
T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2487  

AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1458

FELSEFE

Yazar
Prof.Dr. Ahmet CEV‹ZC‹ (Ünite 1-8)

Editör
Prof.Dr. Ahmet CEV‹ZC‹

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹



Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r.

‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t
veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz.

Copyright © 2012 by Anadolu University
All rights reserved

No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without

permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ 

Genel Koordinatör 
Doç.Dr. Müjgan Bozkaya

Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Arafl.Gör.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n

Ö¤retim Tasar›mc›s›
Doç.Dr. T. Volkan Yüzer

Grafik Tasar›m Yönetmenleri
Prof. Tevfik Fikret Uçar 

Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z 
Ö¤r.Gör. Nilgün Salur

Dil Yaz›m Dan›flman›
Okt. Serdar fien

Kitap Koordinasyon Birimi
Uzm. Nermin Özgür

Kapak Düzeni
Prof. Tevfik Fikret Uçar

Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z

Dizgi
Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi 

Felsefe

ISBN 
978-975-06-1158-2

1. Bask›

Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 48.800 adet bas›lm›flt›r.
ESK‹fiEH‹R, May›s 2012



‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................ vii

Felsefe Nedir?........................................................................... 2
G‹R‹fi .............................................................................................................. 3
B‹LGEL‹K SEVG‹S‹ OLARAK FELSEFE......................................................... 4
FELSEFE VE D‹⁄ER D‹S‹PL‹NLER ................................................................ 7
‹K‹NC‹ DÜZEY B‹R ETK‹NL‹K OLARAK FELSEFE...................................... 11
FELSEFEN‹N KURUCU, ANAL‹T‹K VE ELEfiT‹REL ..................................... 13
Felsefenin Kurucu veya Bütünlefltirici Boyutu ............................................ 14
Felsefenin Analitik Boyutu ........................................................................... 15
Felsefenin Elefltirel Boyutu ........................................................................... 16
FELSEFEN‹N KONULARIYLA ALT ALANLARI ............................................ 17
FELSEFEN‹N DE⁄ER‹ ................................................................................... 20
Felsefenin Bireysel Düzeydeki Katk›lar› ...................................................... 20
Felsefenin Toplumsal Düzeydeki Katk›lar› .................................................. 22
Özet ............................................................................................................... 24
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 26
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 27
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 28
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 28
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 29

Epistemoloji.............................................................................. 30
G‹R‹fi .............................................................................................................. 31
B‹LG‹N‹N DO⁄ASI........................................................................................ 32
Üç Ö¤eli ya da Koflullu Bilgi Anlay›fl› ......................................................... 33
Entelektüel Geliflme Süreci Olarak Bilgi Anlay›fl› ....................................... 34
Bilgiyi Nesnesiyle Tan›mlayan Bilgi Anlay›fl› .............................................. 35
B‹LG‹N‹N DO⁄RULU⁄U .............................................................................. 36
Mütekabiliyetçi Do¤ruluk veya Uygunluk Teorisi ..................................... 36
Ölçütlerle Uyuflma Olarak Do¤ruluk ........................................................... 37
B‹LG‹ TÜRLER‹.............................................................................................. 39
B‹LG‹N‹N KAYNA⁄I ..................................................................................... 40
Ak›lc›l›k .......................................................................................................... 40
Deneyimcilik.................................................................................................. 41
Sentezci Yaklafl›m.......................................................................................... 42
Sezgicilik ........................................................................................................ 43
B‹LG‹N‹N ‹MKÂNI......................................................................................... 44
B‹LG‹N‹N SINIRLARI..................................................................................... 47
Özet................................................................................................................ 49
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 50
Okuma Parças› .............................................................................................. 51
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 52
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 52
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 53

‹ ç indek i ler iii

1.  ÜN‹TE

2.  ÜN‹TE



Metafizik ................................................................................... 54
G‹R‹fi .............................................................................................................. 55
METAF‹Z‹⁄‹N ‹MKÂNI ................................................................................. 56
Varl›k Sorusu ................................................................................................. 57
METAF‹Z‹⁄‹N KONUSU VE ALANLARI....................................................... 58
ONTOLOJ‹ OLARAK METAF‹Z‹K................................................................. 59
Töz Metafizi¤i ................................................................................................ 59

Klasik Töz Metafizi¤i ve Tümeller Problemi ......................................... 60
Modern Töz Metafizi¤i ............................................................................ 61

Süreç ya da Olufl Felsefesi............................................................................ 65
Varolufl Felsefesi............................................................................................ 67
TEOLOJ‹K/KOZMOLOJ‹K METAF‹Z‹K ........................................................ 69
Teoloji Olarak Metafizik ............................................................................... 69
Metafiziksel Kozmoloji .................................................................................. 71
‹LK ‹LKELER‹N B‹L‹M‹ OLARAK METAF‹Z‹K.............................................. 73
Özet ............................................................................................................... 75
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 76
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 77
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 78
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 78
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 79

Bilim Felsefesi........................................................................... 80
G‹R‹fi .............................................................................................................. 81
B‹L‹M FELSEFES‹N‹N KONULARI ................................................................ 82
MANTIKÇI POZ‹T‹V‹ST B‹L‹M ANLAYIfiI ................................................... 82
Do¤rulanabilirlik ‹lkesi ................................................................................. 83
Bilimin Birli¤i................................................................................................. 84
Bilimde Keflif ve Pekifltirme Ba¤lam›........................................................... 85
Mant›kç› Pozitivist Bilim Anlay›fl›n›n Elefltirisi ............................................. 86
YANLIfiLAMACI B‹L‹M GÖRÜfiÜ.................................................................. 87
Do¤rulanabilirlik ‹lkesinin Reddedilmesi..................................................... 88
Yanl›fllanabilirlik Ölçütü ............................................................................... 89
Keflif Ba¤lam›yla Pekifltirme Ba¤lam›........................................................... 90
DEVR‹MC‹ B‹L‹M GÖRÜfiÜ.......................................................................... 92
Bilimin ‹lerleme Tablosu .............................................................................. 92
Bilimsel De¤iflmenin Do¤as›......................................................................... 95
Efl Ölçülemezlik ve Teori Yüklülük............................................................. 95
ÇO⁄ULCU B‹L‹M GÖRÜfiÜ.......................................................................... 97
Disipliner Ço¤ulculuk ................................................................................... 97
Teorik Ço¤ulculuk......................................................................................... 98
Metodolojik Ço¤ulculuk................................................................................ 99
Özet................................................................................................................ 101
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 103
Okuma Parças› .............................................................................................. 104
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 105
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 105
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 106

‹ ç indek i leriv

3.  ÜN‹TE

4.  ÜN‹TE



Etik .......................................................................................... 108
G‹R‹fi .............................................................................................................. 109
TEOR‹K ET‹K: I) NORMAT‹F ET‹K.............................................................. 111
NORMAT‹F ET‹K: 1) TELEOLOJ‹K ET‹K ..................................................... 113
Mutluluk Eti¤i ............................................................................................... 113
Yararc›l›k........................................................................................................ 114
NORMAT‹F ET‹K: 2) DEONTOLOJ‹K ET‹K................................................. 116
Dinî Etik......................................................................................................... 116
Ödev Eti¤i ...................................................................................................... 117
NORMAT‹F ET‹K: 3) ERDEM ET‹⁄‹ ............................................................ 119
TEOR‹K ET‹K: II) METAET‹K....................................................................... 121
Realizm ve Anti-Realizm .............................................................................. 121
Biliflselcilik ..................................................................................................... 121
Gayr›-Biliflselcilik ........................................................................................... 122
UYGULAMALI ET‹K ...................................................................................... 124
Kürtaj.............................................................................................................. 125
Ölüm Cezas› ................................................................................................. 126
Ötenazi ......................................................................................................... 128
Özet ............................................................................................................... 129
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 130
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 131
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 132
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 132
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 133

Siyaset Felsefesi ....................................................................... 134
G‹R‹fi .............................................................................................................. 135
S‹YASET FELSEFES‹N‹N TEMEL PROBLEMLER‹ ......................................... 136
DEVLET NED‹R? ............................................................................................ 138
Devlet ve Anarflizm....................................................................................... 140
TOPLUM SÖZLEfiMES‹.................................................................................. 143
DEMOKRAS‹ .................................................................................................. 145
Demokrasinin Türleri .................................................................................... 146
Demokrasinin Temel Özellik ya da Unsurlar›............................................. 148
Demokrasinin Meziyetleri ve Kusurlar›........................................................ 149
S‹YASET FELSEFES‹N‹N METAF‹Z‹KSEL BOYUTU..................................... 150
Liberalizm ...................................................................................................... 150
Komünoteryanizm......................................................................................... 152
S‹YASET FELSEFES‹N‹N EP‹STEMOLOJ‹K BOYUTU.................................. 154
Muhafazakârl›k .............................................................................................. 154
Özet................................................................................................................ 156
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 158
Okuma Parças› .............................................................................................. 159
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 160
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 160
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 161

‹ ç indek i ler v

5.  ÜN‹TE

6.  ÜN‹TE



Estetik ....................................................................................... 162
G‹R‹fi .............................................................................................................. 163
ESTET‹K FENOMENLER‹N FELSEFES‹ OLARAK ESTET‹K.......................... 163
Estetik Nesne ................................................................................................. 164
Estetik De¤er ................................................................................................. 164
Estetik Özne .................................................................................................. 167
Estetik Tutum................................................................................................. 167
Estetik Yarg›................................................................................................... 168
SANAT FELSEFES‹ ........................................................................................ 170
Sanatlar›n S›n›fland›r›lmas› ............................................................................ 170
Sanat Teorileri................................................................................................ 172

Özcü Kuramlar ........................................................................................ 173
Özcülük Karfl›t› Kuramlar ....................................................................... 178

Özet ............................................................................................................... 183
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 184
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 185
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 186
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 186
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 187

