazla, hakiki bir Tanrı olasılığına açık 

göründüğünü söylemiştir: 

 

“Causia sui, felsefenin Tanrısı için hakiki isimdir. İnsan bu tanrıya ne dua edebilir 

ne de kurban sunabilir. Causia sui’nin önünde insan ne huşu içinde dizlerini kırabilir 

ve ne de bu Tanrı’nın önünde müzik söyleyip dans edebilir.268 Causia sui olarak 

felsefenin tanrısını terk etme zorunda kalan tanrı-sız düşünce bu nedenle belki de 

ilahi Tanrıya daha yakındır. Burada bu yalnızca şu anlama gelir: Tanrı-sız düşünce 

ilahi Tanrıya onto-teolojinin kabul etmeyi isteyebileceğinden daha açıktır”269  

 

Onto-teoloji eleştirilerinin odağında; Tanrı’nın bazı kavramsal nispetlere (iyilik 

formu, nedenlerin nedeni, yeter sebep ilkesi) indirgenmesi vardır. Heidegger’in onto-

teolojiye yönelttiği eleştirilerin en önemlilerinden biri de Tanrı’nın sadece bir 

başlatıcı, ya da salt bir tamamlayıcı olarak felsefeye dahil edilmesidir. Bir başlatıcı 

olması zorunlu olsa bile bu yeterli değildir, zira bütün mesele başlangıçla ilintili 

                                                 
267 M. Westphal, Overcoming Onto-Theology Toward a Postmodem Christian Faith, Fordham 
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268 Eski Ahit’te Davud’un Tanrısı önünde dans edip, şarkı söylemesi: “… Davut'la bütün İsrail halkı 
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kalmıştır. Bu tanrı tasavvuru hem sıradan bir dindarın hem de felsefenin tanrı 

tasavvurunu daraltmıştır. Onto-teoloji denilen şeyin doğası da budur. Heidegger’in 

onto-teolojiyi kötü bir teoloji olarak görmesinin nedeni de bu sınırlı ve inanan için 

önemli olamayacak tanrı tasavvurudur.270 Derrida da onto-teolojinin Tanrı 

tasavvurunun eleştirisinde Heidegger ile hemfikirdir. İnanan tenzih yaptığında bile 

Tanrıyı antropomorfik düşünmeye yatkındır. Derrida Tanrı’nın anlaşılmazlığına 

saygı duyulması gerektiğini düşünür.271 Derrida iman deneyiminde her zaman onto-

teolojik geleneğince ateistik olarak görülebilecek bir unsurun olduğunu ifade eder: 

 

 “eğer ben varlığın ötesinde olana inanıyorsam bu belli bir açıdan ateist olarak 

inandığım anlamına gelir. İnanmanın ateizmi ima edebileceği paradoksal 

görünebilir; ama ben şundan eminim ki gerçek müminler bunu diğerlerinden daha 

iyi bilmektedirler, onlar her zaman ateizmi deneyimlemişlerdir.  O, inançlarının bir 

parçası olmuştur. Epoche’de, imanın askıya alınışında bir teist olarak Tanrı’nın 

durumunun askıya alınışında, iman görünür. İmanın gerçek olasılığı epochedir”.272  

 

Heidegger’in düşündüğü biçimde tanrısız düşünme ilahi olana daha yakınsa 

“Tanrı’nın ölümü” bütün metafizik tanrı kavramlarının yıkımının ardından yeni bir 

teolojik geleneği haber verir. Tanrı’nın ölümü aynı zamanda hakiki teolojinin ortaya 

çıkmasının önünü alan katı rasyonalitenin de ölümü anlamına gelmektedir. Tanrı’yı 
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Varlıkların Varlığı ve sadece causia sui olarak temsil eden metafizik ve onun Tanrı 

kavramı bir tür putperestlik türü olmakla suçlanmaktadır.273 Marion Tanrı 

konusundaki her kavramsal söylemin bir nevi putperestlik olacağını söyler ve “Causa 

sui”  ilkesini açıkça kavramsal bir put olarak nitelendirir. Ona göre onto-teolojinin 

Causa sui ilkesi yalnızca Tanrı’nın bir putunu önerir ki bu put sınırlıdır; ne ibadet ve 

tapınma uyandırabilir. Causa sui “ilahi Tanrı” hakkında o kadar az şey söyler ki onu 

İlahi Tanrıyla hatta sözde bir delille süslenmesine dair apolejetik niyetle özümsemek 

kabaca konuşmak, hatta zındıklık olarak değerlendirilir: “İlk planda varlığının 

kanıtlanmasına izin veren bir Tanrı nihayette tanrısal olmayan bir Tanrı’dır. Böyle 

bir varoluşun en iyi delili zındıklıkla sonuçlanabilir”.274 Kavramsal put bir alana; 

metafiziğe ve bir işleve; onto-teolojide teolojiye ve bir tanıma; causa suiye sahiptir. 

Metafizik causa sui’yi düşünür ve isimlendirir ve bu da Tanrı lafzında kendini bulur. 

Tanrı’nın algılanmasını onto-teolojinin ortaya koyduğu koşullardan kopararak onu 

tırnak işaretlerinden kurtaracak putperestçe olmayan bir Tanrı düşüncesine ulaşmak 

için, Tanrı yanılmaz bir biçimde zındıklık (delil) yoluyla putların alacakaranlığına 

yönlendiren metafiziğin dışında düşünülmelidir.275 Varlık kendini varlıklarda 

gösterir. Fakat bunu yaparken kendini kendi olarak iptal eder. Bu nedenle metafizik 

Varlığı sadece varlıklara referansla düşünür. Bunun teoloji için anlamı Tanrı’ya 

Varlık olarak herhangi bir referansın antropomorfik olmasıdır. Onto-teolojik Tanrı 

sabit bir merkezdir, tüm anlamın kavramsal zemini ve düzenleyicisidir, ontoteolojik 

özne için düşünmenin en yüksek objesidir de: kendi kendini oluşturan, kendi 
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kendiyle özdeş ki bu tüm metinsel belirlemeler ve bağlantıların üstünde bir 

sabitliktir.276  

 

Derrida Heidegger’in onto-teoloji eleştirisini benimsemiş ve ileri götürmüştür. 

Dekontrüksiyoncu harekette Tanrı mutlak bir ilk neden, ilk hareket ettirici, mutlak 

varlık, mutlak bulunuş değildir. Tanrı bir şey değildir, O, bu sözcüğü kullanarak 

kendisine gönderimde bulunabileceğimiz bir şey değildir. “Ben Tanrı kelimesini 

herhangi bir sınırlı şey için kullanamam. Diğer yandan Tanrı, adlandırılan varlıkla, 

varlık olarak adlandırılmakla, gönderimde bulunulan bir varlık olmakla yakından 

alakalıdır”.  

 

Derrida onto-teoloji geleneğinin yapısöküme tabi tutulması gerektiğini defaten yazar: 

“Ben hükümranlığı ve mutlaklığı, inayet, bağışlama, konukseverlikle birlikte 

düşündüğümde, onto-teolojik geleneğin hükümranlık anlayışı ile hemfikir olmam 

olası değildir. Kaldı ki bu düşünce bugün ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bütün 

dünyadaki depremler, ulus devletler bu anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar, bazıları 

da dönüştürmeye, açıkçası büyük politik sorunlar, hükümranlık sorunudur. Biz, 

hükümranlık hakkında farklı düşünmek durumundayız, onto-teolojik gelenekteki 

anlayışı dekontrüksiyona tabi tutmalıyız”.277 Dekontrüksiyon aşkın gösterilen mitinin 

dağıtması ve öznelliğin radikal bir düzenlenmesi ile onto-teolojik aşamayı yıkar, 

tahrip eder. 278 Bizim burada çalışmamızla ilgili soracağımız soru onto-teolojinin 
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yapısökümünden sonra boşalan yeri negatif teolojinin doldurup dolduramayacağıdır; 

çünkü différance ile negatif teolojiyi birleştirmeye çalışanların bu konuda bir ısrar 

aporisi içinde olduğunu yazmıştık. Post-modern dönemde onto-teolojinin yerine 

negatif teolojiyi ikame etmeye çalışmak teologlar ve felsefeciler için önemli bir uğraş 

olmuştur. Bu bağlamda şu sorular önemlidir: Negatif teoloji gerçekten bir anti-onto-

teoloji olabilir mi? Bunu yapmayı, onto-teolojiden kaçmayı başarabilir mi? Teoloji 

tamamen ontoteolojiyle mi sınırlandırıldı, onun alanına mı terk edildi? Negatif teoloji 

metafiziğin ve onto-teolojinin terki için bir umut olarak iş görür mü? 279  

 

2.3.1 Negatif Teolojinin Onto-Teoloji Problematiği Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

 

“Negatif teoloji onto-teolojik çıkarımlardan kaçabilir mi?” sorusuna Derrida net bir 

şekilde “hayır” der; negasyonun kendisi böyle bir kaçışı garanti etmez çünkü tüm 

negatif teolojiler eninde sonunda varlığın ötesinde bir hiper varlık varsayar.280 Ona 

göre negatif teoloji reddeder gibi gözüktüğü felsefi veya onto-teolojik vaat alanına 

aittir.281 Apofatik teoloji Tanrı’yı olumlayan katafatik onaylamaya hizmet eden 

sadece geçici bir vasıtadır. Dionysius ve Eckhart’ta bile “Tanrı İyiliğe aşkın olarak 

İyidir ve Varlığın ötesinde Varlıktır”; onlar nihayetinde bir yüksek zorunluluğun  

(hyper-essentialite) Varlığın ötesindeki bir Varlığın korunması ile ilgilidirler.282 
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Apofatik yolculuk belli bir boşluğu işaretlese bile, bir “varlık vaadi” tarafından 

yönetilir. Dionysius’un duaları kavramsal idolleri yıkar fakat önceden belirli bir 

başka adrese sahiptir; Üçlü Tanrı. Benzer şekilde, Eckhart’ta ilahlık hala bu üçlü 

Tanrı’nın özü olarak belirlenir, o ontik aşkınlığa ilişki bir taslak çizer: “Ben 

Tanrı’nın bir varlık olmadığını ve Varlığın üstünde olduğunu söylediğimde ben onun 

varlığını reddediyor değilim, aksine ona daha yüksek bir varlık atfediyorum.” Bu 

şekilde negatif teoloji hala bir teolojidir, aslında bu bir anlamda onu dilden 

kurtarmak, sınırsız varlığın anlatılamaz aşkınlığını bu şekilde yüceltmek demektir. 

Derrida bu ontik bir çıkarım, belirlemedir, bu negatif teoloji hatta negatif ontoloji 

bile değildir, der.283 Dionysios’un Tanrısı ile modern onto-teolojinin Tanrısı arasında 

büyük bir kavramsal fark vardır: Dionysus’un tanrısı kavramsallaşmayı reddeder, 

insanın subjektivitesini onaylamak yerine onu söker, çözer. Dionysisusun 

dekontrüksiyoncu olduğunu söylemek yine de güçtür çünkü ötekiyle ilişki konusunda 

hala hiyerarşi ve teolojiye göz yumar görünür.284  

 

Derrida’nın aksine negatif teolojinin onto-teolojinin sınırlarına direnen bir yapıda 

olduğunu savunanlar vardır. J.L. Marion negatif teolojinin kendine has yapısı ile 

onto-teolojiyi aşabileceğini Dionysius’u örnek göstererek ifade eder. Ona göre 

Dionysius Varlığın ötesindeki super varlığa yapışık-bağlı değildir; en negatif halinde 

negatif teoloji “bir hiper-essentalite-yi yeniden kurmayı amaçlamaz, çünkü ne 

yüklem ne de Varlığı amaçlar. Derrida ve Marion’un bu konudaki anlaşmazlıklarının 

sebebi ikisinin de Dionysius’taki “hiperousious” u farklı okumalarından ileri gelir: 
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Derrida onu “hiper-essentalite” yani Varlığın Ötesindeki Varlık olarak okur; Marion  

ise “hyperousious’u “varlıktan başka türlü” olarak alır. Ona göre “Bir kişi Tanrı’yı 

tamamıyla “en yüksek değer” olarak ilan ettiğinde bu Tanrı’nın özünün bir 

tenzilidir.285 Bu farklı okumalarda onların kavramlara yaklaşmadaki niyetleri de 

etkilidir denilebilir; Marion negatif teolojinin hala en sert post yapısalcı kritiği 

yaşattığını göstermek isterken Derrida negatif teolojilerin en negatifi düzeyinde bile 

olsa negatif teolojiyle différance’ın birleştirilmesinin önüne geçmek istemektedir. 

Derrida’nın haklı bir biçimde sürekli hatırlattığı gibi, diffferance bir gündem-konu, 

arche, telos değildir ve ontolojik iddialarda bulunamaz. Böyle öğelerin Dionysius ve 

Eckhart gibi düşünürlerde olmadığını söylemek de gülünç olacaktır. Onların konu-

gündemleri teolojiktir, arche ve telosları ilahiliktir, onlar bu konudaki iddiaları 

yadsıyamazlar.286   

 

Dionysiusian terimlere göre descent (iniş), Tanrıdan yarattıklarına doğru bir akım 

olarak pozitif teolojide bulunur, ascent (çıkış) ise kendilerinin ötesindeki ilahiliği 

keşfetmek olarak negatif teolojinin hareketidir. Fakat Derrida bu iki hareketin bir 

diğerini geçersiz kılmadığına işaret eder. Negatif süreç, Dionysius’un öncelediği gibi 

olumlayıcı yolun ontolojisinden daha uzak değildir. Üstelik, pozitivite ya da 

negativite dilin birbirinden ayrılmaz merdivenleridir 287 Derrida “apofatik hareketler 

sembolik teolojinin ve pozitif önermelerin tüm aşamalarının çapraz bir şekilde 
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kullanılmasıdır”288 diyerek bunların birbirine uzatılıp aynı söylem niteliklerinde 

birleştirilebileceğini vurgular. 

 

Negatif teoloji tüm olumlu yüklemlerin ötesinde, tüm negasyonların ötesinde, 

Varlığın ötesinde, hyperessentiality, varlık ötesinde Varlık iddiasını korur gibi 

görünür. Derrida Margins of Philosophy’de “differeance …herhangi bir ontolojik, 

teolojik, ontoteolojik temellük (köken) e indirgenemez çünkü o negatif teolojiden 

farklı olarak ontoloji olmaksızın devam eder.289 Negatif teolojinin onto-teolojik Tanrı 

tasavvuruna en temel reddi Tanrı’nın Varlıkların Varlığı şeklindeki onto-teolojik 

tanımının ve bu türden önermelerin en temel anlamıyla herhangi bir tanımlamayı, 

önermeyi, özü aşan imanın Tanrı’sının önünü tıkaması bağlamındadır. Derrida 

negatif teolojinin bu iddiasının bile hala bir varlık kategorisi olduğunu düşünür. 