E¤itim Felsefesi ........................................................................ 188
G‹R‹fi .............................................................................................................. 189
KLAS‹K E⁄‹T‹M FELSEFES‹NDE TEMEL AKIMLAR..................................... 191
‹dealist E¤itim Felsefesi................................................................................. 191
Realist E¤itim Felsefesi.................................................................................. 193
Natüralist E¤itim Felsefesi............................................................................. 194
E¤itime Kültürel Yaklafl›m ............................................................................ 196
Pragmatist E¤itim Felsefesi ........................................................................... 197
Egzistansiyalist E¤itim Felsefesi .................................................................... 199
ANAL‹T‹K E⁄‹T‹M FELSEFES‹ ...................................................................... 201
E¤itim Teriminin Anlam›............................................................................... 201
E¤itimin Amaçlar› .......................................................................................... 202
E¤itimi Belirleyen Temel Ölçütler ................................................................ 205
ELEfiT‹REL E⁄‹T‹M FELSEFES‹ ..................................................................... 206
Özet ............................................................................................................... 211
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 213
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 214
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 215
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 215
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 216

Sözlük ................................................................................... 217
Dizin ...................................................................................... 225

‹ ç indek i lervi

7.  ÜN‹TE

8.  ÜN‹TE



Önsöz

Felsefe, ister akademide do¤rudan e¤itimi al›ns›n, isterse insan›n kiflisel oku-

ma ve araflt›rmalar›yla hayat›na bir flekilde dâhil etti¤i bir disiplin ve düflünce ala-

n› olsun, kiflinin hayat›na her yönden olumlu katk›lar yapmaya aday bir kültür

ö¤esine, düflünme biçimine ve hayat tarz›na gönderme yapar. Kifli ister hekim, is-

ter mühendis, ister ö¤retmen ya da ister hukukçu olsun, k›sacas› hangi mesle¤i ic-

ra ederse etsin, gerek yapt›¤› ifli anlamland›r›p lay›k›yla yapmada, gerekse bir bü-

tün olarak hayat›n› anlamland›rma noktas›nda felsefeye ihtiyaç duyar. Bu bak›m-

dan Aç›kö¤retim Fakültesi’nin programlar› aras›na felsefeye yer vermifl olmas›,

fevkalade do¤ru bir karar›n hayata geçirilmifl olmas›n› ifade etmektedir.

Bu kitap, iflte böyle bir lisans felsefe program›na temel oluflturup girifl yapmak

amac›yla kaleme al›nm›flt›r. Sekiz bölümden oluflan bu kitapta, önemli olan›n filo-

zof ad›n› verdi¤imiz birtak›m özel insanlar›n görüfllerini ö¤renmek de¤il de felse-

fe yapmay›, felsefece düflünmeyi ö¤renmek oldu¤una bafltan sona vurgu yapma-

ya çal›flm›fl olsam da, bu filozoflar›n felsefenin belli birtak›m alt alanlar›nda belir-

li soru ve problemler üzerine nas›l düflündüklerini görmeden felsefede kiflisel ola-

rak ilerlemenin pek kolay olmayaca¤› inanc›yla, bütün ünitelerde felsefeye siste-

matik veya tematik yaklafl›m ile tarihsel yaklafl›m›n bir sentezini yapmaya çal›flt›m.

Bunu gerekli k›lan bir baflka husus ise, kitab›n ayn› zamanda söz konusu felsefe

program›n›n ö¤renci taraf›ndan daha sonra görülecek alt alanlar› için de bir girifl

ve temel oluflturmas› zorunlulu¤u oldu.

Kitab›n haz›rlanmas› noktas›nda, önce editörlük görevini üstlendim. Fakat

farkl› felsefe anlay›fllar›na sahip uzmanlar taraf›ndan kaleme al›nacak bölümler-

den yola ç›karak editörlük yapman›n sonuçta ortaya ç›kacak kitab›n kalitesine flu

ya da bu ölçüde olumsuz etki yapaca¤›n› ve iflimi zorlaflt›raca¤›n› düflündüm. Bu

türden temel girifl kitaplar›ndan ikisini daha önce Bat› dillerinden tercüme etti¤im,

ikisini de kendim yazd›¤›m, fazladan kitab›n bölümlerini oluflturan alt alanlardan

dördü, yani metafizik, epistemoloji, etik ve e¤itim felsefesi üzerine referans kitap-

lar› kaleme ald›¤›m için, eseri bafltan sona kendim yazmaya karar verdim. Kitab›n

birinci ünitesi felsefeyi, onun de¤erini ve konu alanlar›n› tan›tan bir girifl bölümü-

ne karfl›l›k gelmektedir. ‹kinci ünite epistemolojiyle ilgili olup, bilgi felsefesinin

bilginin do¤as›, imkân›, kayna¤›, do¤rulu¤u ve s›n›rlar› benzeri konular› üzerinde

yo¤unlaflmaktad›r. Üçüncü ünite metafizikle ilgili olup, varl›k felsefesinin bütün

konu ve problemlerini büyük ölçüde sistematik bir yaklafl›mla ortaya koymakta-

d›r. Dördüncü üniteyi meydana getiren bilim felsefesinde biraz daha a¤›rl›kl› ola-

rak tarihsel yaklafl›m benimsenmifl ve yirminci yüzy›lda ortaya ç›kan dört bilim

felsefesi anlay›fl› tan›t›lm›flt›r. Beflinci ünite etikle ilgili olup, etik burada hem teo-

rik etik hem de uygulamal› etik olarak, tarihsel oldu¤u kadar sistematik bir yakla-

fl›mla ele al›nm›flt›r. Alt›nc› ünite siyaset felsefesi üzerinedir. Burada, siyaset felse-

fesinin gerek klasik gerekse modern siyasete özgü tüm problemleri, modern diye

niteleyebilece¤imiz ideolojilere de yer vermek suretiyle ayr›nt›l› bir biçimde tart›-
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fl›lmaktad›r. Yedinci ünite olan estetikte, hem esteti¤e özgü temel kavram ve

problemlere hem de esteti¤in önemli bir bölümünü oluflturan sanat felsefesi ba¤-

lam›nda farkl› anlay›fllar›n sanat teorilerine yer verilmifltir.

Söz konusu yedi ünite, dünyan›n farkl› üniversitelerinde yay›nlanan felsefe ki-

taplar›n›n standart konular›n› oluflturur. Sekizinci ünite söz konusu oldu¤unda, bir

yön ya da veçheleriyle ilk yedi üniteden birinin konusuna indirgenebilecek veya

yak›n düflecek bir alana yer vermektense, e¤itim felsefesine yer vermeyi tercih et-

tim. Bu tercihte hiç kuflku yok ki, tan›d›¤›m çok say›da ö¤retmenin Aç›kö¤retim

Fakültesi’nde ikinci bir e¤itim olarak felsefe tahsil ediyor olmalar› etkili oldu. 

Kitab›n bu dersi alan ve felsefeyi istemli, bilinçli bir biçimde seçen herkese ya-

rarl› olmas›n› diliyorum.

Editör

Prof.Dr. Ahmet Cevizci

Önsözviii





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Felsefenin bilgelikle olan iliflkisini aç›klayabilecek,
Felsefenin veya onun bilinen ve yayg›n kabul gören flekli olarak Bat› felsefe-
sinin do¤uflunun ancak muthostan logosa geçifl yoluyla olabilece¤ini aç›kla-
yabilecek,
Felsefenin bilim, din ve sanat gibi disiplinlerle olan ortakl›¤›n› ve farkl›l›kla-
r›n› ay›rt edebilecek,
Felsefenin ikinci düzey bir etkinlik oldu¤unu aç›klayabilecek,
Felsefenin kurucu, analitik ve elefltirel boyutlar›n› ay›rt edebilecek,
Felsefenin konular›yla alanlar›n› s›ralayabilecek,
Felsefenin de¤erini ifade edebileceksiniz.
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G‹R‹fi
Bir fleyin ne oldu¤unu söylemenin eski ça¤lardan beri kabul edilen en iyi yolu, o
fleyi tan›mlamakt›r. Çünkü iyi ve do¤ru bir tan›m, tan›mlanan fleyin ay›rt edici özel-
li¤ini gözler önüne sererek ne oldu¤unu ortaya koyar. Bununla birlikte, bunu fel-
sefe için yapmak ne kolay ne de do¤ru bir fleydir. Felsefeyi tan›mlaman›n kolay bir
ifl olmamas›n›n nedeni, öncelikle onu tan›mlayacak kiflilerin ve bu arada farkl› ta-
rihsel ve sosyal koflullardan etkilenen filozoflar›n ilgilerinin, dünyaya bak›fl tarzla-
r›n›n farkl›l›k gösterebilmesidir. Söz konusu farkl›l›k do¤al olarak filozoflar›n felse-
fe anlay›fllar›na ve felsefeyi tan›mlama tarzlar›na da yans›m›flt›r. Örne¤in pek
çok filozof felsefeyi belli özellikleri olan bir düflünme tarz› üzerinden dünyay› an-
lama ve yorumlama faaliyeti olarak tan›mlarken Karl Marx (1818-1883) “filozofla-
r›n flimdiye kadar dünyay› sadece anlamaya çal›flt›klar›n› oysa önemli olan›n dün-
yay› anlamaktan ziyade onu de¤ifltirmek oldu¤unu” öne sürmüfltür. Felsefenin ta-
n›m› ve anlam›, sadece filozoflar aras›nda de¤il, kültürden kültüre de de¤ifliklik
göstermifltir. Örne¤in felsefenin en eski merkezlerinden biri olan antik Yunan’da,
felsefe, milattan önce alt›nc› yüzy›ldan bafllayarak varl›¤a, neyin gerçekten var ol-
du¤una iliflkin teorik bir araflt›rma olarak bafllam›flt›. Oysa yaklafl›k olarak ayn› dö-
nemlerde, Do¤u’da, düflünürlerin ilgileri daha farkl› bir nitelik arz etti. Bu dönem-
de, örne¤in Çinlilerin felsefelerinin daha somut ve pratik oldu¤u söylenebilir. Ni-
tekim Çinli düflünürler felsefeden, sosyal çevre içinde ahenkli iliflkiler gelifltirme-
nin yollar› üzerine düflünmeyi anlad›lar. Söz gelimi ünlü Konfüçyüs’ün felsefesi,
hemen hemen sadece toplumsal ve politik meselelerle, do¤ru ve âdil yönetim gi-
bi konularla, aile ve cemaat de¤erleriyle ilgili olmufltu. Gerçekten de o, hep uyum-
lu iliflkiler, önderlik ve devlet adaml›¤› üzerine konuflmufl, kiflinin kendisini sorgu-
lamas›ndan, dönüfltürmesinden, baflkalar›na ilham vermesinden ve erdemli biri ol-
mak için sergilemesi gereken çabalardan söz etmiflti. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Kon-
füçyüs’ün kendisinin ve bu arada temsil etti¤i Do¤u felsefesinin, Bat›’daki filozof
ya da bilgelerden, Yunan tarz› felsefe anlay›fl›ndan farkl› olarak do¤ayla veya fley-
lerin özüyle hiç ilgilenmedi¤i rahatl›kla öne sürülebilir. ‹nsani olmayan gerçekli¤in
veya bir bütün olarak realitenin nihai do¤as› konusuna hemen hiç e¤ilmeyen Kon-
füçyüs’ün akl›ndan, insanlar›n gerçek oldu¤unu bildikleri veya düflündükleri fleyin
salt bir görünüfl ya da yan›lsama olabilece¤i düflüncesi hiç geçmemiflti.