Çünkü negatif teolojide Tanrı’nın hyper-essentalite kabul edilmemesinin sebebi bile 

Tanrı’nın varlıkların ilkinin en yüksek derece denerek değer kaybına uğratılmasından 

kaçınmak içindir.290 Negatif teolojinin ontolojik yapıdan böyle bir hiper gerekliliğe 

doğru kendini yöneltmesi çabalarına karşın Derrida bunun doğrudan bir varlık dairesi 

içinde olduğunda ısrar eder. Tanrı ile birleşmek, “yaratıcı bir vizyon ve yaratıcı, dahi 

bilgiyi korur. Derrida bu nedenle negatif teolojinin ontolojiden kaçındığı iddialarına 

itiraz eder. Ya da pozitif teolojiyi Nietszche, Heidegger ve kendi çalışmalarında 

                                                 
288 J. Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, Derrida and Negative Theology içinde, Ed. Harold 

Coward- Toby Foshay, Çev.: Ken Frieden, State University of New York Presss, Albany, 1992, s.78-

80 

289 S. Wolosky, “An "Other" Negative Theology: On Derrida's "How to Avoid Speaking: 

Denials", Poetics Today, Vol. 19, No. 2, Hellenism and Hebraism Reconsidered: The Poetics of 

Cultural Influence and Exchange II, Duke University Presss, 1998, 264 

 
290 J.L. Marion, “Çifte Putperestlik”, Heidegger ve Din, Der. Ahmet Demirhan, Gelenek Yay., 

İstanbul, 2004, s. 85-86 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=duke


131 

 

yönelttiği eleştirilerden kurtardığı yani farklı bir teoloji geliştirdiğine itiraz eder.291 

Onto-teolojinin Tanrı’sı yaşayan dini pratiğin tanrısı olamaz; daha önce de 

belirttiğimiz gibi felsefecilerin Tanrı’sı ile İbrahim’in İshak’ın Tanrı’sı arasında iman 

ve bilgi arasında sallanan bir boşluk bulunmaktadır. Bousset “Tanrımız…her ne 

kadar tapınmasalar da, filozofların bildiği İlk Sebep’in ve asli hareket ettiricinin 

bütünüyle üstündedir” der. Burada açıklaştırılması gereken –belki de tezin esas 

noktası- olan bir konu bulunmaktadır. Eğer negatif teoloji Tanrı’yı daha açık bir 

şekilde anlamak için değil onu bütünüyle sevmek için yol alıyorsa, gerçek bir 

dinselliği ve litürjik yaşamı metafizik kavramlar anlatamıyorsa negatif teoloji bir tür 

mistisizme mi indirgenmektedir?  
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3. NEGATİF TEOLOJİ ANLAYIŞININ ÇAĞDAŞ FELSEFEDEKİ 

YANSIMALARI 

 

Çalışmanın üçüncü bölümü günümüz negatif teoloji tartışmalarının şekillendiği veya 

şekillendirdiği alanlar olarak değerlendirilen “konukseverlik” ve “apofatik 

mistisizm” kavramları bağlamında oluşturulmuştur.  

 

Pre-modern dönemlerde negatif teoloji eksenli yapılan çalışmalarda “insanın 

sınırlılığı ve dilin Tanrı’yı konuşmada ve anlamada olan yetersizliği tartışılmakta 

iken postmodern dönem sonrasında bu durum Tanrı’nın varlığı veya yokluğu 

konusunun ilerisine taşınmıştır. Santiago Zabala’nın bu durum için kullandığı 

“teistleri ve ateistleri olmayan bir din” nitelemesi özellikle yapısöküm sonrası negatif 

teoloji için de rahatlıkla kullanılabilir. Günümüzde negatif teoloji eksenli yapılan 

çalışmalarda özellikle konukseverlik ve apofatik mistisizm konuları ön plana 

çıkmaktadır. Bunda Derrida’nın yapısöküm ile sanki başka bir aşamaya ulaşma 

arzusu taşıyor gibi bir değerlendirmeye gidilmesinin de payı bulunmaktadır. Derrida 

bunu her zaman reddetmiş, çalışmalarının nihai bir yere işaret etmediğini dile 

getirmiştir. Ancak bir yandan da daha önce vurguladığımız gibi Dionysius, Eckhart, 

Silesius gibi önemli mistikleri okumuş, yorumlamıştır. Bunlar elbette Derrida’yı bir 

mistik yapmaz ya da yazıları mistisizme direkt olarak götürmez. Ancak negatif 

teoloji ile ilgili çalışmalarındaki birçok önemli tema en azından onun yorumcularını 

bu yönde okumalara ve yorumlara sevketmiştir. Tezin bu bölümünde önce 

konukseverlik daha sonra ise apofatik mistisizm konusu incelenecek ve bunların 

günümüz negatif teoloji anlayışı ile ilişkileri değerlendirilecektir.  
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3.1 Ötekine Açıklık ve Negatif Teoloji 

 

Derrida negatif teolojinin pozitif teolojiden kendini tamamen soyutlayamadığını ve 

varlık-ötesindeki varlık inancını koruması nedeniyle hala Batı metafiziğine dahil 

olduğunu ifade etmekle birlikte bu teolojinin içerisindeki “içsel bir başkaldırma” 

ilkesinin varlığını kabul eder ve bunu apofatik bir yüreklilik olarak nitelendirir. Tezin 

ilk bölümlerinde incelendiği üzere negatif teoloji ortodoks yoldan bir sapma olarak 

görülmüş, geleneğe kökten bir karşı çıkış olarak değerlendirilmiş ve hatta kendini 

negatif teolog olarak adlandıran kişiler dini otoritelerce tamamen dini alanının 

dışında olmakla suçlanmışlardır.  

 

Derrida’nın negatif teolojiye ilgisi teolojik bir sapma olarak görülen bu teoloji 

çeşidine yeni bir uzam açma amacında değildir ki bunu How to Avoid Speaking: 

Denials adlı çalışmasında belirtmiştir. Derrida’nın çalışmalarında politik metinler, 

demokrasi, dostluk, kozmopolitanizm, konukseverlik ve gündemdeki diğer konular 

ve teolojik meseleler bir bağlantı içerisindedir.292 Negatif teoloji herhangi bir teolojik 

ya da felsefi belirlenime karşı koyan bir köksüzleşme hareketiyle ötekine doğru olan 

açıklığın özel bir adı haline gelmiştir. Caputo negasyonun tüm gücünün “tümüyle 

ötekinin gelmesi” arzusuna dayandığını Derrida’nın negatif teoloji okumasını 

değerlendirerek şu şekilde ifade eder:  

 

“Derrida negatif teolojinin polisliğini yapıyor değildir yahut da ona neyi arzulaması 

gerektiğini söylüyor değildir. O sadece söz konusu arzunun tout autre olduğunu 
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keşfetmiştir ki bu hepimizin miras olarak aldığı bir arzudur. Hepimiz mutlak bir 

sürprizi arzulamaktayız, mutlak bir sırrı istemekte ve hepimiz tout autre’un 

ulaşmasını beklemekteyiz. Derrida negatif teolojide hepimizin çağrıldığı şeye 

indirgenemez ve benzersiz bir cevap bulmaktadır. Bizim söylemsel yönelimlerimiz, 

teolojik ya da anti-teolojik olsun değişmez. Hepimiz “bütünüyle öteki’nin kapımıza 

vurarak geleceğini düşlemekteyizdir”293 

 

Derrida’nın negatif teolojiye ilgisinin onu felsefeden teolojiye sosyolojiden siyasete 

konukseverliğin yeni bir biçimi olarak gördüğü yönünde değerlendirmeler 

bulunmaktadır.  Bradley de Derrida’nın mutlak ötekilik ve aynı zamanda geçmişte 

yer alan konukseverlik türlerini kritik etmek için bu kavramı özellikle seçtiğini ifade 

eder. Negatif teoloji ile konukseverlik arasında nasıl bir ilişki olduğunu ve aslında 

tüm meselenin konukseverlik olup olmadığını değerlendirebilmek için öncelikle 

Derrida’nın konukseverlik kavramını incelememiz gerekmektedir. Caputo’nun da 

vurguladığı gibi “bütünüyle ötekinin” kapımıza gelmesini arzu etme anlamında 

negatif teoloji bir vaadin mirası olabilir mi?   

 

 

 

 

 

                                                 

293 J.D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida, Religion without Religion, Indiana 

University Presss, 1997, s.3 
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3.1.1 Konuksev(-er-/-mez-)lik 

 

Derrida konukseverlik kavramının çözümlenmesi üzerinden Batı düşüncesine hakim 

olan bir “merkez ve eksen” anlayışı ve buna bağlı olarak “sahiplik/yabancılık” 

olgularını eleştirmektedir. Dilin dışında belirli bir merkezin, aşkın bir hakikatin 

olamayacağı, belirli bir anlamın özsel olarak herhangi bir nesnede, ideada 

bulunamayacağı; onun ancak diğer unsurlarla ilişkisellikte ortaya çıkabileceği 

düşüncesi bir anlamda konukseverlik kavramıyla örneklendirilmiştir. 

 

“Konukseverlik”  Derrida’nın Avrupa’nın özünü kuran “mevcudiyet ve özdeşlik” 

mantığını nasıl okuduğunu ve tam olarak hangi yönden sorunsallaştırdığını 

incelemek açısından önemlidir. O “différance” ile bir merkezin, aşkın bir 

mevcudiyetin, hakikatin, egemen bir nesne veya ideanın olamayacağını; bununla 

birlikte bu arayışın süreceği ve sürekli ertelenen anlamın bu arayışın kendisinde 

olacağını ortaya koymuştur. Bu arayış sürecinde, Batı metafiziğinin hakikatin keşfi 

çabalarının tersine döndürülüp hakikatin icad edilmesi gerekliliği, tüketilemez bir 

şekilde alınmak zorunda olan “sorumluluk”ları gündeme getirmektedir. İsimleri 

değişmekle birlikte buradan olmayan, ben olmayan “diğerine, ötekine, yabancıya” 

karşı sorumluluk konukseverlikte kendini gösterir. Günümüzde gerek bir devletin 

kendi içerisinde gerekse uluslar arası alanda iktidarın belirlediği bir “normal olan, 

buradan olan” ve bir de “diğerleri, ötekiler, yabancılar” ayrımının yıkıcı etkileri 

görülmektedir. Uluslararası hukukta en önemli problemlerden biri olan “mültecilik” 

konusu, bir ülkenin kendi vatandaşı ve o ülkeye girmek isteyen “diğerleri” üzerinden 

“kendilik ve yabancılık” konusu da bu açıdan önemlidir. Derrida geleneksel 

konukluk anlayışındaki bir tarafta bir evin, ülkenin sahibi efendisi, otoritesi olan ve 
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diğer tarafta o eve, ülkeye, kültüre girmeye çalışan yabancı olgusundan hareketle 

gerçek bir konukseverliğin olmadığını, “konukseverliğin ne olduğunu henüz 

bilmediğimizi” söyleyerek bizi bir ertelemeye davet etmektedir.294 Bu erteleme 

anlamın yaratılması, başkası için sorumluluk alınması ve bireylerin veya devletin 

kendini bu sorumlulukla şekillendirmesi gereken etkin, üretken bir ertelemedir.  

 

Derrida çözülmez bir antinomi olarak değerlendirdiği konukseverliği çelişkisini 

kendi içinde taşıyan, kendi kendini yapısöküme uğratan bir kavram olarak görür. Ona 

göre Hospitality (konukseverlik) içerisinde daima bir Hostility (düşmanlık) vardır. 

Konukseverlik bir anlamda onun kendi deyimiyle Hostipitality’dir. Bir yanda 

sınırsız, koşulsuz misafirlik yasası diğer yanda kurallar, zorunlu hak ve görevler.295 

Konukseverlik kelimesi her zaman için ev sahibi ve yabancı (misafir, öteki) arasında 

bir mesafe anlayışını korur, çünkü bir tarafın ev sahibi diğer tarafın ise yabancı 

olarak düşünüldüğü bir yerde, bu ikisi arasında aşılması zor bir eşik bulunmaktadır. 

Bu eşik ev sahibi tarafından koyulan, konuğun içeri girebilmek için kabul etmek 

zorunda olduğu kurallar ve yükümlülükleri de içerir. Geleneksel konuklukta ev 

sahibi, efendi, misafiri kendi evinde, kendi bölgesinde, dilinde, kültüründe kendi 

hakimiyetini kabul ettiği ölçüde karşılar.296 Ev sahibi misafiri kabul etmeden önce 

ona sorular sorar ve onun kimliğini belirler: “İsmin nedir? Nereden geliyorsun? Ne 

istiyorsun?” Yabancı bunları cevapladığında ve verdiği cevaplar ev sahibini 

kendisine bir zarar gelmeyeceği yolunda tatmin ettiğinde hiçbir zaman tam olarak 

geçilemeyecek olan eşiğe biraz daha yaklaşılır: “Hoş geldin, evet, burada bir süre 

                                                 
294 J. Derrida, “Konuksev(-er-/-mez-)lik”, Pera Peras Poros- Jacques Derrida ile Birlikte 

Dispilinlerarası Bir Çalışma, Ed. Ferda Keskin-Önay Sözer, YKY, İstanbul, 1999, s. 51-52 
295 K. O'Gorman, Jacques Derrida’s philosophy of hospitality, The Hospitality Review, 8 (4), 

2006, s. 51 
296 M. W. Westmoreland, Interruptions: Derrida and Hospitality, Kritike Volume 2, N.1, 2008, s.2 
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kalabilirsin?” ve eşik, Derrida’nın konukseverliğin kendi içindeki çelişkisi olarak 

gördüğü eşik kendini gösterir: “Misafirim olarak benim senin için belirlediğim yerde, 

belirlediğim süre kadar ve benim kurallarıma uyararak kalabilirsin”  Derrida bu 

koşullu konukluğun konuğa karşı ilk şiddet olduğunu hatırlatır:“Kendi evin gibi 

davran. Bu bir öz-sınırlama davetidir. Kendini evinde gibi hisset, kendi evindeymiş 

gibi davran. Ama bunun gerçek olmadığını hatırla, bu senin değil, benim evim ve 

senden benim mülkiyetime saygı göstermen bekleniyor”.     