Felsefeyi belli bir tan›m üzerinden anlamaya çal›flman›n do¤ru olmamas›n›n ne-
deni ise hiç kuflku yok ki onu belli bir tan›mla karakterize etmenin felsefenin im-
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kânlar›n› s›n›rlamas›, felsefeyi belli bir faaliyet ya da kemikleflmifl bir disipline in-
dirgeyerek insanlar› yanl›fl yönlendirebilmesi olgusunda yatar. Hem kabul etmek
gerekir ki felsefenin özünü ortaya koyacak s›n›rlay›c› tan›mlardan, mutlak ve kesin
aç›klamalardan kaç›nmak, felsefenin ruhuna çok daha uygun düfler. Zira felsefe
olmufl bitmifl düflüncelerin, nihayete erdirilmifl fikirlerin toplam›ndan ibaret bir fley
de¤ildir. Nitekim felsefeyi esas itibar›yla bir elefltiri ve sorgulama, karfl›l›kl› bir tar-
t›flma faaliyeti olarak anlayan Sokrates (469-399), bu yüzden insan zihnini tembel-
lefltirdi¤ine inand›¤› yaz›l› söze de¤er vermemifl ve fikirlerini ortaya koydu¤u yaz›-
l› hiçbir fley b›rakmam›flt›r. Onun ö¤rencisi Platon (427-347) da bu gelenek içinde
yer al›r çünkü o, zaman›n›n seçkin felsefeci ve matematikçilerini bir araya getirdi-
¤i Akademi’sinde, d›flar›ya hemen tamamen kapal› bir biçimde felsefe yaparken sa-
dece ortalama okuyucular için birtak›m diyaloglar kaleme alm›flt›r. Bu yüzden,
önemli ölçüde Sokrates ve Platon’a dayanan bir gelene¤e göre, hakiki felsefe ki-
taplarda veya yaz›l› metinlerde bulunmaz. Fakat bu, hiç kuflku yok ki filozoflar ta-
raf›ndan kaleme al›nan eserlerin de¤ersiz veya önemsiz oldu¤u anlam›na gelmez.
Çünkü bu eserler, düflünce dünyam›z› zenginlefltirecek üzerlerine kendi fikirleri-
mizi infla etmemizi mümkün k›lacak felsefi problem ve fikirlerle doludur. Nitekim
ünlü Alman flair ve düflünürü Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) “Üç bin
y›l›n hesab›n› göremeyen karanl›kta yolunu bulamaz, günü gününe yaflar ancak”
derken muhtemelen bunu anlatmak istiyordu. Fakat felsefe de filozoflar ile onla-
r›n düflüncelerinin resmi geçidinden ibaret bir fley de¤ildir. Felsefe, Sokrates’in
yapt›¤›na benzer bir biçimde, düflünmeye ve sorgulamaya istekli insanlar›n hayata
geçirdikleri ve entelektüel bir al›fl-verifl süreci içinde, karfl›l›kl› muhabbet ya da tar-
t›flmalarla ortaya ç›kabilen bir fley olmak durumundad›r. Gerçekten de felsefeyi fel-
sefe yapan fley, felsefi problemlere filozoflar taraf›ndan getirilmifl olan çözümleri
okumaktan veya felsefe bilmekten ziyade, tefekkür, sorgulama ve tart›flmad›r. O,
özünde düflünen, sorgulayan, araflt›ran, felsefi soru ve problemlere kendi yan›tla-
r›n› vermeye çal›flan insanlar›n düflünce al›flverifliyle yaflayan bir araflt›rma türüdür.

B‹LGEL‹K SEVG‹S‹ OLARAK FELSEFE
Ünlü Yunan filozofu Aristoteles (384-322), felsefenin antik Yunan’daki do¤uflunda
ilk felsefeci ya da filozoflar›n duyduklar› merak ve hayretin çok belirleyici bir rol
oynam›fl oldu¤unu söyler. Nitekim Bat› felsefesinin ilk filozofu olarak kabul edilen
Thales’le ilgili olarak aktar›lan bir öykü ya da anekdot, bu durumu iyi bir biçimde
aç›klar. Bat› Anadolu k›y›lar›nda yaflayan, geçim s›k›nt›s› çekmeyen bir filozof ola-
rak Thales’in ilgileri, ortalama insan›n ilgilerinden farkl›yd›. Gündelik ifllerini köle-
si veya hizmetkâr›na yapt›ran Thales, “bir fleylerin neden var oldu¤unu” merak
ediyordu. Hatta yeryüzündeki fleyleri bir tarafa b›rak›p “gökyüzünde olup bitenle-
re” ilgi göstermiflti. O, bir gün yan›nda Trakyal› hizmetkâr› da olacak flekilde ge-
zintiye ç›km›flt›; anlat›lanlara göre gökyüzüne bakarken önündeki çukuru göreme-
yip yere boylu boyunca serilmiflti. Thales yere serilmekle de kalmay›p kölesinin
alay›na hedef olmufltu. Kölesi “Siz filozoflar böylesiniz; aya¤›n›z›n alt›ndakileri gör-
mezken göklerde olup biteni anlamaya çal›fl›rs›n›z!” demiflti.

Thales dünyan›n neredeyse kusursuz düzeni, mevsimlerin birbirlerini kusur-
suzca izleyifli karfl›s›nda hayrete düflmüfltü; gökyüzündeki günefl, ay ve y›ld›zlar›n
muhteflem görünüm ve dizilifli karfl›s›nda âdeta dehflete kap›lm›flt›. Bu düzenin
kayna¤›n›, gökyüzündeki dev nesneler aras›ndaki iliflkiyi, var olanlar›n nereden
gelip nereye gittiklerini merak ediyordu. Felsefeyi ve bilimi yaratan da onun bu
merak›yd›. Gerçekten de insan, merak eden ve di¤er canl› türlerinden farkl› olarak
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Thales ile onu alaya alan
kölesi iki farkl› insan› temsil
eder. Kölesi, esas itibar›yla
karn›n› doyurmaya çal›flan,
gündelik hayat›n
sorunlar›yla bafl etmeye
çal›flan s›radan insan›
temsil eder. Oysa Thales,
maddi problemlerini
halletmifl bir kimse olarak
dünyay› anlamaya, olup
bitenleri kavramaya çal›flan
düflünürü simgeler.



olup biten hemen her fleyi hayretle karfl›layan bir varl›kt›r. ‹nsan›n bu özelli¤ini en
iyi ifade edenlerden biri de meflhur ‹ngiliz filozofu Thomas Hobbes (1588-1678)
olmufltur. Nitekim Hobbes, “Gördü¤ü olaylar›n sebeplerini araflt›rmak insano¤lu-
nun do¤as›na özgüdür. Baz›lar› daha çok araflt›r›r, baz›lar› daha az ama herkes
kendi iyi ya da kötü kaderinin sebeplerini araflt›racak kadar merakl›d›r.” diyordu. 

Felsefeyle u¤raflabilmek, felsefeci olabilmek için en çok ihtiyaç duydu¤umuz
fley, iflte bu merak ve hayret etme yetene¤idir. Bu yetenek asl›nda bütün çocuklar-
da, özellikle de küçük çocuklarda vard›r. Hepimiz çocuklar›n “Yalan söylemek ne-
den yanl›flt›r?”, “‹nsanlar ölünce nereye giderler?” benzeri sorular›na muhatap olu-
ruz. Hele hele biraz daha geliflen ve büyüyen çocuklar “E¤er özgür bir ülkede ya-
fl›yorsam, yapmak istedi¤im her fleyi neden yapam›yorum?” türünden yan›tlanma-
s› kolay olmayan sorular› sormadan yapamazlar. Fakat çocuklar›n ve gençlerin bü-
yük bir k›sm› sonraki yafllar›nda hayret ve meraklar›n› yitirirler; al›flkanl›¤a teslim
olurlar. Gerçekten de felsefi sorular bütün insanlar› çok yak›ndan ilgilendirmekle
birlikte, herkes felsefeci olamaz; herkes felsefi sorularla ilgilenmez. ‹nsanlar gün-
lük hayata çok farkl› nedenlerle öylesine s›k› bir flekilde ba¤lan›rlar ki hayata ve
dünyaya hayret etme duygular›n› bast›r›rlar. Felsefeciler gibi çocuklar için de dün-
ya ve onun üzerinde olup biten her fley yenidir; bu yüzden her fley, onlar›n merak
ve flaflk›nl›¤›na konu olur. Oysa yetiflkinlerin pek ço¤u dünyay› ola¤an bir fley ola-
rak görür. Onlar, flafl›rt›c› görünümler sergileyen hayat› oldu¤u gibi benimserler;
kalabal›¤›n bir parças› haline gelip al›flkanl›¤›n etkisiyle herkesin yaflad›¤› gibi ve
sorgulamadan yaflarlar.

Gerçekten de ço¤umuz ömrümüzün bir nokta-
s›nda, felsefi sorular› unuturuz. Bunun önemli ne-
denlerinden bir di¤eri de flüphe etmekten vazgeç-
memiz, dogmatik yan›tlarla yetinmemizdir. fiüphe,
sunulan aç›klamayla yetinmeme, var olan fleylerin
olduklar›ndan baflka türlü olabileceklerini düflünme
e¤ilimi olarak ortaya ç›kar. O, merak ve hayret duy-
gusunun tamamlay›c›s› olan önemli bir faktördür.
fiüphe, felsefi sorgulamay› harekete geçiren en te-
mel güç ya da etkenlerden biridir. fiüphe eden in-
san, gerçekli¤in göründü¤ü gibi olmayabilece¤ini,
görünüflün gerisinde farkl› nedenler olabilece¤ini
düflünen ve dolay›s›yla alg›sal görünüfllerin ötesine
geçebilen insand›r. Bununla birlikte flüphe ederek
ve sorgulayarak yaflamak her zaman ve herkes için
kolay olmaz. Bu yüzden insanlar›n büyük bir ço-
¤unlu¤u kendilerine aç›k iki alternatiften biri olarak
flüphe yerine rahat bir yaflam› seçerler. fiüphenin ve
sorgulaman›n riskinden, zaman zaman kayg›ya yol
açabilen yap›s›ndan kaçan insanlar, ço¤u zaman al›fl-
kanl›klara bel ba¤larlar. Al›flkanl›klar›n›n etkisiyle
davranan ya da flüphe etmeden yaflayanlar, ço¤u za-
man bireyselliklerini veya bireysel kimliklerini unu-
tarak kolektif kimliklerine ba¤lan›rlar; herkesin yap-
t›¤› gibi yaparak, yaflad›¤› gibi yaflayarak, dogmatik
kal›plar›n cenderesine s›k›flm›fl bir biçimde s›radan bir hayat sürdürürler.
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Amerikal› ünlü düflünür
Ralph Waldo Emerson
(1803-1882) “Tanr› her
zihne, kiflinin gerçeklik ile
rahat bir yaflam aras›nda
kendi tercihini yapmas› için
bir imkân sunar; bunlardan
hangisini seçece¤i insana
kalm›fl bir fleydir. Ama o,
ikisini birden asla seçemez.”
demekteydi.
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Bu durumu en iyi anlatan filozoflardan biri meflhur “Ma¤ara Benzetmesi”yle an-
tik Yunan filozofu Platon’dur. Platon, bu benzetmesinde bizden bir yer alt› ma¤a-
ras›nda yaflayan birtak›m insanlar düflünmemizi ister. Bu insanlar, d›flar›dan en kü-
çük bir ›fl›¤›n girmedi¤i büyük yer alt› ma¤aras›n›n en dibinde ellerinden, ayakla-
r›ndan ve boyunlar›ndan zincire vurulmufl olarak oturmaktad›rlar. Bu yüzden yal-
n›zca önlerindeki duvar› görebilirler. Onlar›n arkalar›na uzun ve büyük bir perde
çekilmifltir. Perdenin gerisinde ise birbirleriyle konuflarak kofluflturup duran insan-
lar bulunmaktad›r. Bu kofluflturan insanlar›n arkalar›nda büyük bir atefl bulundu¤u
için onlar›n gölgeleri duvara vurmaktad›r. Zincire vurulmufl insanlar, perdeden du-
vara vuran gölgeleri gerçek san›rlar; asl›nda arkadan gelen insan seslerinin duvar-
daki gölgelerden geldi¤ini düflünürler. Onlar bütün hayatlar› boyunca görüp dur-
duklar› bu gölgelerin gerçek olmayabilece¤inden en küçük bir flüphe duymazlar.
Platon bu noktada bir teklifte bulunup, bizden bu kez “bu mahkûmlardan birinin
prangalar›ndan kurtar›larak, yüzünün geriye, ›fl›k kayna¤›na çevrilmesinin sa¤lan-
d›¤›n›” düflünmemizi ister. Eski mahkûm bu yeni duruma, muhtemeldir ki uyum
sa¤lamayacakt›r; onun gözleri kamaflacak, hatta belki de kör olabilecektir. Pla-
ton’un yorumuna göre insan›n al›flkanl›klar›n› terk etmesi çok zor oldu¤u için, o
eski yerine, zincirlerine dönmek isteyecektir.

Felsefenin do¤uflunda, merak ve flüphenin önemli bir rol oynad›¤›n› dile geti-
ren antik Yunan düflüncesi felsefeyi Grekçe philosophia sözcü¤üyle karfl›lam›flt›r.
Gerçekten de philosophia sözcü¤ü, sevmek anlam›na gelen “phileo” fiiliyle bilge-
lik anlam›na “sophia” sözcüklerinden türetilmifl olup bilgelik sevgisi veya hikmet
aray›fl› anlam›n› tafl›r. Bilgelik, kesinlikle çok fazla fley bilme, çeflitli kaynaklardan
ansiklopedik bilgiler veya gözlem yoluyla çok say›da deneyim biriktirme anlam›-
na gelmez. Bilgelik, belli bir zihinsel olgunlu¤a sahip olma, sorgulay›c› bir tutum-
la sahip olunan bilgileri anlaml› ve ilkeli bir hayat do¤rultusunda sa¤l›kl› kullanma,
hayat› iyi okuyup do¤ru ve anlaml› bir flekilde yorumlama anlam›na gelir. Buna
göre bilgelik sadece bir yaflama sanat›, uygun ya da do¤ru eylemde bulunmak, afl›-
r›l›ktan ya da ölçüsüzlükten sak›nmak, felaketleri metanetle karfl›lamaktan ibaret
olan bir ahlak kavray›fl› ya da moral durufl de¤ildir. O, ayn› zamanda ve çok daha
önemlisi, belli bir entelektüel tutum, olup bitenlerin nedenlerine dair sa¤lam bir
kavray›fl, varl›¤›n yap›s›na ve hayat›n anlam›na dair derinlikli bir vizyon, eylemle-
rin ilkeleri ve nihai amaçlarla ilgili kuflat›c› bir düflünüm anlam›na gelir. Söz konu-
su bilgeli¤i, antik Yunan’da olabilecek en iyi flekilde aç›klayanlardan biri de Pla-
ton’dur. Nitekim o, hocas› Sokrates’in hayat›n› ve idam cezas›yla yarg›lanmak üze-
re verildi¤i mahkemede yapt›¤› savunmay› anlatt›¤› eseri Sokrates’in Savunma-
s›’nda, bilgeli¤e sahip olan veya onu arayan kifliye filozof derken söz konusu bil-
geli¤i elefltirel tart›flma ya da sorgulamadan geçebilen, sorgulay›c› bir s›namay› ba-
flar›yla aflabilen bir bilgelik olarak ifade eder. Felsefeye özgü bu bilgeli¤in di¤er
bilgi veya bilgelik türlerinden tamamen farkl› oldu¤unu savunan Platon’a göre, ne
devlet adam› ne zanaatkâr ne de ozan, fiilen icra etmekte oldu¤u ifli neden yap-
makta oldu¤unu, hayat›n›n nihai amac›n› aç›klayabilecek durumdad›r. Zira farkl›
meslekten olan bu insanlar amaçlar›n bilgisinden yoksun olmaya ek olarak yap›p
etmeleri için temel ilke ve fikirlerden oluflan aç›k ve sorgulanabilir bir sistem olufl-
turmufl de¤ildirler. Platon’un söz konusu felsefe telakkisinin bak›fl aç›s›ndan, bir
kimsenin zaman zaman bilgece veya âdil ya da güzel bir fley yapm›fl olmas›, onun
gerçek bilgeli¤e sahip oldu¤u anlam›na gelmez. Her yönü ve bütün dayanaklar›y-
la temellendirilmifl bir hayata eriflebilmesi için, onun eylemlerinin, yap›p etmeleri-
nin ve bir bütün olarak da hayat›n›n hesab›n›, her tür elefltirel s›nama veya sorgu-
lamadan baflar›yla geçecek flekilde verebilmesi gerekir.
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Sokrates’in dostlar›ndan biri
Delphoi tap›na¤›ndaki
kâhine “insanlar›n en
bilgesinin kim oldu¤unu”
sormufl. Kâhin
duraksamadan “Sokrates”
yan›t›n› vermifl. Oysa
Sokrates, “Bildi¤im tek bir
fley var, o da hiçbir fley
bilmedi¤im” diyen biridir.
Mesaj Sokrates’e ulafl›nca
filozof ondaki hikmeti ortaya
ç›karmak amac›yla insanlar›
sorgulamaya bafllam›fl.
Sonuçta kâhinin söyledi¤inin
do¤ru oldu¤unu anlam›fl.
Çünkü görmüfl ki insanlar
hayat›n anlam›yla ilgili
sa¤lam bir kavray›fltan
yoksun olduklar› gibi, bu
durumun fark›nda bile
de¤illermifl.