 

Derrida Kant’ın “Ebedi Barış Tasarısı’ndaki “Ebedi Barış Tasarısına Yönelik 

Üçüncü Kesin Madde”de belirttiği konukluğun yasa tarafından belirlenmiş bir 

zorundalık, bir hukuk ve ödevle ilgili bir konu olduğu yolundaki tezine karşı çıkar. 

Bu teze göre koşulsuz konukseverliğin karşıtı olan koşullu konukseverlik ev sahibi 

ve misafir arasındaki ilişkinin hukuk tarafından belirlendiği yasalara tabidir. Bu 

koşullar gelenek tarafından, hukuk, hukuk felsefeleri (Kant’dan Hegel’e), toplum ve 

devlet tarafından belirlenmiştir.297 Koşullu konukseverlik haklar, görevler, 

zorlamalar ile kendini gösterir. Koşullandırılmış ve şartlandırılmış bu kurallar 

uyarınca ev sahibi belirsiz herhangi birini değil, adı, kimliği, nereden geldiği belli 

olan birini, kendi otoritesi altındaki mekana kabul eder. Bireysel konuklukta evin 

efendisi-ev sahibi, ülke düzeyinde ise iltica hakkı veren kendi evinde, ülkesinde 

bölgesinde efendiliğini, otoritesini korumakta, gelene belirli şartlandırmalar 

koymakta, kendi yasaları uyarınca kendine bir tehdit oluşturmadığı sürece onu kabul 

etmek ve korumakla konukseverliği sınırlamaktadır. Konukluğun koşullandırılması, 

ev sahibinin otoritesinin onaylanması ve korunması sunulan armağanın 

                                                 
297 J. Derrida, “Konuksev(-er-/-mez-)lik”, s .45-50 
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sınırlanmasıdır.298 Bu sınırlamada bir taraf emir eden, buyuran diğeri de ona itaat 

eden, etmek zorunda olandır  

 

Derrida eğer koşulsuz konukseverlik varsa ya da olacaksa bunun koşullu 

konukseverliğin sunduğu hiçbir şartı ileri süremeyeceğini, hatta ortada bir çağrının 

bile olamayacağını söylemektedir. Mutlak, koşulsuz bir konuklukta ev sahibi 

misafiriyle evini paylaşırken herhangi bir bilgi, tanıma veya koşuldan önce, hatta bir 

kimlikten ve isimden önce ve herhangi bir karşılık beklemeksizin ötekini koşulsuzca 

buyur etmiş olmalıdır. Onunla hiçbir sözleşme yapmaması gerekir, çünkü bir 

sözleşme bir hukukun altına girmeye sevk eder. Esas konukseverlik adını kimliğini 

neliğini bilmeden, ondan bir karşılık alma amacı bulunmadan veya kendinden, bize 

yuvamıza bir zarar gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz birini, koşulsuzca buyur 

etmektir.299  

 

Konukseverlik olayının etik boyutu ile Derrida yeniden bir Levinas okumasına 

girişmiştir. Konukseverlik kavramı Levinas’ın etik anlayışının bir tür yorumudur 

aslında, konukseverlik bizim diğeriyle ilişkimizin adıdır, bu etiğin başlangıcıdır. 

Levinas’a Veda’da Derrida etiği konukseverlik, konukluğu da etiklik olarak 

tanımlar.300 Konukseverlik etiğin belirli bir bölümü değildir, temeldir, etiğin özü ya 

                                                 
298 K. O'Gorman, Jacques Derrida’s philosophy of hospitality, The Hospitality Review, 8 (4).2006, 

s. 51-52 

299 J. Derrida, “Konuksev(-er-/-mez-)lik”, s. 66-68; M. W. Westmoreland, Interruptions: Derrida 

and Hospitality, Kritike Volume 2, N.1, 2008, s.4-5 

 
300 J. Derrida, Adieu to Emmanuel Levinas, Çev.: Pascale-Anne Brault-, Michael Naas, Stanford 

University Press, California, 1999, s. 20 
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da tümüdür. Etik konukluğa dayanır, konukseverlik olmadan etik hakkında 

konuşulamaz. Derrida Levinas okumasında etiğin “kuralsız ve kavramsız” olduğunu, 

onun en temel özelliklerinin koşulsuz olmak, durumun gerektirdiklerine, ötekinin 

niteliğine bağlı olmamak, herhangi bir şeyin karşılığı veya dengeleyicisi olmadığını 

söyler.301 Bu okumaya yönelmede Levinas’ın “başka” ve “sorumluluk” kavramlarına 

hak-ödev-görev çerçevesinden değil de etik açısından bakmasının önemi büyüktür. 

Levinas Kartezyen düşüncenin “düşünüyorum öyleyse varım” önermesiyle özneye 

ulaşılamayacağını, ona ancak yüz vasıtasıyla ulaşılacağını düşünür. Özne başkasının 

bakışında, yüzünde ortaya çıkar. Başkası yüzdür. Etik olan da yüz’e, başkasına 

duyulan sorumlulukla başlar. Herkes bir diğeri için başkası olduğundan herkes 

herkese karşı sorumludur. Ben sorumluluklarımı diğeri yerine getirsin ya da 

getirmesin getirmek zorundayım bu nedenle benin yeri doldurulamaz, sorumluluk 

devredilemez. Bu sorumluluk buyruğa dayanan, sözleşmeden doğan yükümlülükten, 

kodlanabilir kurallara uymaktan farklıdır. Net bir şekilde sınırlandırılabilen, 

hesaplanabilen çıkarların, öğrenilebilen ödevlerin, sınanabilen mahkemelerde 

savunulabilen hakların ötesindedir. İki taraf karşılıklı sözleşme gereği birbirleriyle 

ilişkide olduklarında uyacakları kurallar, ödevler belirlidir. Bu durumda karşıdaki 

yükümlülüğünü yerine getirdiği sürece ben de getiririm. Görevimi yerine 

getirmediğimde cezalandırılırım, bu durumda yaptırım yoksa görev de yoktur. Böyle 

koşullu bir ilişkide görevin içsel değil dışsal bir anlamı vardır, ben bu ilişkide kendi 

bireyselliğimle bir şey yapmış olmam. Ödevler insanı aynılaştırır, onları bireyler 

haline getirense sorumluktur, tekbiçimcilikten ancak sorumluluk vasıtasıyla 

kurtulunabilir.302 Levinas “başkasının, ötekinin” sorumluluğunu alma konusunda 

                                                 
301 J. Derrida, ibid, s.20-25 
302 E. Levinas, Sonsuza Tanıklık, çev.: Komisyon,  Metis Yay., İstanbul, 2003, s. 330-334 
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“Kardeşin nerede?” diye kendisine soran Tanrı’yı “Kardeşimin bekçisi miyim ben” 

diye yanıtlayan Kabil örneğini verir. Kabil’in yanıtında ontoloji vardır: “O ben 

değilim, başkası”. Levinas’a göre bu yanıtta eksik olan etiktir.303 Etik olan 

“kardeşimin bekçisi” olmamdır, o “ben” olmasa da onun sorumluluğunu almamdır. 

Etik ve konukluğun en önemli ortak özelliği sorumluluğu almanın karşılıklı haklar ve 

görevlere bağlı olmamasıdır. Mutlak konukseverlik de etik gibi tasavvur edilemez ve 

kavranamazdır. Benim kapımı çalan, hakkında hiçbir şey bilmediğim Tanrı 

misafirine, başkasına Me Voice (İşte Ben!) diyerek kendimi sunarım. Özerkliğimi 

yitirme pahasına kendimi sunarım. Yabancıya, dışarıdan gelene, başkasına “kapıları 

açmadan” ona eşiği geçme imkanı sunmadan etik iyi yaşam mümkün değildir. 

Uyanış “ben, Benim”de değil ben “içinim”dedir. “Ben öteki içinim” demek kendimi 

rehine olarak ötekine vermem demektir. Kendimi ötekine vermem demek onun 

sorumluluğunu almam demektir. Bunu buna mecbur olduğum için ya da bir sözleşme 

karşılığı değil, istediğim için yaparım. Sorumluluğu reddedebilirdim de ama buna 

mecburmuş gibi davranırım. Bu sorumluluk beni özgürleştirir. 

 

Derrida konukseverlikteki bu imkansızlığı boş bir hayal olarak görmez. İnsanlığın 

içinde olduğu sınırları aşma yollarından birinin de eşik üzerindeki bu aporetik felcin 

aşılmaya çalışılması olduğunu vurgular. “Henüz olmamak, diğer imkanlardan 

yalnızca daha uzak olan bir imkan değildir”304 diyen Levinas gibi Derrida da 

ertelemenin arayışın sürekliliğini sağlayacağını ve gelişimi, ilerlemeyi sağlayanın bu 

arayış sürecinde alınan sorumluluklar olacağını söylemektedir. Derrida’nın 

konukseverlik anlayışı bizi Kantçı konukseverlik sınırlarının ötesine götürür, 

                                                 
303 E. Levinas, ibid, s. 248 
304 E. Levinas, ibid, s. 107 
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Levinas’ın ben ve diğeri arasındaki uzaklığı kapatmaya ve konukluğun aporisiyle 

mücadele etme düşüncesini sık sık hatırlatır. Ona göre açık olmak ve diğerini kendi 

koşullarında kabul etmek ev sahibine yeni deneyimlerin yolunu açar: Eşiği geçiş 

umudunun imkanı. 

 

3.1.2 Tout autre Olarak Negatif Teoloji: Bir Vaadin Mirası 

 

Derrida’nın Grek-Hıristiyan kökenli negatif teolojiye olan ilgisi çalışmanın birinci ve 

ikinci bölümlerinde detaylı olarak ortaya konulmuştu. Onun bu ilgisini sadece 

teolojik bir ilgi ya da sorgulama olarak okumak esas noktayı gözden kaçırmak 

olacaktır. Derrida’nın en önemli sorularından biri negatif teolojinin Grek-Hıristiyan 

ve Neo-platonik kökenlerinden yeni yollara, daha evrensel olana nasıl açılabileceği, 

çevrilebileceğidir.305 Negatif teolojiden hareketle bütün yerellikleri dışlayan bir 

çevrilebilirlik ufku tesis edilebilir mi? Derrida sorar: “Hala yerel, Avrupalı, Yunan ve 

Hıristiyan anlamıyla, negatif teoloji, negatif yol, apofatik söylem adı altında gelen 

şey, nasıl karşılaştırmasız ve ilke olarak sınırsız bir çevrilebilirlik şansına sahip 

olabilir?” 306 

 

Derrida onto-teolojik geleneğin hükümranlığını ve mutlaklığını konukseverlikle 

beraber düşündüğünde sorunsallaştırdığını ifade eder. Bu bağlamda “büyük politik 

sorunlar hükümranlık sorunudur” diyerek onto-teolojik gelenekteki hükümranlık 

sorununun dekontrüksiyona tabi tutulması gerektiğinin net bir şekilde altını çizer. 

Tezin ikinci bölümünde Derrida’nın onto-teolojiyi hangi açılardan sorunsallaştırdığı 

                                                 
305 J.D. Caputo, The Prayers and  Tears of Jacques Derrida, Religion without Religion, Indiana 

University Presss, 1997, s. 46 
306 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., İstanbul, s.34 
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detaylı olarak incelenmişti. Negatif teoloji her ne kadar sınırı aşmak için eşiğe gelse 

de geri bir dönüş yaparak Batı metafiziğinin alanına dahil olarak onto-teolojiyi 

aşamamıştır.  

 

“Ben hükümranlığı ve mutlaklığı, inayet, bağışlama, konukseverlikle birlikte 

düşündüğümde, onto-teolojik geleneğin hükümranlık anlayışı ile hemfikir olmam 

olası değildir. Kaldı ki bu düşünce bugün ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bütün 

dünyadaki depremler, ulus devletler bu anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar, 

bazıları da dönüştürmeye, açıkçası büyük politik sorunlar, hükümranlık sorunudur. 

Biz, hükümranlık hakkında farklı düşünmek durumundayız, onto-teolojik gelenekteki 

anlayışı dekontrüksiyona tabi tutmalıyız”.307  

 

Yukarıda Derrida’nın da vurguladığı gibi büyük devletlerin hükümranlığı devam 

ettirme ya da dönüştürme çabalarını politikayla beraber yürüyen din sorununda da 

görmekteyiz. Hükümranlık “hakikat” iddiasına sıkı sıkıya sahip çıkar, hakikati elinde 

tuttuğuna inanmadan veya inandırmadan hükümranlık iddiası boş olacaktır. Bu 

Derrida’nın “eşik” nitelemesine benzemektedir: bir eşik varsa konukseverlik olamaz, 

mutlak hakikate ben sahipsem senin düşüncelerin yanlıştır, dolayısıyla ortadan 

kaldırılmaya mecburdur. Bu anlamda ortada bir şiddet söz konusudur, Bir’in dilinin 

şiddeti, Bir’in hükümranlığının şiddeti, Tanrı adına söz söyleyebilmenin meşru 

gösterdiği bir şiddet. Hakikati elinde tuttuğunu iddia edenlerle çevrili bir dünyada 

negatif teolojinin koşulsuz konukseverlikte olduğu gibi ötekine karşı mutlak bir 

açıklık olup olamayacağı tartışılması gereken bir konudur. Öteki hakkındaki bütün 

                                                 
307 J.Derrida, “Epocké and Faith: An Interview with Derrida”, Derrida and Religion:Other 

Testament, ed.Y.Shoerwood-K.Hart, Routledge, Londa ve New York, 2005, s. 42 
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yargıların yok oluşu, Tanrı dediğimiz şeyin her zaman Tanrı olmayabileceği, hakikat 

dediğimiz şeyin her zaman hakikat olamayabileceği gibi safi bir negasyon ancak bir 

umut olarak, eşiği aşma umudu olarak değerlendirilebilir.308 Hakikat için 

söylenebileceklerin her zaman bir fazlasını içermesi, bilinememezlik ve anlam 

arayışı için belirli ve kesin bir yöntemin olamaması sorumluluğu geliştiren ve 

“arayışın devam etmesi”ni teşvik eden şeydir. Bu bir anlamda düş veya ütopya gibi 

görünebilir; Derrida belirsizlik ve ütopya gibi görünen yorumları karşısında “düş 

görürken uyanık olduğumu belirtmeliyim” şeklinde cevap verir.309 Negatif teolojinin 

konukseverlikle bağlantısını değerlendirdiğimiz bu bölümde bir anlamda hakimiyet 

iddiasını yitiren teolojinin imkanı veya statüsü sorgulanmaktadır. Negatif teolojiye 

dini otoritelerin mesafeli durması ve zaman zaman bu tür söylemlere karşı 

uyarmaları hakikatin idaresini elinden kaçırıyor olma tedirginliğidir. Bu tedirginliğin 

en bariz örneklerinden biri II. Jean Paul’un piskoposlara gönderdiği Fides et ratio 

adlı mektubudur:  

 

“Modern felsefe insanın hakikati bilme kapasitesinden yararlanmak yerine, bu 

kapasitenin sınırlı ve koşullu niteliğini vurgulamayı tercih etmiştir. Bu durum, felsefi 

araştırmanın, yaygın kuşkuculuğun kaygan zemininde yolunu kaybetmesine neden 

olan farklı agnostisizm ve relativizm formlarına yol açmıştır. Son zamanlarda kesin 

olduğuna hüküm verilmiş hakikatlerin bile değersizleştirilmesiyle meşgul olan 

öğretilerin öne çıktığı görülmektedir. Meşru bir tutumlar çokluğu, hakikate yönelik 

güven kaybının en yaygın semptomlarından biri olan, tüm tutumların eşit ölçüde 

                                                 
308 K. Hart, The Trespass of the Sign, Deconstruction, Theology and Philosophy, Fordham 

University Press, New York 2000, s. 163 
309 J. Derrida, “Kusura Bakmayın Ama Hiçbir Zaman Tam Olarak Öyle Söylemedim”, Çev.: 

Erdal Cengiz, Doğu Batı, 1, 4, 1998, s.141-143 
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geçerli olduğu varsayımına dayalı farklılaşmamış bir çoğulculukla 

sonuçlanmıştır…dolayısıyla sadece kimi felsefeciler arasında değil, zamanımızın 

kadın ve erkekleri arasında da insanın büyük bilgi kapasitesine yönelik yaygın 

güvensizlik tavırlarını görüyoruz…artık insanlar kişisel ve toplumsal varoluşun 

anlamı ve nihai temeli hakkında radikal sorular sormaya çalışmıyorlar.”  

 

Mektupta yer alan “kesin olduğuna hüküm verilmiş hakikatlerin bile 

değersizleştirilmesi” ifadesi Derrida’nın anlamın “karara varılamaz” olması,  

yorumlar çokluğu içerisinde herhangi birinin nihai yorum kabul edilemeyeceğini ve 

anlamın her zaman erteleneceği düşüncesini birebir ifade etmektedir. “Hakikate 

yönelik güven kaybından dolayı, tüm tutumların eşit ölçüde geçerli olması” 

varsayımı metafiziğin yapısökümü tarafından elde edilmiş en büyük başarıyı 

oluşturmaktadır.310  

 

Derrida hükümranlık ve negatif teoloji ilişkisini demokrasi bağlamında da 

tartışmakta ve demokrasi düşüncesinin bugün negatif teolojinin açmazlarından 

geçmekte olduğunu ifade etmektedir. “Demokrasi, demokrasi düşüncesi, gelecek 

demokrasi örneğini ele alın (ne Kantçı anlamdaki ide olarak demokrasi ne de 

bugünkü haliyle, belirlenmiş ve sınırlanmış demokrasi kavramı, fakat bir vaadin 

mirası olarak demokrasi) bunun yolu, bugün belki de dünyada, son derece genel 

çizgileriyle incelemiş olduğumuz negatif teolojinin açmazlarından, yani bu 

açmazların dolayımından geçiyor. “Bir yol nasıl çıkmazlardan geçebilir?” 

Açmazları olmayan bir yol ne olacaktır? Yolun açık olmadığı, kesildiği ya da 
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çıkışsızlığın içine gömüldüğü yerde yolu açan biri olmadan, bir yol olabilir mi? 

Karar vermenin imkansız göründüğü yerde karar verme gerekliliği olmaksızın bir yol 

düşünemiyorum.”311 Derrida bu ifadelerde de görüldüğü gibi negatif teolojiyi salt 

teolojik bir konu olarak görmez. Negatif teolojideki mutlak negatifliğin Tanrı’nın 

zatının mutlak başkalığına duyulan saygının bir benzerinin siyasal alanda ötekilik 

sorununun izalesinde işlevselleştirilebileceğini düşünmüştür. Negatif teoloji nasıl bir 

politik proje öngörür? Derrida’da bu sorun karar verilecek olarak kaldığını 

görüyoruz. Onun bu konudaki tutamağı yine negatif teolojidir. Burada da kendine net 

bir konum atfedilmesini engeller, onun bu ifadelerini özellikle aktarmak istiyoruz, 

çünkü negatif teolojiye olan genel tavrı yani hem onu yapısöküme uğratması hem de 

bir olasılık olarak hala değer veriyor olmasını sergiler niteliktedir: 

 

“Bugün negatif teolojinin bir ‘politikası’ ve bir ‘hukuku’ olduğunu söyleyecek kadar 

ileri gidebilir misiniz? Bu teolojinin olasılığından alınacak bir ders olduğunu? 

 –Hayır, bir programda, önermeler veya aksiyomlarda olduğu gibi alınacak bir ders 

veya çıkarılacak bir sonuç yok. Fakat bu olasılık olmaksızın ‘politika’ veya ‘ahlak’ 

olmayacaktır ki bu olasılığın kendisi bizi şu andan itibaren bu kelimeleri tırnak içine 

koymaya mecbur ediyor. 312 

 

Konukseverlik ile negatif teoloji arasında kurulmaya çalışılan bağ bu nedenlerle basit 

bir adaptasyon işlemi olarak değerlendirilemez. Derrida’nın deyimiyle “yeterince 

negatif bir negatif teoloji” ve konukseverlik arasındaki bağ kesinliği 

sorunsallaştırılan hakikatler ve dolayısıyla hükümranlık sorunudur. Negatif teoloji 

                                                 
311 J. Derrida, İsim Hariç, çev.: Didem Eryar, Kabalcı Yay., İstanbul, 2008, s.97 
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ancak bu yolla ötekine mutlak bir açıklığın adı olabilir. Değişmez sabit hakikatlerin 

keşfi yerine hakikat icadının, dayanışmanın, iyilikseverliğin, ironinin ve meşru bir 

rahatlatıcı ve misafirperver ufuk açılmasının eşiğinde bugün artık Tanrı’yı tarihin 

hareketsiz temeli olarak düşünememekteyiz. Tüm nesnel, evrensel ve mutlak kesinlik 

taşıyan temellere dayalı iddiaların terk edilmesi ötekinin koşulsuzca kabulü için 

şarttır. 313 Dikkatini doğaüstü dünyadan uzaklaştırıp bu dünya ve bu zaman üzerinde 

yoğunlaştıran insan, çoğulculuk ve hoşgörü ideallerini gerçekleştirmeye ve herhangi 

bir tikel vizyonun atfedildiği otoriteden destek alarak kendisini dayatmasını 

önlemeye çalışır.314 Derrida “konukseverliğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz” 

diyerek bir ertelemeyi ortaya koymaktadır. Bugünün negatif teolojisinin hakimiyet 

iddialarına, savaşlarına, politikayla beraber yürüyen din sorununa, fanatizme rağmen 

ötekine mutlak bir açıklığın adı olup olamayacağını da bilmiyoruz, olmakta olan bir 

süreçte negatif teolojinin eşiğe kadar gelip tekrar otoriter pozitif teolojinin sınırlarına 

geri dönüp dönmeyeceği konusu da çıkarımlardan çok yorumlamaya izin verilen bir 

konudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
313 S. Zabala, “Teistleri ve Ateistleri Olmayan Bir Din”, Dinin Geleceği- R.Rorty-G. Vattimo, Çev: 
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3.2 Mistikal Negasyon: Negasyona Dayalı Mistisizm Değerlendirmesi 

 

Yapısökümün kullandığı metaforlar, stratejiler ve motiflerin negatif teoloji ile 

gösterdiği benzerliklerin Derrida’nın bir negatif teolog olarak adlandırılmasına ve 

yapısökümün de negatif teolojinin çağdaş bir yeniden tekrarı olduğuna dair 

tartışmalar ikinci bölümde değerlendirilmişti. Yapısöküm bir teoloji kritiği 

olmamakla beraber metafiziğin sınırlarına dair bir sorgulama olarak okunabilir.315 Bu 

sorgulamada en önemli noktalardan biri metafizik olmayan teolojinin imkanıdır. 

Teoloji ve metafizik arasındaki ilişkinin çözülebilirliğinin imkanını Derrida negatif 

teoloji ve mistisizm bağlantısında sorgulamıştır.  

 

Tezin bu son bölümünde mistisizm konusunun yer alması özellikle gerekmektedir 

çünkü yapısöküm sonrası negatif teoloji konukseverlik ve mistisizm bağlamında 

kendine tartışma alanı bulmaktadır. Derrida’nın negatif teoloji hakkındaki bir 

sorgulaması olan How to Avoid Speaking: Denials adlı çalışmasındaki şu satırlar 

negasyonun son tahlilde mistisizmde ve mistisizmle şekillenebileceğini gösterir: 

 

“Negatif teoloji semantik ya da kavramsal belirlemelere karşın dile karşı ve dilin 

içinde belirli bir tavır alıştır. Negatif teoloji tüm doğrulayıcı dilin özü ifade etmede 

yetersiz olduğu düşüncesine dayanır, daha doğrusu, hyper-essentiality yani Varlığın 
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ötesindeki Varlık olan Tanrı’yı ifade etmede. Sonuç olarak negatif tavır Tanrı’ya 

yaklaşılabileceğini ve bunun da ancak sessiz bir sezgiyle olabileceğini iddia eder.”316 

 

Mistisizm felsefe ve din tarihinde bir tür öteki olarak değerlendirilmiş, kavramsal 

açıdan güvenilirliği olmayan ve tecrübi açıdan da belirsiz, kişiye özel patolojik 

durumları içeren bir anlayış olarak görülmüştür. Yapısöküm ile böyle bir dışlama 

söyleminin nedenleri değerlendirilebilir.317 Yapısöküm, negatif teoloji ve mistisizm 

arasındaki bu bağlantılar veya iç içe geçişlerin çalışmamız için amacı Derrida’yı 

mistikleştirmek, yazılarını mistik bir form içinde okumak değildir. Yapılmak istenen 

şey Derrida’nın Wittgenstein’ın ünlü “konuşulamayan hakkında susmalı” vurgusuyla 

negatif teolojinin mistisizme götürmesi arasında bir bağlantı olup olmadığını 

değerlendirmektir. Konuşulamaz olan yani olayların ve şeylerin dünyasının dışındaki 

alan Derridacı anlamda konuşulamazlık olmamasına rağmen böyle bir bağ kurma 

olanağını ise Derrida’nın kendisi vermiş gibi gözükür.318 Derrida ile mistisizmin 

ilişkilendirilmesi onun stratejisinin, metaforlarının, sonsuzluk, sonsuz oyun, 

isimlendirilemeyen, iz, Varlığın kendisinden eksik olan kavranamaz güç gibi 

terimlerinin ima ettiği mistik anlamlardır. Derrida mistisizm hakkında doğrudan bir 

çalışma yapmamıştır ancak Pseudo-Dionysius, Meister Eckhart ve Angelus Silesius 

gibi negatif teolog/mistik diye adlandırılan şahsiyetler hakkında birçok şey yazmıştır. 

Derrida’nın düşünce evreninde, kullandığı metaforların işaret ettiği bir Tanrı ya da 

                                                 

316 J. Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, Derrida and Negative Theology içinde, Ed. Harold 

Coward- Toby Foshay, Çev.: Ken Frieden, State University of New York Presss, Albany, 1992,s. 74 
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kutsallık yoktur; Derridacı düşünülemez, kutsalın herhangi bir epistemolojik şekilde 

kavranılamaz olduğu düşüncesinden değil, metnin içindeki durmak bilmeyen 

güçlerin oyunundan kaynaklanmaktadır. Yine de kullanılan bu terimlerin Tanrı’nın 

yankısından nasıl kaçamadığını, bir anlamda kutsalın hayaletinden kurtulamadığını 

görmek ilginçtir. İlginç olan tamamen semantik bir strateji ile manevi bir strateji 

arasında kurulan ilişkinin boyutudur.  

 

Negatif teoloji ile mistisizm arasındaki ilişki ya da daha doğru bir ifadeyle 

aralarındaki derin bağlılık kimi zaman bir sebep-sonuç ilişkisi bağlamında 

değerlendirilmektedir.319 Bu bağı sebep sonuç olarak basite indirgemek doğru bir 

yaklaşım olmamakla beraber bir sebep sonuç zinciri kurulacaksa bile hangisinin 

sebep hangisinin sonuç olacağı da bir tartışma konusudur. Mistisizmin negatif teoloji 

ile felsefenin alanına girebileceği ve negatif teolojinin de mistisizmin bulanık dilini 

düzenleyen bir işlev üstlendiği gibi yorumlar bulunmaktadır. Mistisizm ve negatif 

teoloji arasındaki ilişki bir anlamda negatif teoloji ve dekontrüksiyon arasındaki 

kinayeli yakınlığa benzemektedir.320 Birini diğerine indirgemek veya ikisini bir üst 

başlıkta birleştirmek gibi bir düşünce bizzat Derrida’nın tüm indirgemeci 

yaklaşımlara olan temkinliliği ile çürütülebilir. Bu iki kavramın yan yana 

kullanılması ancak aralarındaki belli paralelliklere dikkat çekerek birinin diğerinin 

sınırlarında olup olmadığının sorgulanması ile ilgilidir. Negatif teolojinin mistisizme 

götürüp götürmeyeceği konusunu tahlil etmeden önce şu noktanın altını çizmek 

gerekmektedir: Tanrı hakkında konuşmanın yeni bir yolunu bulmayı denemesi veya 

                                                 
319 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 
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umudu olarak negatif teoloji bugün ne neo-platonizmdeki ne de Hıristiyanlıktaki 

negatif teoloji olarak yankılanamamaktadır. Kavramın kendisi de dönüşmüş, daha 

seküler yansımaları olan bir negasyona doğru evrilmiştir. Negatif teolojideki bu 

dönüşümün negasyon temelli mistisizme etkileri ileriki bölümlerde incelenecektir. 

 

3.2.1 Mistikal Negasyonun Dili: İmkansızlığın Sınırlarında veya Ötesinde 

Konuşmak 

 

Mistisizm dini söylem ve deneyim konularındaki tartışmalarda kullanılan en zor 

kavramlardan biridir. Kavramın zor olarak nitelenmesinin sebeplerinden biri kendini 

temellendirebileceği güçlü bir zemine sahip olamamasından, birçok çelişki ve 

paradoks içermesinden ileri gelir. Schleiermacher mistik kelimesi için “bu ifade o 

kadar aşırı belirsizdir ki ondan kaçınmak çok daha iyidir” diyerek bu zorluğu 

vurgulamıştır.321 Bu nedenlerle negasyona dayalı mistisizmin çağın Tanrı sorusuna 

sunabileceği alternatifleri değerlendirmeye geçmeden önce onun diline ve 

terminolojisine kısa bir şekilde değinmemiz gerekmektedir.  