Platon’un çizdi¤i filozof resmi ve ifade etti¤i bilgelik anlay›fl›, antik Yunan’da
Pythagorasç›lar taraf›ndan milattan önce alt›nc› yüzy›ldan itibaren gelifltirilen felse-
feci imgesiyle tamamen uyumludur. Söz konusu felsefeci imgesi, Olimpiyat Oyun-
lar›’nda biri flan fleref için koflmaya gelen atletin, di¤eri oyunlar vesilesiyle bir fley-
ler satarak para kazanmaya çal›flan sat›c› ya da tüccar›n ve sonuncusu da bütün bu
curcuna içinde, insanlar›n ne yapmaya çal›flt›klar›n›, hangi motiflerle eylediklerini
anlamaya çal›flan filozofun duruflu veya hayat› olmak üzere, üç farkl› hayat tarz›
bulundu¤unu dile getiren “üç hayat ö¤retisi”nden ç›kan filozof resmidir. Bu meta-
forda, sat›c› ya da tüccarlar, maddeye belli bir düflkünlük gösteren, yaln›zca paray-
la mutlu olunabilece¤ini düflünen insan tipini ifade eder. Atlet ise egosu güçlü, flan
ve fleref peflinde koflan, her daim kendini kan›tlama mücadelesi veren insan› gös-
terir. Oysa felsefeci, olup bitenleri anlamaya çal›flan, insanlar› pefllerinden kofltu-
ran fley ya da güçlerin gerçek de¤erini kavrama çabas› içinde olan, k›sacas› sade-
ce insanlar› de¤il, bir bütün olarak hayat› anlamaya çal›flan insan› ifade eder. 

FELSEFE VE D‹⁄ER D‹S‹PL‹NLER
Felsefe dünyay›, hayat› ve toplumu sadece anlamaya çal›flmaz, fakat bir yandan
da bütün bunlar› anlaml› k›lmaya ve aç›klamaya çal›fl›r. Nitekim felsefenin, yine
Platon taraf›ndan gelifltirilen ve baflka pek çok filozofta daha karfl›laflt›¤›m›z bir ta-
n›m› da, onun veya felsefeyle meflgul olan filozofun alg›sal görünüfllerin ötesine
yükselerek gerçekli¤e eriflebildi¤ini, gündelik dünyan›n sürekli bir de¤iflim için-
deki gelip geçici fleylerinden farkl› olarak kal›c› gerçekli¤e nüfuz edebildi¤ini di-
le getirir. Felsefenin mevcut görüflleri, sorgulanmadan do¤ru kabul edilmifl fikir-
leri, bilimlerin ön kabullerini sorgulay›p elefltiri süzgecinden geçirebilmesini sa¤-
layan fley, onun iflte bu yönüdür. Felsefe, kal›c› veya nihai gerçekli¤e nüfuz ede-
bildi¤i, gerçekten var olan›n ne oldu¤unu gösterebildi¤i içindir ki ön kabullere,
sorgulanmam›fl kanaatlere, k›smi görüfllere ihtiyaç duymaz. Felsefe, Platon’un gö-
zünde kesin bilgiyi mümkün k›lan yegâne nesneler olarak ‹dealar›, yani ezeli-
ebedi ve de¤iflmez varl›klar› konu ald›¤› içindir ki filozof do¤all›kla çok özel tür-
den bir bilgeli¤i, yani gerçekli¤in hakiki do¤as›yla ilgili kesinli¤i arayan kimse
olarak ortaya ç›kar.

Alg›sal görünüfllerin ötesine geçerek kal›c› gerçekli¤e eriflmek, gerçekli¤in do¤a-
s›n› kavramak ise elbette var olanlara iliflkin olarak bir aç›klama getirebilmek, tek
tek her fleyin ne için oldu¤unu bilmek, yani amaçlar›n bilgisine sahip olmak anla-
m›na gelir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, söz gelimi befleri gerçekli¤e nüfuz etmek veya
insan›n gerçek do¤as›n› kavramak, insan› insan yapan fleyin ne oldu¤unu, onun
hangi ideale yönelmifl bulundu¤unu veya daha do¤rusu yönelmesi gerekti¤ini bil-
mek demektir. Bu durumu bize Phaidon adl› diyalogunda, bu kez hapishanedeki
Sokrates’i anlatan Platon aç›klar. Sokrates, felsefi sorgulamalar›ndan rahats›z ol-
duklar› için kendisini bir flekilde susturmak isteyen kimse ya da çevrelerin asl›nda
önemli ölçüde temelsiz suçlamalar›yla mahkemeye verilmifltir. O, savunmas›yla
kendisinin bir filozof olarak ilahi bir misyonla, toplumu ve yurttafllar›n› de¤er ver-
memeleri gereken fleylere de¤er verdikleri, de¤er verilmesi gereken fleylere de de-
¤er vermedikleri için elefltiren bir at sine¤i olma misyonuyla yüklenmifl oldu¤unu
dile getirir. Kendisine verilmesi muhtemel idam cezas›ndan kurtulmas› fazlas›yla
mümkün iken hayat›n› bir bütün olarak tekzip etmemek ad›na ölüm cezas›n› bir
anlamda kabul etmek zorunda kal›r. Hapishanede cezas›n›n infaz edilmesini bek-
lerken kendisini kaç›rmak isteyen dostlar›n›n teklifini, Yunan yasalar›yla yapt›¤›
anlaflmaya ve yurttafll›k yükümlülüklerine sad›k kalmak ad›na reddeder. Platon ifl-
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Platon, varl›¤› görünüfller ve
‹dealar dünyas› olarak ikiye
ay›rm›fl, nihai gerçekli¤in
‹dea cinsinden varl›klar
oldu¤unu söylemiflti. O,
felsefenin ‹dealara
eriflebildi¤ini düflündü¤ü
için, felsefeyi bütün
disiplinlerin kraliçesi
yapm›flt›.



te bu noktada kendisinden önceki do¤a filozoflar›n›n, befleri gerçekli¤e ve insan›n
amaçlar›na iliflkin bilgiden bihaber olmalar› nedeniyle, gerçek bir bilgelikten yok-
sun kald›klar›n› ima eder. Onlar Sokrates’in hapisten neden dolay› kaçmad›¤›n›
aç›klayamazlar; bu filozoflar›n bildikleri yegâne aç›klama türü maddi aç›klama
olup onlar Sokrates’in hapishanede olmas›n› filozofun kemiklerinin ve kaslar›n›n
hareketiyle aç›klarlar. Oysa Sokrates’in eylemini anlamak için, bu filozoflar›n onun
vücut yap›s›n› de¤il de, ideallerini veya amaçlar›n› hesaba katmalar› gerekir. Bu ör-
nekten hareket edildi¤inde, felsefenin, sadece neyin gerçek oldu¤unu de¤il fakat
bir yandan da hangi aç›klaman›n temele al›naca¤›n›, dünyan›n esas itibar›yla han-
gi yönlerinin gerçek ve kal›c› oldu¤unu kavramaya yöneldi¤i söylenebilir. 

Felsefe, anlaml› k›lmaya ve aç›klamaya yönelik bu yönünü, elbette insan›n var-
l›k yap›s› ve antropolojik özellikleriyle aç›klar. Buna göre insan› di¤er canl› türle-
rinden veya hayvandan ay›ran önemli bir özellik, onun sadece hayatta kalmaya ça-
l›flan ve türünü devam ettiren salt bir do¤al varl›k olmay›p içinde yaflad›¤› dünya-
y› veya çevresini anlaml› k›lmaya ve aç›klamaya kalk›flmas›d›r. Söz gelimi hayvan
bir di¤erine sadece do¤al yap›s›n›n ve ihtiyac›n›n do¤al bir sonucu olarak yönelip
onu kendisiyle çiftleflmeye zorlar. Oysa insan karfl› cinse olan bu yönelimini, do-
¤al bir boyuttan ç›kartarak manevi bir boyuta tafl›makla, onu sevgiyle bezemekle
kalmaz, bütünüyle anlaml› hale getirir. Yine bir köpek ya da at kendisine sunulan-
lar› veya çevresinde bulduklar›n› do¤al bir biçimde tüketerek beslenme ifllevini ye-
rine getirip yaflam›n› sürdürür. Bunu elbette, insan da yapar. Ama insan bunu yap-
makla yetinmeyip beslenme ve sindirim fonksiyonlar›n›n canl›larda nas›l gerçek-
leflti¤ini sorgular, söz konusu fonksiyonlara iliflkin olarak anlaml› aç›klamalar ge-
lifltirir. Hayvanlar da hiç kufl yok ki yak›nlar›ndaki veya çevrelerindeki di¤er canl›-
lar›n ölümüne tan›k olurlar fakat onlar buna hiçbir flekilde anlam veremezler. Oy-
sa insan, ölüme tan›kl›k etmekle kalmaz, sonlu ve s›n›rl› varl›¤›n›n bilincine varan
yegâne varl›k olarak kendisine kayg› veren bu durumu zihninde tasarlay›p ölümün
anlam›n› sorgular. Hatta sadece ölüme de¤il fakat ölüm olgusu üzerinden, hayat›-
na da bir anlam yükleme durumuna gelir.