 

Mistikal negasyon dilinin en önemli özelliği paradoksal konuşmanın, muğlaklığın ve 

hyperbole (abartma) ifadelerinin sıkça kullanılmasıdır. Nedeni ise belli bir konuya 

vurgu kazandırma, düşünce içeriğini çarpıcı ve duyguları kamçılayıcı tarzda dile 

dökme isteği gibi görünse de daha derinlerde bir paradoks yatmaktadır. Apofatizmin 

üstlendiği en büyük paradoks Tanrı’nın bilinemez olması esasına dayanmakla birlikte 

yine Tanrı hakkında konuşmaktır. Tanrı insan zihnine aşkın ve akıl ona hiçbir şekilde 
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yaklaşamıyor ise onun hakkında konuşmak nasıl mümkün olabilir? Plotinus bu 

soruya Tanrı’yı ifade ya da tarif etmek ile onun hakkında konuşmak arasında bir 

ayrım yaparak cevap vermiştir: “Biz, Bir’e onu ifade edebilecek kadar değil ancak 

onun hakkında konuşabilecek kadar nüfuz edebiliriz”.322 

 

Tezin birinci bölümünde de sık sık vurgulandığı gibi olumsuzlama bir anlamda Tanrı 

ifade edilemeyecek olsa da Tanrı deneyimini insanlarla paylaşmak zorunda kalındığı 

ve en azından pozitif ifadelerin getireceği sorunlardan kaçınmak için kullanılır. Esas 

olan ise sessizliktir. Eckhart  “Tanrı hakkında sessiz ol ve onun hakkında gevezelik 

etme; çünkü sen onun hakkında konuşup durduğunda yalan söylüyor ve günaha 

giriyorsun” diyerek aslında negatif teolojiyi de negasyona uğratmıştır. Derrida bu 

sessizliğin varlığı aşmak, anlatılamayana dair safi bir sezgiye ulaşmak, 

konuşulamayanla iletişim kurmak için bir vaat içerdiğini ve bu vaade ulaşmanın da 

tek yolunun bu sessizlik olduğunu ifade eder.323 Bu noktada şu konunun özellikle 

altını çizmemiz gerekmektedir: mistisizmin sessizlikle ilgili bu boyutu onun 

deneyime dayanan yönüdür ki bu da din psikolojisinin ilgilendiği konulardan biridir. 

Burada bizim çalışmamız için önem arzeden bu yönünden ziyade onun kuramsal 

açıdan sorgulanmasıdır. Bu belirtmeyi yaptıktan sonra mistikal negasyonun diliyle 

ilgili değerlendirmelere devam edebiliriz. 
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Tanrı insan zihnine aşkın ve akıl ona hiçbir şekilde yaklaşamıyor ise onun hakkında 

konuşmak nasıl mümkün olabilir, şeklindeki birinci sorunun mistisizm açısından asıl 

cevabının sessizlik olduğu tezin ilgili bölümlerinde de belirtilmişti. Ve ikinci aşama 

olarak eğer negasyona bağlı deneyim dile getirilemeyecek bir anı içeriyorsa neden 

ondan bahsedelim, sorusu gelmektedir. Özellikle mistisizmde düşünülemeyen bir 

şeyi düşünmeyi denemek paradoks olsa da bir düşünürün kaçamayacağı bir evre olup 

bu konuda Mortley’in yorumu dikkate değerdir: “Paradoks düşüncenin tutkusudur, 

paradokssuz bir düşünür tutkusuz bir aşığa benzer.”324  “İmkansız” Tanrı ve 

deneyim bağlantısında, bir köprü bir orta, can alıcı terim olarak durmaktadır. Her 

deneyim imkan ufkunda gerçekleşir, imkansızın deneyimlenmesi ise bu ufkun 

parçalanması anlamına gelir. Bu mistisizm dilinde en sık rastladığımız özelliktir. 

İmkan ufkunda düşünmek tüm sıradan, ölçülü ve ortalama zeminde yapılabilecek bir 

şeydir, imkansızı deneyimlemek sınırları aşmaya çalışmak bir risktir ancak 

karşılığında bu riski almaya değecek bir anı vaat eder.325   

 

Dinlerin doğasında da insanlar için imkansız görünenin gerçekleşmesi olgusu her 

zaman vardır, dinler bu kaynaktan beslenirler. İsa sara hastası bir genci 

iyileştirdiğinde havariler kendilerinin neden bunu yapamadığını sorar, o da “siz az 

iman ediyorsunuz” der; “Eğer içinizde hardal tanesi kadar bir iman olsa ve şu dağa 

şurdan şuraya git deseniz giderdi ve bu iman sayesinde hiçbir şey sizin için imkansız 

                                                 
324 R. Mortley, From Word to Silence,1. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986,  s.21 

325 J. D. Caputo, Apostles of the Impossible On God and the Gift in Derrida and Marion, God, 
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olmayacaktır. 326 Yine bu bağlamda “Bizim için imkansız olan Tanrı’nın işidir. 

Nerede imkansız bir şey var Tanrı oradadır” diyerek imkansızlığı insanın Tanrı 

deneyiminin ortasına koyar.327 Çelişki ile karşı karşıya kalan biri çelişkileri göze 

alarak, onları yok sayarak ve paradoksları üstlenerek de olsa inanmaya devam eder, 

bunun nedeni inanmak için sağlam sebeplerinin olması değildir, o basitçe inanmayı 

tercih eder. Burada inancın kendisi gerekli haklılaştırmayı sağlar.  

 

Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar, tüm mistik gelenekler konuşulmaz olanı 

konuşma iddiasındadırlar ve bu paradoksun kendisi onlar için bir onurdur. Caputo 

“imkansızlık Tanrı’nın bir işaretidir, bizi Tanrıya götüren yolda bir işaretçi gibi. 

Bizle Tanrı arasındaki gerçek sevgi bağı imkansızlıkta saklıdır. İmkansızlık bizi 

aynının alanının dışına atar” diyerek bizzat bu imkansızlığı denemenin bir ayrıcalık 

olduğunu vurgular.328 Tanrı’nın imkansızlığı onun gerçeklikten münezzeh olmasına 

dayandırılır. O kriterlere tabi olan bir fikirle veya kendini doğru ya da yanlış olarak 

gösterme gerekliliğine maruz kalan bir fikirle kıyaslanamaz.329 Ayrıca bu kısıtlılığın 

yani yapmak, düşünmek, söylemenin nihai limitlerine ulaşmasının Tanrı’ya 

yaklaşmada sınırsız bir gücün devreye girmesiyle yeni bir tür kapasiteye 

çevrileceğine dair bir inanç vardır. 

 

Eski apophasis geleneklerinde de bu imkansızlık ve paradoksu andıran bir çok 

cümleye rastlamak mümkündür: Konuşulmayanı konuşmak, bilinemeyeni bilmek, 
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ışık olarak karanlık, suskunluğun dili, en parlak karanlık gibi ifadeler daha yüksek 

bir negasyonun örnekleridir.330 Eckhart’ın meşhur duası da bu negasyonun en ileri 

örneklerindendir: “Tanrı’ya beni Tanrı’dan kurtarması için dua ediyorum”. 

Negasyonda en sık kullanılan Tanrı’nın bilinmezliği ifadesi de hiper-ignorance yani 

paradoksal olarak bilmemenin pozitif bir ifadesi olarak kullanır. Paradoksal konuşma 

birkaç şekilde ifade edilebilir: inkar (yadsıma), en üstün nitelikler atfetme, uyumsuz 

imajlar, kafa karıştırıcı benzetmeler, atasözleri, anlamlı sessizlikler. Bu 

paradoksallığı ve beraberinde getirdiği deneyimi Bernard of Clairvaux (1091.1153) 

şöyle anlatır: “Ben dışarı baktığımda o benden çok uzakta, her şeyin ötesinde 

görünüyor. İçime baktığımda bana kendi içimden daha yakın. Ben bunun nasıl 

olabildiğini anladım: biz onda yaşarız, hareket ederiz, biz oyuz.”331  

 

Mistisizmde de şiir gibi dilin ve kelimelerin ötesine geçme arzusu söz konusudur. 

Negatif teolojinin ilk temsilcilerinden olan Gregory of Nazianzus’un (c. A.D. 

329.390) aşağıdaki şiiri varlığı ve yokluğu aşan deneyimi anlatır:  

You are one. 

You are everything. 

You are no one. 

You are not one. 

                                                 
330 C. Keller, “The Cloud of the Impossible: Embodiment and Apophasis”, Apophatic Bodies 

Negative Theology, Incarnation and Relationality, , Ed. C.Keller ve C.Boesel,  Fordham Unıversity 

Press, New York, 2010,  s.25-26 

 
331 B. Blans, “Cloud Of Unknowing: An Orientation in Negative Theology From Dionysius The 

Areopagite, Eckhart And John Of The Cross To Modernity,  Flight Of The Gods Philosophıcal 

Perspectives on Negative Theology, Ed.I. Bulholf ve L.T. Kate, Fordham Universty Press, Newyork, 

2000, s.65 
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You are not everything. 

O, You who bear all names, 

what shall I call You? 

You Unique Unnameable, 

You Surpassor of All. 332 

 

 

3.2.2 Hakikat İddiasından Yokluk Deneyimine Doğru Mistisizm 

 

Negasyona dayalı mistisizmin bir yokluk deneyimi olarak adlandırılması onun 

hiçliğe, boşluğa, hükümsüzlüğe olan büyük yöneliş ve arzusundan ileri gelmektedir. 

Ezoterik dile, mistisizmin ideogramlarına yakınlık duymayan biri için bu istek akıl 

ve mantık dışı hatta patolojik olarak görünebilir.333 Din olgusunun bütününe içkin 

olan sezgisel unsurların “Öteye” dair en güçlü ve aşırı vurgusu mistisizmdedir. 

Mistisizm, numinous nesneyi (numen) “bütünüyle öteki” olarak sıradan deneyimle 

sınır tanımaksızın ve durmaksızın kıyaslar. Bu dünyaya ait olan her şeyle 

kıyaslamakla yetinmeyip onu Varlığın kendisiyle ve her şey “olan” ile kıyaslayıp 

ardından da ona “hiçbir şey olmayan” adını verir. “Hiçbir şey” ile kastedilen sadece 

hiçbir şeye isnat edilemez olan değil, düşünülen ve düşünülebilen her şeyden farklı 

ve mutlak ve doğası itibariyle ayrı olan şeydir. Bu olumsuzlama ve kıyaslamayı 

(mysterium’u anlamak için kavramsal düşünceye olanak sağlayan tek yol) paradoks 

                                                 
332 Blans, ibid, s. 65 

333 R. Otto, Kutsal’a Dair, Çev.: Sevil Ghaffari, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 2014, s.61 
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seviyesinde abartırken, mistisizm aynı zamanda “bütünüyle ötekinin” pozitif 

niteliğini, taşkın duygulanımda canlı bir faktör olarak saklı tutar.  

 

“Mysterium”, kavramsal olarak kavrayış ve algının ötesinde, saklı ve gizemli olana, 

sıra dışı ve bilinmeyene ve ancak kalben hissedilebilen bir ana işaret etmektedir. Bu 

şekilde yapılan bir tanımlamanın felsefeden ziyade din psikolojisi ile 

ilişkilendirilebileceği açık olmakla beraber daha geniş bir perspektiften bakıldığında 

felsefi boyutları olduğu da aşikardır.334 Mistisizmin felsefi alana dahil olmasının 

yollarından biri bu anlamda negatif teolojidir. Her mistik düşünce negatif teolojiye 

dahil olmamakla beraber geleneksel negasyon mistisizme götüren zorunlu bir yol 

olarak görülmektedir. Negasyona dayalı bir mistisizm aşkın varlığa dair her türlü 

düşünsel ve kavramsal betimlemeye karşı çıkmanın ve Tanrı’yla yokluğunda temas 

kurmanın deneyimidir. Mistikal negasyon Tanrı’yla birliğe ulaşmak için spirütüel bir 

yol ya da metot olarak düşünülebilir. Böyle düşünüldüğünde sadece akademik bir 

ilgiden ziyade ahlaki, mistik, spiritüel ve dervişane bir hayat programı için de 

ilgilenilir. Bu negasyona dayalı mistik yol, Tanrı’nın sessiz karanlığına tırmanmanın 

ezoterik yolu olup esas eylemi sessizliktir.335 Aklın sınırları ve duyguları aşarak 

yaşanabilecek bir Tanrı deneyiminin imkanı üzerine kuruludur. 