Buna göre insan karfl›laflt›¤› tikel olgular› anlaml› k›lan, onlara bir aç›klama ge-
tirebilen bir varl›kt›r. O, bunu ço¤u zaman tek tek olgular›n gerisindeki tümellere,
alg›sal görünüfllerin ötesindeki gerçekli¤e nüfuz etmek suretiyle yapar. ‹nsan›n bu-
nu yapabilmesini, sadece kendisine özgü olan bu baflar›y› hayata geçirebilmesini
mümkün k›lan fley ise hiç kuflku yok ki onun hayvan gibi, salt maddi bir varl›k ya-
p›s›yla s›n›rlanmay›p ayn› zamanda manevi bir varl›k olmas› olgusudur. ‹nsan›n
söz konusu ruhsal boyutu, hiç kuflku yok ki farkl› flekillerde tezahür eder. O, bu
ruhsal boyutu sayesinde akl›yla oldu¤u kadar duygular›, imgelemiyle de kendisini
gerçeklefltirir. Bu durum, hiç kuflku yok ki onun varl›¤a tek ve monolitik bir biçim-
de de¤il de, farkl› flekillerde anlam yükleyebilmesini, dünyay› farkl› perspektifler-
den aç›klayabilmesini mümkün k›lar. Baflka bir deyiflle, dünyan›n aç›klanmas› ve
anlaml› k›l›nmas›, insan›n çok boyutlu yap›s› veya farkl› katmanlara ayr›lm›fl mane-
vi gerçekli¤i sayesinde, dört eksen üzerinden gerçekleflir: Bilim, din, sanat ve fel-
sefe. Birbirlerinden önemli farkl›l›klar gösteren, hatta tarihsel süreç içinde en az›n-
dan baz›lar›n›n birbirleriyle çat›flt›¤› ileri sürülmüfl olan bu dört disiplinin tek bir or-
tak noktas› vard›r. Bu ortak nokta da onlar›n varl›¤› ya da dünyay› anlaml› k›lma-
ya kalk›flmalar›ndan ve bunu alg›sal görünüfllerin ötesine geçerek yapmalar›ndan
meydana gelir. Söz gelimi bilim adamlar›, insan taraf›ndan alg›lanan dünyada olup
bitenleri birtak›m yasalar üzerinden aç›klay›p anlamak amac›yla gen, elektron ve
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molekül benzeri teorik nesnelere ve aksiyomatik yap›lara baflvurur. Dünyay› söz
konusu nesne ve yap›lar üzerinden aç›klay›p sadece ak›l yoluyla keflfedilebilir
olan birtak›m yasalar yoluyla anlaml› hale getirir. Din de, bilim gibi dünyan›n kao-
tik olmay›p bir düzen sergiledi¤ini kabul eder. Fakat bilimin söz konusu düzeni
do¤aya içkin nedensel yasalar üzerinden aç›klad›¤› yerde, din onu do¤al düzene
aflk›n bir varl›¤›n amaçl› ve yarat›c› eylemi yoluyla anlamland›r›r. Dinin dünyay›
Tanr›’n›n yarat›c› eylemiyle anlaml› k›larken sanat›n söz konusu anlamland›rma et-
kinli¤ini sanatç›n›n yarat›c›l›¤›na ba¤lad›¤› söylenebilir. Buna göre, sanatç› duygu-
lar›n› ve s›n›rs›z ifade gücünü kullanarak maddi dünyaya onun kendisinde bulun-
mayan bir anlam katar. Bu durum elbette felsefe için de geçerlidir. Felsefe de dün-
yay›, görünüfllerin gerisindeki gerçekli¤e ulaflman›n kendisine verdi¤i temsil ve
aç›klama imkânlar›n› kullanarak anlaml› hale getirir. 

Söz konusu ortakl›k bir tarafa b›rak›lacak olursa bilim, sanat, felsefe ve dinin
anlama ve anlamland›rma biçimlerinde önemli farkl›l›klar oldu¤u söylenebilir.
Bunlardan bilim ile felsefe bütünüyle rasyonel bir temel üzerinde yükselirken din
ile sanat güçlerini ve temellerini akli bir kaynaktan almaz. Kayna¤› rasyonel de¤il
de ilahi olan dinde, insan, varl›¤›n Tanr›’n›n yarat›c› eylemi yoluyla anlamland›r›l-
mas›n› ifade eden dinî hakikatleri ilahi mesaj yoluyla ö¤renir. Baflka bir deyiflle di-
nin bak›fl aç›s›ndan, insan, birtak›m dinî ve ahlaki do¤rular›, kendi bafl›na bulamaz.
Bu yüzden, dinde temel tav›r, mutlak teslimiyettir; dindar kifli, Tanr›’n›n arzusu
önünde, alçakgönüllülükle boyun e¤en kiflidir. Bundan dolay›d›r ki dinî hakikatler
sorgulanamaz, tart›fl›lamaz. Ayn› durum önemli ölçüde sanat için de geçerlidir.
Dünyaya anlam›, sanatç›n›n biraz da Tanr›’n›n yarat›c›l›¤›n› ça¤r›flt›ran yarat›c› ey-
lemi ve ifade gücü yoluyla sokan sanat da ak›ldan ziyade, yarat›c› sezgiye, hayal
gücüne dayan›r. Bu, sadece sanatç› için de¤il, fakat sanat eserinin al›mlay›c›s› için
de böyledir. Sanat›n al›mlay›c›s› da bir tabloya bakarken, bir fliir okurken, sezgisi-
ne ve duygular›na dayan›r. Dahas› sanatta dünyaya kat›lan anlam›n en önemli bi-
leflenini meydana getiren güzellik, en az›ndan modern esteti¤in az›msanmayacak
bir bölümü için öznel ve göreli bir de¤er oldu¤u için, sanat alan›nda da rasyonel
tart›flma ve sorgulamaya pek yer yoktur.

Demek ki bilim ile felsefe, din ve sanattan rasyonel bir temele dayanma, an-
laml› k›lma ve aç›klama faaliyetine akl› katma noktas›nda farkl›l›k gösterir. Bunu
en iyi bir biçimde Yunan’da milattan önce alt›nc› yüzy›lda gerçekleflen mitolojiden
felsefeye ve dolay›s›yla muthostan logosa geçifl olgusunda görebiliriz. Muthos
efsane anlam›na gelmekte olup mitolojide ortaya konan aç›klaman›n, dünyada
olup bitenleri Olympos da¤›nda oturan ve pek çok özellikleriyle insana benzeyen
tanr›lar›n marifet ve eylemleriyle izah eden bir aç›klama oldu¤u söylenebilir. Lo-
gos ise sosyoloji, psikoloji, biyoloji, jeoloji benzeri bilimsel disiplinlerin adlar›ndan
da anlafl›laca¤› üzere, baflkaca fleyler yan›nda, “bilim”, “ak›l” ve “rasyonel aç›kla-
ma” anlam›na gelir ve bilim adam›yla felsefeciye özgü anlama ve aç›klaman›n te-
mel özelli¤ini gözler önüne serer. Gerçekten de bilim ile felsefe aras›nda bir ayr›-
m›n olmad›¤› bir ça¤da yaflayan Thales, Bat›l› anlamda ilk filozof ve bilim adam›
olarak kabul edilir. Felsefi görüflleri yan›nda astronomi ve matemati¤e dair çal›fl-
malar›yla da tan›d›¤›m›z Thales’in ilk bilim adam›-filozof kabul edilmesinin en
önemli nedeni, onun “do¤al olaylar›n, do¤aüstü güç ve nedenler yoluyla de¤il de
do¤al nedenleriyle aç›klanmas› gerekti¤i” kabulüdür. Buna göre, do¤adaki olayla-
r› tanr›lar›n hiddetiyle izah etmekten oluflan aç›klama, efsaneye dayal› bir aç›kla-
mad›r; o, belli bir olaya iliflkin genellefltirilemeyen, hiçbir flekilde test edilip sorgu-
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‹nsan, bir ak›l varl›¤› olmas›
dolay›s›yla, dünyay› ve
dünyada olup bitenleri
anlay›p aç›klamaya yönelir.
Söz konusu anlama ve
aç›klama faaliyeti, onun
tekil olgular› ve görünüflleri
aflarak bütüne ve nihai
gerçekli¤e ulaflabilmesiyle
mümkün olur. O, bu
çabas›n› bilim, felsefe,
sanat ve din üzerinden
gerçeklefltirir.

Felsefenin Yunan’da,
muthosun yerini logosun
almas›yla bafllad›¤› kabul
edilir. Çünkü muthosta, tekil
olaylar›n do¤aüstü
nedenlerle aç›klanmas› söz
konusu olup, bu aç›klama
sorgusuz sualsiz kabul
edilir. Oysa bilim ve
felsefede tikel olaylar›n
gerisine geçilerek, do¤al
olaylar sorgulanarak ak›l
yoluyla aç›klan›r.



lanamayan ve sadece kabul edilmesi istenen bir aç›klamad›r. Oysa olup bitenleri
veya do¤adaki de¤iflmeleri, Pythagorasç›lar›n veya Empedokles’in yapt›¤› gibi, ni-
telikleri niceli¤e indirgeyerek veya nesneleri meydana getiren temel ö¤elerin oran-
sal de¤iflimleri yoluyla aç›klamak, tamamen do¤al nedenlere dayanan, bütünüyle
akli ve test edilebilir bir aç›klamad›r. Dahas›, akla dayal› bir anlaml› k›lma çaba-
s›ndan oluflan bilim ya da felsefede sunulan aç›klama genel ya da evrensel bir
aç›klama olmak durumundad›r.

Yaklafl›k dört yüzy›l öncesine kadar, akla dayal› yap›s› dolay›s›yla felsefenin bir
parças›n› oluflturan bilim, Yeni Ça¤dan itibaren felsefeden kopmufl, baflta do¤a bi-
limleri olacak flekilde bütün bilimler felsefeden ayr›lm›fllard›r. Bu, elbette, ak›l te-
meli üzerinde veya rasyonel bir faaliyet olma noktas›nda birleflen bilim ile felsefe-
nin birbirinden en az üç noktada farkl›l›k gösterdi¤i anlam›na gelir. Buna göre, bi-
lim ve felsefeden ikisi de varl›¤› konu al›r. Fakat bilimler, varl›¤› bilmeye ve aç›k-
lamaya çal›fl›rken, onu parçalar ve belli bir yönden ele al›rlar. Örne¤in fizik varl›¤›
hareket, biyoloji canl›l›k aç›s›ndan inceler. Oysa felsefe varl›¤› parçalamaz, onu bir
bütün olarak ele al›r ve varl›k olmak bak›m›ndan inceler. 

Söz konusu bütüncülü¤üne ra¤men, bilimlerin hemen tamamen nesnel norm-
larla ifl gördükleri yerde, felsefe daha ziyade öznel bir çaba olarak ortaya ç›kar.
Baflka bir deyiflle, hem felsefe ve hem de bilim akla dayal› disiplinler olmakla bir-
likte, yöntem bak›m›ndan farkl›l›k gösterirler. Bilimi, kulland›¤› deneysel yönteme
ve matematiksel aç›klama tarz›na ek olarak, kan›tlama veya ispat karakterize eder.
Yani, do¤a bilimlerinde kiflinin yapt›¤› keflfi, ulaflt›¤› sonucu kan›tlamas› gerekir.
Formel bilimlerde ise kan›tlaman›n yerini ispat al›r. Bu yüzden, bilimin ulaflt›¤› so-
nuçlar herkesi ba¤layan genel geçer sonuçlar olarak ortaya ç›kar. Felsefede de fi-
lozof ak›l yürütür veya birtak›m argümanlar gelifltirir. Ama bu ak›l yürütme veya
argümantasyon, bir kan›tlama ya da ispattan ziyade, bir gerekçelendirme veya
hakl›land›rma ifllemine karfl›l›k gelir. Yani, filozofun gelifltirdi¤i argümanlar, bilim-
lerin bütünüyle nesnel bir temele dayanan kan›tlama ya da ispatlar›ndan farkl› ola-
rak özneye ba¤l› olan, onda temellenen öznel çabalar olarak gerçekleflir. ‹flte bu
yüzden, felsefede, matematiksel bir teorem veya bir fizik yasas›yla ayn› düzeyde
“do¤rular” yoktur; onda herkesi ba¤layan genel geçer sonuçlar olamaz. Bunun ter-
sine, pek çok konuda birbirlerinden farkl›l›k gösteren bir görüfller çeflitlili¤iyle
karfl›lafl›r›z.

Öte yandan, bilim “ölçmek” ister; onda, bilgi, formüllerle ifade edildi¤i veya ni-
celleflti¤i ölçüde, bilimseldir. Dahas›, bilime Yeni Ça¤dan itibaren, “güç” düflünce-
si efllik etmeye bafllam›flt›r. Yani, insano¤lu bilime sahip oldu¤u ölçüde, do¤al ve
sosyal çevreyi kontrolü alt›na alabilece¤ini düflünmüfl ve bunda da yan›lmam›flt›r.
Baflka bir deyiflle, on yedinci yüzy›l›n meflhur bilimsel devriminden sonra, do¤a bi-
limlerinde deney yoluyla test edilebilir bir bilgi birikimi gerçekleflmifl ve bu biri-
kim, teknolojinin do¤ufluna yol açm›flt›r. Felsefede, böyle bir pratik ç›kar ya da ya-
rar düflüncesi yoktur; onun temelinde, asl›nda yeni bilgi üretme arzusu da bulun-
maz. Onun temelinde, insan›n anlama ve gerçe¤i görme arzusu bulunur; yani fel-
sefeyi, ç›kar gözetmeyen bir bilgi anlay›fl› harekete geçirir. Çünkü insan yaln›zca
ç›kara ya da yarara yönelik bir varl›k de¤ildir. ‹nsan, evrenin yap› ve düzenini, ya-
flaman›n de¤er ve amac›n›, iyilik, adalet ve güzelli¤in anlam›n› bilmek, dünyay› an-
lamland›rmak ister. Felsefe, iflte bu iste¤i karfl›lama çabas›d›r ve onun yerini hiçbir
fley alamaz.
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Dünyay› anlama ve aç›klama çabalar›na örnekler bulun. Sonra da bu kapsam içine gireme-
yecek örnekler tespit edin ve ikisi aras›ndaki farklar› belirlemeye çal›fl›n. ‹kisi aras›ndaki
farklar nelerdir?

‹K‹NC‹ DÜZEY B‹R ETK‹NL‹K OLARAK FELSEFE
Felsefeyi, bilim de dâhil olmak üzere, di¤er disiplinlerden ay›ran çok daha önem-
li bir özellik, onun ikinci düzeyden bir etkinlik olmas› olgusuna iflaret eder. Baflka
bir deyiflle, söz gelimi bilim, do¤ay› veya evrende karfl›m›za ç›kan olgular› aç›kla-
maya çal›flan birinci düzeyden bir etkinliktir. Bilimin üzerine gelen bilim felsefesi,
do¤ay›, do¤al olaylar› aç›klayan bilimin kendisini aç›klamaya yönelirken ikinci dü-
zeyden bir aç›klama ya da betimleme sunar. Bu durum, hiç kuflku yok ki din ve
sanat için de geçerlidir. Yani, din felsefesiyle sanat felsefesi bizatihi dinin kendisiy-
le sanat›n kendisine iliflkin ikinci düzeyden aç›klamalar getirir.

Felsefe, bunu, yani bir bütün olarak dinin, sanat›n ve bilimin kendisiyle tek tek
bilimler üzerine ikinci düzeyden bir aç›klama temin etme iflini, bu disiplinlerin
kendilerini ele al›p onlar›n yap›lar›n› ve s›n›rlar›n› göstererek yapar. Ama o, bu ifli
biraz da ilgili disiplinlerin kendi kapsamlar› içinde kalmakla birlikte onlar taraf›n-
dan neli¤i veya do¤as› ortaya konamayan fleylere bir aç›klama getirerek yapar. Ör-
ne¤in sanat, güzellik kavram› üzerine yükselir. Bununla birlikte, güzelli¤in tam
olarak ne oldu¤una, onun öznel mi yoksa nesnel bir de¤er mi oldu¤una hiç bak-
madan, onunla ilgili bir kavramsallaflt›rmaya giriflmeden güzellik yaratmaya yöne-
lir. Ayn› flekilde matematik say›larla u¤rafl›r. Peki ya “Say› nedir?” diye bir soru so-
rulacak olursa, bilinmelidir ki matematikçinin bu konuda söyleyecek çok fazla bir
fleyi yoktur. Çünkü bu soruyla anlat›lmak istenen “2”nin, “çift”in veya “II”nin ne ol-
du¤u de¤ildir. Fakat daha ziyade belli bir rakam veya sembol ile gösterilen bu fle-
yin gerçekte ne oldu¤udur. Matematikçilerin yan›tlayamad›klar› bu soruyu yan›tla-
mak için çal›flanlar, Thales, Sokrates ve Platon’dan beri filozoflar olmufllard›r.

Newton’un kuvvetin kütle ile ivmenin çarp›m›na eflit oldu¤unu bildiren ikinci
yasas›n› [F = ma] düflünelim. Bu ünlü formülde geçen ivme, h›z›n zaman bak›m›n-
dan ilk türevini ifade edecek flekilde dv/dt olarak hesaplan›r. Peki ya, ortalama in-
san›n veya hepimizin çok aflina oldu¤u ama fizikçinin tam olarak ne oldu¤unu hiç-
bir zaman söyleyemedi¤i zaman gerçekte nedir? Zaman›, fizikçinin s›kl›kla yapt›¤›
üzere, saatle, dakikayla veya saniyeyle anlatmaya, tan›mlamaya çal›flmak, zaman›
ölçtü¤ü birimlerle kar›flt›rmak anlam›na gelece¤i için, hiçbir ifle yaramaz. Bu da, bi-
limin en az›ndan üç yüz y›ldan beri felsefeye havale etmifl oldu¤u bir sorudur. Yi-
ne, psikoloji bilimi, ruh anlam›na gelen Yunanca psukhe ile bilim anlam›na gelen
logos sözcü¤ünden türemifl bileflik bir sözcükle ifade edilir. O, ad› üzerinde veya
etimolojik kökeninden de anlafl›laca¤› gibi, ruhun bilimidir. Nitekim psikologlar,
ruhsal bozukluklar› olan hastalar›n rahats›zl›klar›n› teflhis edip tedavi etmeye çal›-
fl›rlar. Ama “ruhun ne oldu¤u” sorusu, onlar›n sordu¤u bir soru de¤ildir. Ayn› fle-
kilde hukuk bilimi de bir toplumda adaleti hayata geçirmek için yasalar yapar, ya-
salar› ihlal edenler için cezalar koyar. Ama hukuk adaletin tam olarak ne oldu¤u-
nu tan›mlamaz, cezay› hakl›land›rma veya temellendirme çabas› içine girmez. Hak-
k›, adaleti, cezay› ve özgürlü¤ü tan›mlamak, kabul etmek gerekir ki felsefeye dü-
fler. Demek ki felsefe taraf›ndan yan›tlanan sorular, en az›ndan az›msanmayacak
bir bölümüyle bilimler faaliyetlerini tamamlad›ktan veya ifllerini bitirdikten sonra
gündeme gelen sorulard›r. Örne¤in bilim “nedenselli¤in” yani “her olay›n kendisi-
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Felsefe, iki aç›dan “meta” ya
da ikinci düzey bir
etkinliktir. Örne¤in bilim,
do¤ayla ilgili sorular sorar.
Oysa felsefe, bilimin
kendisiyle ilgili sorular
sorar. Felsefe, ikinci olarak
yine bilimin hiçbir flekilde
aç›klayamad›¤› fleylerle ilgili
sorular sorar. Bundan
dolay›, bilim taraf›ndan
yan›tlanamayan, sadece
felsefe taraf›ndan
yan›tlanmaya çal›fl›lan
sorulara “büyük sorular” ad›
verilir.



ni do¤uran bir nedeni oldu¤u” ilkesinin geçerli bir ilke oldu¤unu kabul eder. Ama
o, bu ilkeyi hiç sorgulamaz; araflt›rmalar›n› onun geçerlili¤ini kabul ederek yürü-
tür. Onu sorgulamak, neli¤ini ortaya koymak bilim taraf›ndan felsefeye havale
edilmifl bir ifl olmufltur. Nitekim nedensellik konusunu ilk ve en ayr›nt›l› bir biçim-
de ele alan kimselerin Aristoteles, David Hume (1711-1776) ve Immanuel Kant
(1724-1804) gibi filozoflar olduklar› söylenebilir.