 

Bu deneyim mantıksal olarak kanıtlanamayan, sözlerle ifade edilemeyen ama kişisel 

olarak yaşanabilen bir tecrübe olup bir gizemi, nihai bir esrarı korur. Tanrı bu 

anlayışa göre insan ruhunda içseldir, onu ve onunla yaşanılan deneyimi dile getirmek 

                                                 
334 R. Otto, ibid, s.44 
335 I. Bulholf-  L. Kate, “Echoes of an Embarrassment Philosophical Perspectives on Negative 

Theology-An Introduction”, Flight of the Gods Philosophical Perspectives on Negative Theology, 

Ed. I. Bulholf ve L.T. Kate, Fordham Universty Press, NewYork, 2000, s.16   
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mümkün değildir. Mistikal negasyondan türeyen bilgi bu deneyimin gizemini 

olumlar. Tanrı’nın ne olduğu bilinemez ve ifade edilemez ise mistisizm bu ilahi sırra 

sessiz bir giriş yolu açmayı amaçlar. Katafatik teolojide Tanrı ile insan ilişkisi iniş 

(descent) ile karakterize edilirken, negasyonda kendilerinin ötesindeki ilahiliği 

keşfetmek için bir çıkış (ascent) metaforu ile tasvir edilir. Çıkışta Tanrı’yla daha içsel 

ve güvenli bir ilişki kurulabileceği varsayılır. Tanrı’nın doğasına bilgiyle değil, ruh, 

aşk ve isteğin bir harmonisiyle ulaşmak Tanrı’ya çıkışın tek yolu olarak görülür. Dini 

pozitif önermeler silsilesi yerine Tanrı’yı bilinmezliğin gizemli karanlığında bulmak 

ve tüm varlık ve bilginin ötesinde olan Tanrı’yla bu şekilde bir birleşme yaşamak bu 

çıkışın amacıdır.336 Tanrı’ya zaten bilgi ile ulaşılamayacaksa tüm temsilleri bir 

kenara bırakarak Tanrı’ya ulaşmak mistikal negasyonu tam olarak betimler; kişi 

kanıt değil ilahi bir deneyim, ışık arar. Bu tür bir mistisizm Tanrı’yı anlamak değil 

sevmek için bir yol sunar gözükür. 337  

 

3.2.3 Yokluk Deneyimi: Tanrı’ya İnanmayı Sürdürmenin Anlamı Üzerine  

 

Negatif teolojinin yeniden keşfinde dünyada mistisizme artan ilgi önemli bir sebep 

olarak gösterilmektedir.338 Negatif teoloji mistik bağlamda düşünüldüğünde basit bir 

şekilde Tanrı’nın olumsuzlanması olmayıp, Tanrı’yla olan ilişkinin yönünü 

belirleyen bir işlev üstlenir. Negasyon temelli bir inanç Tanrı’nın tüm imkanını terk 

eden, Tanrı’nın bir anlamda yokluk deneyimini yaşayan post-modern öznenin neye 

ve nasıl bağlanacağı, Tanrı’nın yokluğunun deneyiminden sonra ona inanmayı 

                                                 
336 M. Scott, Religious Language, Palgrave Macmillan, 2013, s.15 

337 M. Scott, ibid, s. 15 
338 L. Boeve, “ Postmodernism and Negative Theology, 1997, s. 420 
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sürdürmenin ne anlama geldiği sorularını da beraberinde getirir.339 Negatif teoloji 

temelli bir dinsel geri dönüşten söz ediliyorsa bunda negasyonun mistisizm 

boyutunun büyük etkisi bulunmaktadır. Bu ilginin artmasında veya buraya doğru bir 

yön değiştirmenin arkasında geleneksel Tanrı ve din imajlarından uzaklaşmanın 

etkisi inkar edilemez. Post-modern dönem sonrası negatif teoloji kendi de dönüşerek 

yeni bir Tanrı algısı oluşturmaya başlamış, artık kendini Platonik hareketsiz Tanrı 

imajı üzerine modellendirmek durumunda olmayan bir inanç şekli ortaya çıkmıştır. 

Bu algıda daha kişisel, dini inanç ve pratiklere kayıtsız, hayatın her alanına müdahale 

eden Kadir-i Mutlak Tanrı’dan ziyade kişinin sadece içsel bir deneyimle 

yakınlaşabileceği bir Tanrı imajı söz konusudur. İlahi olan ile mistik bağ sayesinde 

heyecanlandırıcı bir deneyime girmek öznenin Tanrı ile ilişkisini hükmeden-boyun 

eğen rollerinden uzaklaştırmıştır.340 Burada negasyonun da daha sekülere bir 

dönüşümü söz konusudur. Bu deneyimde kişi inanç ve inançsızlık arasında salınır. 

Herhangi bir rasyonel sebep olmadan inanmak mutlak ötekinin hediyesi, bir lütuf 

olarak iman olmaya devam eder. 341 

 

Negasyona dayalı bir mistisizm yaklaşımının ilgi görmesinde rasyonel bilginin 

Tanrı’ya ulaşmanın bir yolu olmaktan çıkıp mistik bir yaklaşımı zorunlu hale 

getirmesi önemli rol oynamıştır. Geleneksel din esasen rasyonaliteye dayanır. 

Ortodoks din sezgisel unsuru dini deneyimin özünde canlı tutmaktan uzaklaşmış ve 

                                                 
339 P. Moyaert, “On Faith and the Experience of Transcendence: An Existential Reflection on 

Negative Theology”,  Flight of the Gods Philosophical Perspectives on Negative Theology, Ed. I. 
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340 O. Davies- D. Turner, Introduction, Silence And The Word Negative Theology and 
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341 I. Bulholf-  L. Kate, “Echoes of an Embarrassment Philosophical Perspectives on Negative 
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Tanrı fikrine tek taraflı entelektüel ve rasyonel bir yorum getirmişlerdir.342 Tanrı 

hakkında katafatik (olumlayıcı) dile bağlı olarak ortaya çıkan problemler ve yeterli 

bir konuşma yolunun bulunamayışı dilden ziyade deneyime doğru bir yönelime 

sebep olmaktadır denilebilir. Negatif teoloji bu anlamda mistisizmin bir tür arka 

planı, onu kuramsal olarak besleyen bir zemin olarak da değerlendirilebilir.343 

Katafatik (olumlayıcı) teoloji kendini deyim yerindeyse bir inişle (descent) ortaya 

koyar, Hıristiyan teolojisinde kendini oğul ve Ruh vasıtasıyla ortaya koyan Tanrı bu 

yüzden tanımlanabilir.344 Tanrı’ya yapılan rasyonel atıflar kaçınılmazdır. Geleneksel 

teoloji açısından bir din Tanrı ile ilgili herhangi bir kavramdan yoksun olmamalıdır 

ve aynı zamanda inançtan gelen aşkın bilgiye izin vermelidir. Ancak tanrısal özün 

tamamen ve kapsamlı olarak “rasyonel atıf” aracılığıyla tarif edilebileceği görüşü de 

bir yanılgıdır. Bu tür bir teolojiye esasen yöneltiliriz; karakteristik anlatım biçimi, 

geleneksel öğretim dili, vaazlar ve ilahiyattaki dini temalara ait kanıksanmış 

yaklaşımımız hatta bizzat kutsal kitaplar bizi bu hataya düşürmekte ve neredeyse 

hepsi rasyonel unsuru ön plana çıkarmaktadır.345 Tanrı’ya yapılan rasyonel atıflar 

kaçınılmaz olmakla beraber bu rasyonel atıfların tanrı fikrini ifade etmekten uzak 

olduğu gerçeğini değiştirmez. Negasyon temelli teoloji ise mistisizme burada 

bağlanmaktadır. Nitelenen ancak özünde kapsamadıkları, kapsayamayacak duyuların 

ötesinde bir Tanrı ve bu Tanrı’ya yaklaşabilmek için rasyonel akıldan oldukça farklı 

                                                 

342 R. Otto, Kutsal’a Dair, Çev.: Sevil Ghaffari, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 2014, s.33 
343 R. Mortley, From Word to Silence,1. The Rise and Fall of Logos, Hanstein Bonn, 1986, s. 10 

344 K. Hart,  The Trespass of the Sign, Deconstruction, theology and philosophy, Fordham University 

Press, New York, 2000, s. 175 
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bir algılayış devreye girmektedir. Bu Tanrı’nın kavranması zor olmasına rağmen yine 

de bir şekilde kavrayışımız dahilinde olması mistisizm deneyimini ortaya koyar.346 

 

3.2.4 Kaybedilen Hakikat Olarak Tanrı: Tanrısız Mistisizmin İmkanı  

 

Negasyona dayalı mistisizmde Tanrı’ya yaklaşabilmek için rasyonel akıldan oldukça 

farklı bir algılayış devreye girdiğini ifade etmiştik. Ancak bugün sadece rasyonel 

akıldan farklı bir algılayış değil negasyon içinde de “farklı algılayışlardan” söz 

etmemiz gerekmektedir. Eski apophasis geleneklerin sıkı sıkıya bağlı olduğu bir 

hakikat fikri bulunduğu birinci bölümde detaylı olarak ortaya konulmuştu. Negatif 

teoloji bugün eski apophasis geleneklerin yankısını taşıyor gibi gözükse de hakikat 

temelli büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Hakikat savaştaki ilk zayiattır, deyimi negatif 

teoloji temelli mistisizmde de kendini doğrulamaktadır. Apofatizmin Neo-

Plotonizmden, Hıristiyanlıktan bu yana gelen değişiminde de en net olarak karşımıza 

çıkan şey değişmez, sabit bir hakikat fikrine olan güven kaybı olmuştur. Dinsel 

olanın yeniden deneyimlere girmesinin eskiyi aynen bugüne taşıyamayacağını ifade 

etmiştik. Bu çerçevede kökensel hakikatler yerine yarı hakikatlerin içinde 

yaşadığımızı söylemek yanlış olmaz. Negatif teoloji tamlık, kesinlik ileri süren 

atıfları reddeder, dışlar. Plotinus, Dionysius, Eckhart gibi negatif teolojinin öncülleri 

sayılan düşünürler birliği aşan bir Birlik, tüm varlığın üzerinde bir Varlık, kökenden 

önce Köken düşüncesine sahip olan bir gelenekten taraftadırlar. Fakat diğer tarafta 

bugün daha radikal bir negatif teoloji bulunmaktadır, bu birliği, bütünlüğü reddeden 

çağdaş düşünürlerin olduğu bir anlayış olarak kendini gösterir. Bu gelenek birlikten 

                                                 
346 Otto, ibid, 32 
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kaçarak Öteki hakkında düşünmeyi gerektirir. Bu mistisizmin oldukça farklı bir 

değerlendirme ve yorumudur. Geleneksel apofatik teolojide erişilmesi, ulaşılması 

arzulanan Mutlak hakikat arzusu geleneksel mistisizmde de mutlak bir aşama olarak 

kendini göstermiştir. Feridüddin Attar’ın "Akıl, varlığından bir ize ulaşır...Fakat 

künhüne ermesine asla imkan yok” dediği gibi dil ve akıl ile ulaşılması mümkün 

olmayan “hakikat” düşüncesi mistisizmin neredeyse varlık sebebidir. Geleneksel 

apofatizmin beslediği mistisizm böyle bir hakikat düşüncesinin esrarını paylaşmakla 

birlikte post modern dönemde negatif teolojinin yankıları aynı hakikat ve mistisizm 

şeklini paylaşıyor demek zor olacaktır. Negasyona dayalı mistisizm örneklerinde 

bugün “inancın askıya alınışı, dinsiz dindarlık, Tanrısız mistisizm, inanmanın 

ateizmi” gibi konular tartışılmaktadır; bu sorulara bağlı olarak çalışmanın bu bölümü 

şu sorun etrafında şekillenecektir: negasyona dayalı mistisizm bugün Tanrı’sız bir 

mistisizm ya da deyim yerindeyse bir yokluk deneyimi olarak mı kendini gösterir? 

 

Mistisizmin özünü veya zirvesini neyin oluşturduğu sorusu, farklı dinler bir tek 

evrensel hakikatin ifadesi midir yoksa tam tersine asıl olarak hakikate ilişkin 

bağdaştırılamaz algılamalardan mı kaynaklanmaktadır, tartışmasının kökünde 

yatmaktadır. Bu konudaki diğer önemli soru da kendisine şekli temelini kazandıran 

dini bağlamın yokluğu halinde mistisizmin hem teori hem de pratik bakımdan 

düşünülmesinin imkanı var mıdır, sorusudur. Negasyonda varlığını sürdüren bir 

zorunlu varlık olarak hakikatin günümüz mistisizminde statüsü sarsılmış 

gözükmektedir. Tanrı inancının ön koşul olup olmadığı tartışıldığı gibi varılacak, 
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keşfedilecek bir hakikat olup olmadığı da tartışılmaktadır. Negasyon temelli 

mistisizmin felsefede şu durumda kendini bulduğu yerlerden birisi de bu noktadır. 347 

. 

Negatif mistisizm içinde bir “dini üstyapı” terimi hakikatle ilgili bu tartışmaların 

merkezinde bulunur. Dini üstyapı terimi bir dinin ona özel biçimini veren inanç 

esasları ve ibadetlerini ifade için kullanılır. Bu konudaki geleneksel görüş, 

mistisizmin geleneksel dini bağlamından soyutlanarak incelenemeyeceği ve dinden 

soyutlanmış bir mistisizmin herhangi bir “teknik” kullanılarak uygulanamayacağıdır; 

yani o basitçe bir kişisel rahatlama aracı, yaşam programı değildir. 348 Dini üst yapı 

teriminin kaçınılmaz olarak en belirgin unsuru Tanrı inancıdır. Geleneksel 

mistisizmde Tanrı inancı mürid için ön şarttır. İman olmadan terbiye olmaz. 

Mistisizme yönelmek isteyen kişinin Tanrı bilgisi zayıf da olsa en azından zihinsel 

inşa olarak kabul edilip inanılması şarttır. Mistisizm Tanrı inancı olmadan bir dizi 

tecrübeye indirgenemez, o tecrübeleri de aşan “ezeli ve ebedi gerçek hakikat olan 

Tanrı’ya ulaştırabilecek olan bir vasıtadır.349 Mistiklerin kendi geleneksel 

bağlamlarını aşmaları bu gerçeği bağlamların ihmal edileceği, bir köşeye 

atılabileceği veya yıkılabileceği iddiasını haklı çıkarmaz, geleneksel mistisizmde her 

türlü dini gereklilik aşılmakla birlikte muhafaza edilmelidir. Ortodoks din mistisizme 

her zaman mesafeli olmuştur, ibadetlere olan kayıtsızlık, tanrı hakkında din dilini 

                                                 
347 K. Hart,  The Trespass of the Sign, Deconstruction, theology and philosophy, Fordham University 
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aşan ifadeler kullanmaları onların dinin dışında değerlendirilmelerine de yol açmış, 

mistisizmin birçok formu reddedilmiştir. 

 

Geleneksel mistisizme karşı özellikle Staal ve Huxley’in savunucusu olarak yer 

aldığı deyim yerindeyse bir “yıkıcı mistisizm” bulunmaktadır. Negasyon temelli 

mistisizmdeki çoğu örneğin bu tür bir mistisizme girebileceği bir gerçektir. Özellikle 

Meister Eckhart’ın geleneksel/dini ahlaki normlara aykırı ifadeleri –ki bu ifadeler 

çoğu kez “yıkıcı mistisizmin” simgesi olarak zikredilir- bu tür bir mistisizme örnek 

gösterilmektedir.350 Huxley’a göre ibadetler ya kolektif ruhani enerjilerin akışını 

sağlayan kanal görevi görür ya da kurtuluş sürecinde yardımcı olur ama bu yardım 

özel bir kutsiyet etkinlik sebebiyle değil “her şeyin, her olayın veya her düşüncenin, 

yaratılan ve yaratıcı arasındaki kesişme noktası olması sebebiyledir.”351 Soyutlama 

temelli evrenselci görüşe göre mistisizm öz itibari ile yoğun bir hissi tecrübeden 

oluşur, bu tecrübe hem dini hem de gayri dini mistikler tarafından aynı biçimde elde 

edilir. Fritz Staal bu görüşün en bilinen savunucularından olup ona göre bu 

tecrübenin elde edildiği araçlar farklı meditasyon tekniklerini içerir ve bu tekniklerin 

dini üstyapı ile ilgisi yoktur. Mistisizmde varlığın ötesindeki İyi’ye bağlanmamak 

mümkün müdür? Dini üst yapı yani bir dinin inanç ve ibadet şekilleri vazgeçilebilir 

olsa da “Ezeli Hikmet/ perennial philosophy” düşüncesi veya arayışı bu mistisizmde 

de varlığını belirgin şekilde sürdürmektedir. Ezeli Hikmet mistikler tarafından 

geleneklerinin ibadet boyutuyla zorunlu bir bağlantı olmaksızın açıklanan ve 

uygulanan bir şeydir.  

 

                                                 
350R. Ş. Kazimi, ibid, s.397 

351 A. Huxley, “The Perennial Philosophy”,  Chatto & Windus, London, 1947, s.29-30. 
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SONUÇ 

 

“Gelenekselden Yapısöküme Negatif Teoloji” adlı bu çalışma “negatif teoloji” 

anlayışının Grek felsefesinden günümüze geçirdiği aşamaları ve son olarak 

yapısöküm stratejisi içinde nasıl konumlandırıldığını “negatif teoloji temelli dinin 

geri dönüşü” bağlamında tartışmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sorgulamada 

negatif teoloji ile dekontrüksiyon arasında zorlama bir bağ kurma ya da birini 

diğerine indirgeme şeklinde bir yorumlama sürecine girilmemiş bir anti-ontoteoloji 

imkanı olarak negatif teoloji sorununa dair güncel argümanlar sunulmaya 

çalışılmıştır.  

 

Çalışmanın Sorunun Konumlandırılması: Negatif Teoloji Temelli Dinin Geri Dönüşü 

Tartışmaları adlı bölümde dini ve felsefi düşünce tarihinde etkili olmuş olan negatif 

teolojinin bu dönemde neden tekrar gündeme geldiği detaylı olarak tartışılmıştır. 

Tezimiz açısından sorulacak en önemli soru “dönüş apofatik söylemlere gözdağı mı 

verir yoksa onlara yol mu açar? Ya da zaten onların açtığı yoldan mı gitmiştir?” 

olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda göç veya dönüş yollarından biri olarak kabul 

edilen negatif teolojinin özellikle Kıta felsefesi açısından artık sadece Tanrı hakkında 

konuşmanın doğru bir yolunu aramak olmadığı, Varlık felsefesine, onto-teolojiye bir 

eleştiri, bir protesto olarak değer verildiği görülmektedir. Kıta felsefesinin “mutlak 

ötekiliği” açıklama ve anlamaya dair arzusu, negatif teolojinin felsefi bir nosyon 

olarak onto-teolojinin terki için bir umut olarak görülmesine neden olmuş ve 

postmodern dönemde teolojiyle ilgilenen herkesin negatif teolojiyle ilgilenmesi de 
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neredeyse bir zorunluluk gibi görülmeye başlamıştır. Dönüş ve apofatik anlayış 

arasındaki bağı sorgulayan argümana dönersek negatif teoloji yoluyla Tanrı’nın 

yeniden deneyimlerimize girmesi olgusu esasen çifte bir deneyimi imler. Negatif 

teolojinin sahip olduğu ikircikli tutum net bir çıkarımdan çok ancak yorumlamaya 

izin vermektedir. İkircikli tutumdan kasıt ise negatif teolojinin bir yanda hiçbir şeyin 

sağlam kalmadığı, bütün felsefenin, hakikat iddialarının, bilimin, sağduyunun, en 

küçük doxanın bile güvenilir gözükmediği radikal bir eleştirinin gücü, diğer yandan 

ise her türlü tartışmanın ötesinde konumlandırılan dogmatik bir hakikat otoritesinin 

sesi olmasıdır. Bu iki tutum arasında gelgitler olmakla birlikte bugünün negatif 

teolojisinde Tanrısal hakikat iddiasının büyük oranda zayıfladığını, yara aldığını 

düşünüyoruz. Post-modern insan sekülerleşmenin de etkisiyle ister yaratılışın 

hiyerarşisinden ve kozmolojinin sınırlarından olsun, ister teolojinin sınırlarından 

olsun tüm sınırlardan kurtulmak istemektedir. Bu sınırlardan kurtulmakla birlikte 

istediğinde dayanacağı, manevi olarak destek alacağı bir ilahilik fikrine de yakın 

durmaktadır. Değişmez, insana uzak, hakim bir Tanrı anlayışı yerine daha ilişkisel, 

erke dayanmayan bir bağla bağlandığı ve deyim yerindeyse merkez olmayan bir 

merkezde olan Tanrı anlayışı devreye girmektedir. Bu anlayışta negatif teolojinin 

sebepten çok bir sonuç olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Çağımızın Tanrı sorusu ve negatif teoloji arasındaki ilişkiye dair bu yorumlardan 

sonra tezin alt başlıklarında öne sürülen tezler ve onlara dair çıkarımlarımızı 

değerlendirmeye geçebiliriz. Çalışmaya başlarken negatif teoloji hakkında birbiriyle 

bağlantılı iki soru üzerinden yola çıkılmıştı: birinci soru negatif teoloji ne üzerine 

temelleniyor? İkinci soru ise bugün negatif teoloji üzerine ne temelleniyor? Bu 
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soruların sorulma amacını ve ulaşılan sonuçları bölümler halinde incelemek daha 

sistematik bir yaklaşım olacaktır. 

 

Negatif teolojinin kavramsal bir belirlenimini içeren birinci bölümde onu olumlamacı 

(katafatik) teolojiden ayıran yönler ve katafatik teolojinin Tanrı hakkındaki 

iddialarının negatif teolojide nasıl sorunsallaştırıldığı incelenmiştir. Negatif teoloji 

Tanrı’nın mahiyetinin onun ne olduğundan çok ne olmadığı ile anlatılabileceğini 

savunan felsefi ya da teolojik sistem olarak tanımlanır. Tanrı hakkında doğru bir 

konuşmanın ancak negatif bir sentaks içerisinde mümkün olacağı ilkesine dayanan 

negatif teoloji pozitif teoloji tarafından yapılan Tanrı’nın yanlış temsillerinden 

insanları koruma düşüncesine dayanır. Negatif teoloji en azından semantik olarak 

pozitif teolojinin Tanrı hakkında söylediği çoğu şeyin söylenemeyeceği 

iddiasındadır. Burada kullandığımız “en azından” ifadesi rastgele seçilmiş bir ifade 

değildir, çünkü negatif teolojinin sadece semantik alanda kaldığı ve pozitif teolojiye 

yaptığı ithamlardan kendinin de uzak olmadığı yönündeki değerlendirmeler 

geçiştirilemeyecek türden argümanlara sahiptir.  

 

Negatif teoloji ile olumlamacı teoloji arasındaki bağ konusunda iki farklı yaklaşım 

bulunmaktadır. Bu iki yaklaşım bir anlamda negatif teolojinin teolojik sistem 

içindeki yerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Birinci yaklaşıma göre negatif teoloji 

bir ayağı pozitif teoloji olan bir merdivenin diğer ayağıdır, bu teoloji daima pozitif 

teolojiyle paralel yürümektedir. Negatif teolojinin Tanrı’yı idrak edilemez, dile 

getirilemez, kavranamaz denilerek ulaşılmaz bir noktaya koyması pozitif teolojinin 

Tanrı anlayışına yapılan bir ciladan başka bir şey değildir. Negatif teolojiye bu 
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bağlamda yapılan en büyük eleştiri Varlık ötesindeki Varlık retoriğine başvurarak, 

yedekte bir yüksek zorunluluk fikrini tutarak esasen varlık sorununu daha da 

güçlendirmekte oluşudur. Negatif teolojinin alttan alta işlediği hakikat otoritesi 

pozitif teolojinin hakikat iddiasından daha güçlüdür ki bu hakikat “ulaşılamaz, idrak 

edilemez, kelimelerle dile getirilemez”  bir noktaya yükseltilmiştir.  

 

Negatif teolojiyi pozitif teolojiye gerçek bir başkaldırı olarak gören bakış açısından 

ise negatif teolojinin kendine has yapısı ile pozitif teolojinin öne sürdüğü ve dayattığı 

Tanrı hakkındaki söylemlerin aşılabileceğine dair bir inanç beslenir. Bu anlayış 

açısından negatif teoloji kendi dini ya da politik durumlarını güçlendirmek ya da 

hakikate ulaşmayı vaat veya garanti ederek toplumdaki yerlerini meşrulaştıran otorite 

iddialarını reddeder. Negatif teoloji pozitif teolojinin Tanrı hakkında söylediği 

şeylerin neden söylenemeyeceğini ortaya koyarak pozitif teolojiyi bazı noktalarda 

yapısöküme uğratır. Burada pozitif teolojinin sahip olduğu belli bir dogmatizme karşı 

çıkılmaktadır. Negatif teoloji konusunda esas negatif olabilecek nokta da burasıdır.  

Bu iki yaklaşımdan hangisinin daha doğru olup olmadığına ise geleneksel ve post-

modern negatif teolojiler arasındaki değişim ve dönüşümler göz önünde 

bulundurularak cevap verilebilir. Çünkü bugün tartıştığımız negatif teoloji Neo-

Platonizm ve Hıristiyanlık temelli negasyondan daha seküler yansımaları olan bir 

negasyona doğru evrilmiştir. Bu bağlamda; 

 

Sistematik bir negatif teoloji oluşmasının sürecini izlemek, onun temel argümanlarını 

oluşturan arka planı bilmek amacıyla Grek felsefesinde, Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslamiyet’te negatif teoloji dairesine girebilecek Tanrı anlayışlarının değerlendirildiği 
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aynı bölümde bugün tartıştığımız negatif teolojinin yukarıda eleştirilen noktalar 

açısından kökensel bir farklılık olduğunu görmekteyiz. Pre-modern dönemlerde 

negatif teoloji eksenli yapılan çalışmalarda insanın sınırlılığı ve dilin Tanrı’yı 

konuşmada ve anlamada olan yetersizliği tartışılmakta iken, postmodern dönemde 

özne eleştirisi ve dilin hakikati temsilde yetersiz kalışı eksenli çalışmalar vardır. 

Bunların ikisini bir arada okumak bazı sorunları açıklığa kavuşturmak açısından 

önemlidir. Negatif teolojinin temellendiği alan olan Neo-Platonizm tüm nihai 

ilkelerin zorunlu olarak aklın ve dilin ötesinde olduğu ortaya koymuş ve bu apofatik 

kavrayış çağdaş neo-platonik felsefenin yardımıyla yeniden gündeme gelmiştir. 

Negatif teoloji bugün eski apophasis geleneklerin yankısını taşıyor gibi gözükse de 

hakikat temelli büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Plotinus, Dionysius, Eckhart gibi 

negatif teolojinin öncülleri sayılan düşünürler birliği aşan bir Birlik, tüm varlığın 

üzerinde bir Varlık, kökenden önce Köken düşüncesine sahip olan bir gelenekten 

taraftadırlar. Fakat diğer tarafta bugün daha radikal bir negatif teoloji bulunmaktadır, 

bu birliği, bütünlüğü reddeden çağdaş düşünürlerin olduğu bir anlayış olarak kendini 

gösterir. Apofatizmin Neo-Plotonizmden, Hıristiyanlıktan bu yana gelen değişiminde 

de en net olarak karşımıza çıkan şey değişmez, sabit bir hakikat fikrine olan güven 

kaybı olmuştur. Dini metinler temelli negatif teoloji çalışmaları için hakikat konusu 

büyük problem teşkil etmektedir. Eğer gerçek bir negasyon olabilecekse pozitif 

teolojide Tanrı hakkında söylenebilen çoğu şey söylenemeyecektir. Tanrı’nın alemi 

yaratması, insanların kaderlerini tayin etmesi, onlarla Peygamberler aracılığıyla 

iletişime geçmesi, onların hayatlarını düzenleyecek emir ve yasaklar göndermesi gibi 

dinin vazgeçilmez saydığı esasların negasyona uğraması Tanrı’nın hakimiyetini, 

otoritesini kaybetmesi ve dolayısıyla da bir dinin hakikat iddiasının sarsılması 
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demektir. Bu nedenle hakimiyet iddiasını yitiren, hakikatin idaresini elinden kaçıran 

bir teoloji anlayışına neden olması bakımından özellikle tek Tanrılı dinlerde safi bir 

negasyondan bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Dini metinler temelli negasyon 

Tanrı’nın aşkınlığını, uzaklığını, kavranamazlığını vurgulamak suretiyle onu 

yüceltme, insan aklının alamayacağı erişemeyeceği bir noktayı imleyerek üstünlük 

kurma ve tüm sıradan şeylerden onu tenzih etme amacındadır.  

 

Negatif teolojinin teolojik sistem içerisindeki konumunu araştırdığımız bu bölümdeki 

çıkarımımızı kısaca özetlersek, onun katafatik teolojinin tamamen dışına çıkamasa da 

geleneksel, değişmez Tanrı söylemlerinden uzak, kendine has bir dil kullandığı ve bu 

dilin özelikle kutsal din otoritelerince “sünni” yol dışına çıkma olarak kabul edildiği 

yorumunu yapabiliriz. 

 

Çalışmanın negatif teoloji ve yapısöküm başlıklı bölümü birinci bölümün bıraktığı 

yerden, aşkın bir hakikat imkanının sorgulanmasından devam etmektedir. Bugün 

negatif teoloji otoriter hakikat kuramlarına yönelik isyandan doğan, dogma karşıtı 

tutumun kaynağı bir teoloji olarak değerlendirilebilir mi? Bu soru öncelikle negatif 

teoloji ve yapısökümün nasıl birbirine yakın görülmeye başladığının analizinden 

sonra bir izaha kavuşabilir. Geleneksel dini söylemlerden farklı ancak yine de aşkın 

bir Tanrı anlayışını koruması bakımından dini periferide kalan negatif teolojinin 

Derrida’nın yapısöküm stratejisi ile nasıl birlikte anılmaya başladığı önemli bir 

sorudur. Derrida’nın dekontrüksiyonla yapmaya çalıştığı şeyin negatif teoloji olduğu, 

différance ile negatif teolojiyi yeniden ikame etmeye çalıştığı iddiaları ve onun post-

modernizmin “negatif teologu” olarak adlandırılması bağlamında tartıştığımız bu 
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bölümde negatif teolojinin geçirdiği dönüşüm dikkat çekici olmuştur. Tanrı’yı 

mutlak kavranılamaz olarak nitelendiren ve ondan ancak olumsuzlama ile 

bahsedilebileceğini savunan bu görüş bugün “Tanrı Öldü!” diktumu üzerine bina 

edilmektedir. Derrida dekontrüksiyon ile böyle bir çaba içine girmemiş olsa bile 

onun etkili olduğu düşünsel atmosfer böyle yeni bir negatif teoloji geliştirmeye alan 

açmıştır.  

 

Negatif teoloji ve dekontrüksiyonun benzeştiği ana konular olarak; her ikisinde de 

dilin, geleneğin ve politik kurumların ötesinde olan mutlak heterojenlik deneyimine 

olan tutku, önermesel ve teorik dili sorgulayan bir yapı, Tanrı hakkında kullanılan 

dilin bütün ötekiler için de kullanılabilir bir karakter arzetmesi nedeniyle her ikisinin 

de verili yapıları aşmaya istekli olması gösterilmektedir. Derrida “benim yazdığım 

şey negatif teoloji değil, negatif teolojinin en negatifi düzeyinde bile değil” diyerek 

bunun ancak alelacele bir yorumla gidilebilecek bir sonuç olduğunun altını çizmiştir. 

Derrida “Sık sık başvurmak zorunda olduğum dolambaçlar, söyleyişler ve söz 

dizimi, bazen ayırtedilemez derecede negatif teolojinin dışlaştırmalarına 

benzeyecektir” diyerek benzerliklerin farkında olduğunu ancak kendine isnat edilen 

negasyonun semantik alanda bir benzerlik olduğunu ifade eder. Derrida’nın 

différance diye isimlendireceği “farkların yapılaşan ve ayırt eden kökeninin” Tanrı 

veya diğer herhangi bir “üst-zorunluluk- çeşidiyle ilişkisinin olamayacağını ancak bu 

iddiayı ileri sürenlerin bir ısrar aporisi içinde olduğunu düşünüyoruz. 

Dekontrüksiyon ile negatif teoloji arasındaki benzeşmeye teologların ilgi 

göstermesindeki en büyük sebep yapısöküm metodunun yardımı ile gerçek bir 

ontoteolojik çöküşün ortasında teolojik geleneğin yenilenerek sürdürülmesi 
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arzusundan kaynaklanmaktadır. Dekontrüksiyonun bazı söylemleri teolojiye açıkça 

direnirken bu sürecin teolojinin sonu olarak okunabilecek olan belirli temaları bir 

anlamda görmezden gelinerek iki kavram arasındaki benzerlikleri vurgulamaya aşırı 

meyilli bir tavır alınmaktadır. Bu tavırdaki amaç bir yandan Tanrı’nın yeniden 

deneyimlere dönüşünün bir yandan da geleneksel, değişmez hakikatlere güvenin 

zayıflamasının tartışıldığı bir dönemde dini alana yeni bir uzam açmak, negatif 

teolojiyi yeni bir çevrilebilirlik ufkuna taşımaktır.  

 

Derrida’nın negatif teolojiye en temel eleştirisi eninde sonunda varlığın ötesinde bir 

hiper varlık varsayması ve reddeder gibi gözüktüğü felsefi veya onto-teolojik vaat 

alanına ait olmasıdır. Ona göre apofatik yolculuk belli bir boşluğu işaretlese bile, bir 

“varlık vaadi” tarafından yönetilmektedir ve bu haliyle kendini pozitif teolojiden 

tamamen soyutlayamamaktadır. Onun bu eleştirilerine rağmen bu teolojinin 

içerisindeki “içsel bir başkaldırma” ilkesinin varlığını kabul etmesi ve bunu apofatik 

bir yüreklilik olarak nitelendirmesi akıllarda bu çifte tutumun nedenine dair bir soru 

oluşturmaktadır. Çalışmamızda bu neden Derrida’nın negatif teolojiyi salt bir 

teolojik mesele olarak görmemesiyle ilişkilendirilmiştir. Negatif teoloji bugün Kıta 

felsefesinde modern batı kültürü hakkındaki post-modern tedirginliğin bir semptomu 

olarak görülmekte ve onunla çağdaş toplum arasında dini şüphecilik, mutlak ötekilik 

ve dini deneyime dayalı konularla ilgili bağlantı noktaları önemsenmektedir. 

Çalışmanın üçüncü bölümü negatif teolojinin üzerine bugün neyin temellendiği 

sorusuna cevap aramak amacıyla, Kıta felsefesinde ve Derrida’da negatif teolojinin 

ilişkilendirildiği alanlar ve bu alanların post-modern toplum ve Tanrı arasındaki 

ilişkinin boyutuna dair değerlendirmeler bağlamında oluşturulmuştur. Derrida negatif 
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teolojiden bahsederken salt teolojik bir nosyondan bahsetmez, onun çalışmalarında 

negasyon politik metinler, demokrasi, dostluk, kozmopolitanizm, konukseverlik ve 

gündemdeki diğer konularla bir bağlantı içerisindedir. Çalışmada bu bağlantı 

noktalarından ikisi, konukseverlik ve negasyona dayalı mistisizm konuları 

değerlendirilmiştir. Bu iki konu da kendine has özellikleri sebebiyle tez açısından 

önemlidir.  

 

Konukseverlik ve negatif teoloji ilişkisi bizce esasen Derrida ile negatif teoloji 

arasında kurulabilecek en doğru bağlantıdır. Derrida’nın negatif teolojiye ilgisinin 

onu felsefeden teolojiye sosyolojiden siyasete konukseverliğin yeni bir biçimi olarak 

gördüğü yönündeki değerlendirme bu çalışmanın vardığı sonuçlardan biri olmuştur. 

Bradley Derrida’nın mutlak ötekilik ve aynı zamanda geçmişte yer alan 

konukseverlik türlerini kritik etmek için bu kavramı özellikle seçtiğini ifade eder. 

Konukseverlik esasen hükümranlığın sorgulanmasıdır; onto-teolojik geleneğin 

hükümranlığı ve mutlaklığı konukseverlik kritiğiyle sorunsallaştırılmıştır. 

Hükümranlık ve hakikat iddiası Bir’in hükümranlığının şiddeti, Tanrı adına söz 

söyleyebilmenin meşru gösterdiği bir şiddeti kaçınılmaz olarak beraberinde getirir. 

Negatif teolojinin konukseverlikle bağlantısını değerlendirdiğimiz bu bölümde bir 

anlamda hakimiyet iddiasını yitiren teolojinin imkanı veya statüsü sorgulanmıştır. 

Buna göre Öteki hakkındaki bütün yargıların yok oluşu, Tanrı dediğimiz şeyin her 

zaman Tanrı olmayabileceği, hakikat dediğimiz şeyin her zaman hakikat 

olamayabileceği gibi safi bir negasyon ancak bir umut olarak, eşiği aşma umudu 

olarak değerlendirilebilir.  
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Tezin son bölümü negatif teolojinin deneyime dayanan boyutunun incelenmesini 

içeren apofatik düşünce çizgisi üzerindeki mistisizm anlayışını değerlendirmiştir.  Bu 

bölüm de tez açısından çağın Tanrı sorusuna verilen bir hayli farklı cevapları 

içermesi bakımından önemlidir. Mistisizmin negatif teoloji ile felsefenin alanına 

girebileceği ve negatif teolojinin de mistisizmin bulanık dilini düzenleyen bir işlev 

üstlendiği gibi yorumlar bulunmaktadır. Bu bölüm için temel sorumuz şuydu: 

Negatif teoloji Tanrı’yı daha açık bir şekilde anlamak için değil onu bütünüyle 

sevmek için yol alıyorsa, gerçek bir dinselliği ve litürjik yaşamı metafizik kavramlar 

anlatamıyorsa negatif teoloji bir tür mistisizme mi indirgenmektedir? Negatif 

teolojinin Tanrı hakkında konuşmanın en ileri boyutu olarak sessizliği görmesi, bir 

anlamda Tanrı’ya ulaşmanın mottosunun sus işareti olması gibi nedenlerden dolayı 

negatif teoloji mistisizmle bir sebep sonuç ilişkisi içerisindedir. Derrida da “sonuç 

olarak negatif tavır Tanrıya yaklaşılabileceğini ve bunun da ancak sessiz bir sezgiyle 

olabileceğini iddia eder” diyerek negasyonun nihai tahlilde mistisizmde 

şekillenebileceğini ifade eder. Ancak bugün, negasyon temelli mistisizmden 

bahsederken hakikat temelli büyük bir dönüşümün yaşandığını belirtmek istiyoruz. 

Negasyonda varlığını sürdüren bir zorunlu varlık olarak hakikatin günümüz 

mistisizminde statüsü sarsılmıştır. Mistisizm için Tanrı inancının ön koşul olup 

olmadığı, bir dini üst yapı olmadan da mistisizm deneyiminin yaşanabileceği 

mistisizmin geleneksel dini bağlamından soyutlandığını işaret etmektedir.  Katafatik 

teolojinin hakim, değişmez merkezdeki Tanrı algısının zayıflamasıyla deyim 

yerindeyse bir yokluk deneyimi yaşanabilmektedir.   
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ÖZET 

 

Gelenekselden Yapısöküme Negatif Teoloji adlı bu çalışma geleneksel ve post-

modern negatif teoloji anlayışlarını karşılaştırarak yapısöküm açısından 

değerlendirilmesini içermektedir. Bu tez çalışmasının başlıca hedefi, Tanrı’nın insan 

deneyimine yeniden dönüşünün tartışıldığı günümüzde bu dönüş yollarından biri 

olarak değerlendirilen negatif teolojinin pozitif teolojiye bir alternatif olup 

olamayacağını ve onun getirdiği sorunları aşıp aşamayacağını tartışmaktır.  

 

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümü için en önemli nokta pozitif teolojinin 

negatif teoloji içerisinde hangi yönlerden sorunsallaştırıldığının ortaya konulmasıdır. 

Bu noktada sistematik bir negatif teoloji oluşmasının sürecini izlemek, onun temel 

argümanlarını oluşturan arka planı bilmek amacıyla ilgili kutsal kitap ve felsefi 

metinler ışığında negatif teolojiye dair spekülatif bir hatırlayış gerekli görülmüştür. 

Negatif teoloji anlayışı için önemli görülen dini ve felsefi metinler bağlamında Tanrı 

hakkında konuşmanın olasılık ya da imkansızlık ağını tartışmak geleneksel ve post-

modern dönem pozitif teoloji eleştirilerini karşılaştırmaya da olanak sağlamaktadır. 

 

Tezin ikinci bölümü ise dominant pozitif teolojiye bir başkaldırı olarak 

okunabilecek olan negatif teolojinin yapısöküm stratejisi bağlamında yeniden bir 

değerlendirilmesini içermektedir. Bu bölümde geleneksel dini söylemlerden farklı 

ancak yine de aşkın bir Tanrı anlayışını koruması bakımından dini periferide kalan 

negatif teolojinin Derrida’nın yapısöküm stratejisi ile nasıl birlikte anılmaya 

başlandığı ve sonrasında nasıl bir dönüşüme uğradığı sorgulanmaktadır. Derrida’nın 
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différance ile negatif teolojiyi yeniden ikame etmeye çalıştığı iddiaları ve onun post-

modernizmin “negatif teologu” olarak adlandırılması tartışmaları bağlamında 

oluşturulan bu bölüm esasen bir anti-onto-teoloji imkanı olarak negatif teoloji 

sorununa dair bir tartışma olarak değerlendirilebilir.   

 

Tez çalışmasının üçüncü ve son bölümü ise, ikinci bölümün çıkarımlarına 

dayalı olarak bugün negatif teolojinin Tanrı hakkında konuşmanın imkan ve 

mahiyetini araştırmaktan daha öte bir alana kaymış olduğunu ortaya koymaktadır. 

Negatif teoloji bu çıkarıma göre herhangi bir teolojik ya da felsefi belirlenime karşı 

koyan bir köksüzleşme hareketiyle ötekine doğru açıklığın özel bir adı haline 

gelmiştir. Bu noktada Tanrı’nın idrak edilemez yüceliğini vurgulamak için kullanılan 

negasyonun bugün bir yokluk deneyimini işaret etmesi Derrida’nın konuksev(-er-/-

mez-)lik kavramı ve (yıkıcı) mistisizm bağlamında değerlendirilmiştir.  

 

Tez sonuç itibariyle, bir anlamda çağın Tanrı sorusuna geleneksel ve 

yapısöküm sonrası negatif teoloji açısından verilen ve verilebilecek cevapları 

tartışmak ve hala olmakta olan bir süreç olarak bugünün negatif teolojisine dair geniş 

bir perspektif sunabilmek düşüncesini içermektedir. 
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ABSTRACT 

 

This thesis titled “Negative Theology from Traditional to Deconstruction” 

covers the comparison between the idea of conventional negative theology and the 

idea of postmodern negative theology, and deconstructionist evaluation thereof. The 

main goal of this thesis is to discuss whether negative theology, which is considered 

to be one of the ways God is re-introduced into human experience today which is 

when we discuss this re-introduction, could be an alternative to positive theology, 

and whether it could overcome the problems brought about by positive theology.  

 

Thus, the most important point for the first part of the study is to discover the 

aspects in which positive theology is problematized in negative theology. In this 

regard, a speculative remembrance of negative theology in the light of the relevant 

scriptural and philosophical texts has been regarded necessary in order to observe the 

formation process of a systematic negative theology, and to know the background its 

main arguments are based on. Discussion of the probability or improbability network 

of speaking of God within the context of religious and philosophical texts which are 

considered essential to the negative theology concept further allows for a comparison 

between conventional and postmodern positive theology criticisms.  

 

The second part of the thesis features a re-evaluation of negative theology, 

which can be interpreted as a revolt against the dominant positive theology, within 

the framework of deconstruction strategy. Here we discuss how negative theology, 

which is in the periphery of religion as it preserves the idea of God different from 

conventional religious discourses, but still a transcendent one, has now begun to be 
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associated with Derrida’s deconstruction strategy and then how it has been 

transformed. This part founded on the basis of the claim that Derrida is attempting to 

re-substitute negative theology with “différance” and the discussion that he is called 

the “negative theologian” of postmodernism may indeed be regarded as a discussion 

on the negative theology problem as a means of anti-ontotheology.  

 

The third and last part of the thesis reveals from the conclusions of the second 

part that negative theology has today gone beyond investigating the possibility and 

nature of speaking of God. This conclusion in turn has it that negative theology has 

become a specific term for openness to the other with an uprootedness (deracination) 

movement opposing any theological or philosophical determination. At this point, 

indication of an experience of absence by the negation used to emphasize God’s 

unknowable primacy and superiority has been considered within the framework of 

Derrida’s concept of (in) hospitality and the (destructive) mysticism.  

 

In conclusion, the present dissertation harbors the aim of discussing the past 

and future answers in terms of conventional and post-deconstructionism negative 

theology to the modern question of God, and providing a comprehensive perspective 

of today’s negative theology as a process in progress. 
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