Do¤ay› birtak›m yasalar üzerinden aç›klayan bilimin
kendi normal faaliyetini birinci, bilimin kendisini aç›kla-
yan bilim felsefesinin faaliyetini ikinci düzeyden bir et-
kinlik olarak tan›mlamaktay›z. Bu ba¤lamda do¤aya ilifl-
kin olarak bilimin yan›tlad›¤› sorulara birinci düzey soru-
lar, buna mukabil bilimin, sanat›n veya dinin kendisiyle
ilgili sorulara ikinci düzey sorular ad› verilir. Söz konusu
ikinci düzey sorular, ço¤u zaman ruhun, say›n›n, güzelli-
¤in, varl›¤›n ne oldu¤uyla ilgili büyük sorularla tamamla-
n›r. Büyük sorular›n kapsam›na demek ki bilimlerin, sa-
nat ve dinin yan›tlayamad›klar› ve muhtemelen hiçbir za-
man yan›tlayamayacaklar› sorular girer. Nedensellikle,
zamanla, ruhla, adalet ve özgürlükle ilgili olan bu “büyük
sorular”, insan›n sormadan yapamad›¤›, onun hayat›n›
bir flekilde anlamland›racak sorulard›r. Bu gerçe¤e en
aç›k flekilde iflaret edenlerden biri Alman filozofu Kant
olmufltur. Kant varl›¤›n yap›s›, Tanr›’n›n var oluflu ve ru-
hun do¤as›yla ilgili bu sorular›n ortak paydas›n› olufltu-
ran temel bir nokta oldu¤unu öne sürüyordu: Bu sorular,
insan›n ilgisiz kalamayaca¤› sorulard›r. Gerçekten de ha-
yat›n› anlamland›rmak isteyen hiçbir insan, bu sorulara
kay›ts›z kalamaz. Çünkü “varl›¤›n nas›l bir yap› sergiledi-
¤i” sorusuna verilecek yan›tlar hayat›m›z›n anlam›n› de-
¤ifltirir; “varl›¤›n yaln›zca madde mi oldu¤u, yoksa mane-
vi bir boyutu da m› bulundu¤u” sorusuna getirilecek ya-
n›t, hayat›m›z›n anlam›n› belirler. Büyük sorular, ayn› za-

manda anlam ve de¤erle ilgili olan sorulard›r. Bu yüzden
onlar, sadece felsefe taraf›ndan yan›tlanabilen sorulard›r. Çok daha önemlisi bü-
yük sorular›n net ve de¤iflmez yan›tlar›, herkese uygulanabilecek haz›r reçeteleri
yoktur. Daha do¤rusu, bu sorular›n tek tek kiflilerin kendileri taraf›ndan sorulup yi-
ne kendileri taraf›ndan, kendileri için yan›tlanmalar› gerekir. ‹flte bu durum, felse-
fenin öznel çabalara dayanan bir aç›klama ve anlamland›rma türü oldu¤unu orta-
ya koyar. “Kendi kanatlar›yla uçamayan hiçbir kuflun yükse¤e ç›kamayaca¤›n›”
söyleyen meflhur ‹ngiliz flairi, ressam ve düflünürü William Blake’in de ima etti¤i
üzere, insan, hayat›n› büyük sorulara baflkalar›n›n verdi¤i yan›tlarla ne yönlendire-
bilir ne de anlamland›rabilir.

Felsefenin sordu¤u sorular›n ikinci düzey sorularla “büyük sorular”, verdi¤i yan›t ya da
aç›klamalar›n da ikinci düzey aç›klamalar oldu¤unu söyledik. Siz de buradan hareketle,
ikinci düzey sorularla büyük sorulara örnekler bulun.
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FELSEFEN‹N KURUCU, ANAL‹T‹K VE ELEfiT‹REL
BOYUTLARI
fiimdiye kadar ortaya koydu¤umuz, birbirleriyle ne kadar iliflkili olursa olsun, son
tahlilde farkl›l›k gösteren iki ayr› felsefe tan›m›, yani “bilgelik sevgisi olarak felse-
fe” anlay›fl›yla “ikinci düzey bir etkinlik olarak felsefe” telakkisi, en az›ndan onun
farkl› boyutlar› oldu¤unu veya farkl› flekillerde yap›labildi¤ini gözler önüne ser-
mek bak›m›ndan önem tafl›r. Gerçekten de ço¤u yer ve durumda ikinci düzey bir
etkinlik olarak ortaya ç›kan felsefenin kendisinin de farkl› düzey veya boyutlar›
vard›r. Felsefi faaliyeti belirleyen, felsefenin kurucu unsurlar›n› meydana getiren
bu boyutlar, s›ras›yla kurucu veya bütünlefltirici, analitik ve elefltirel boyutlard›r. 

Felsefenin söz konusu üç ayr› boyutu, asl›nda onun farkl› tarihlerde ortaya ç›-
k›p geliflen üç tarz ya da fleklini karakterize eder. Buna göre, kurucu ya da bütün-
lefltirici boyut, felsefenin ta ilk bafllang›c›ndan itibaren, yani Thales’ten bu yana
yaklafl›k iki bin befl yüzy›ll›k süreç boyunca çeflitli flekillerde karfl›m›za ç›kan kla-
sik felsefe anlay›fl›n›n tan›mlay›c› yönü veya ay›rt edici özelli¤ini meydana getirir.
Söz konusu felsefe tasavvurunun en önemli temsilcileri aras›nda Platon, Aristote-
les, Aquinal› Thomas (1225-1274), Farabi (874-950), René Descartes (1596-1650),
Gottfried Leibniz (1646-1716), Baruch Spinoza (1632-1677), Kant ve Georg Wil-
helm Hegel (1771-1831) gibi düflünürler bulunur. Felsefenin önemli ölçüde meta-
fiziksel yönünü aç›¤a vuran bu boyut, filozoflar›n baflta varl›k olmak üzere, bilgi,
de¤er ve toplum üzerine gelifltirdikleri, “çok üzerindeki biri” ortaya koyan teoriler-
de somutlafl›r. 

Felsefenin çözümleyici boyutu veya yönelimi, yirminci yüzy›lda Anglo-Sakson
dünyada büyük ölçüde klasik ya da metafiziksel felsefe gelene¤ine bir tepki ola-
rak geliflen ve felsefenin metafizikle u¤raflmak veya dünya üzerine kuflat›c› sen-
tezler üretmek yerine kendisini analizle s›n›rlamas› gerekti¤ini bildiren analitik
felsefe anlay›fl›n› karakterize eder. Dile dayal› bir felsefe anlay›fl›n› cisimlefltiren ve
daha ziyade kavram analizi çal›flmalar›yla belirlenen analitik felsefenin önemli
temsilcileri aras›nda Bertrand Russell (1872-1970), George Edward Moore (1873-
1958), Gilbert Ryle (1900-1976), Ludwig Wittgenstein (1889-1951) benzeri düflü-
nürler bulunur. Felsefenin elefltirel boyutu ise esas itibar›yla yirminci yüzy›lda Al-
manya ve Fransa’da sadece klasik veya metafiziksel felsefeyi de¤il, analitik felse-
feyi de elefltirerek ortaya ç›k›p geliflen K›ta felsefesinde somutlafl›r. Bu yüzden sa-
dece belli bir felsefe anlay›fl›n› de¤il, bir bütün olarak Bat› felsefesinin geliflimini,
temel kabul ve dayanaklar›n› sorgulayan K›ta felsefesinin elefltirel yönelimi, Fried-
rich Nietzsche (1844-1900), Martin Heidegger (1889-1976), Jacques Derrida (1830-
2004) ve Michel Foucault (1926-1984) benzeri düflünürlerde oldukça aç›k bir bi-
çimde ortaya ç›kar.

Felsefenin, Bat› felsefesinin birbirlerine karfl›t felsefe gelenekleri taraf›ndan
temsil edilmeleri nedeniyle birbirlerini tamamen d›fllay›c› bir flekilde sunan bütün-
lefltirici, analitik ve elefltirel boyutlar›n›n asl›nda d›fllay›c› ve karfl›t olmalar› hiçbir
flekilde gerekmez. Felsefenin birbirlerini ço¤u zaman d›fllarm›fl gibi görünen bu
boyut ya da yönelimleri, asl›nda felsefenin kendisinde ço¤u zaman birbirlerini ta-
mamlayan kurucu unsur ya da bileflenler olarak ortaya ç›kar. Nitekim söz konusu
kurucu yönelim veya oluflturucu boyutlardan en az ikisi farkl› filozoflarda s›kl›kla
birlikte veya birbirini tamamlay›c› bir tarzda ortaya ç›kar. Söz gelimi Aristoteles,
kendi felsefesini oluflturmadan önce hocas› Platon’un idealizmini; Descartes özne
merkezli kendi modern felsefesini öne sürmeden önce, Tanr› merkezli skolastik
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düflünceyi elefltirmifltir. Ayn› flekilde Kant sözcü¤ün gerçek anlam› için de kurucu
bir felsefe olan transendental felsefesini infla etmeden önce ak›lc›l›kla deneyimci-
li¤i, Marx da materyalist felsefesini öne sürmeden önce idealizmi s›k› bir elefltiri
süzgecine tabi tutmufltu.

Felsefenin Kurucu veya Bütünlefltirici Boyutu
Felsefenin kurucu veya bütünlefltirici boyutu asl›nda, insan›n zihninin biliflsel geli-
fliminin veya akl›n bir hedefe yönelimli çal›flmas›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›-
kar. Gerçekten de insan zihni sadece birtak›m izlenim veya deneyimsel verileri pa-
sif bir flekilde almakla kalmay›p, onlara yap› kazand›rarak anlam yükler. O, tek tek
malumat ya da bilgi parçalar›n› bir araya getirirken onlara bir flekilde kazanm›fl ol-
du¤u birtak›m aç›klay›c› yap›lar, kucaklay›c› paradigmalar veya temsil flemalar›
üzerinden anlam yükler. Bu, insan›n dünyay› anlamland›r›p aç›klayabilmesinin en
önemli yolunu meydana getirir ve ona varl›¤›n veya hakikatin tümünü anlamlan-
d›rma imkân› verecek teoriler temin eder.

Felsefede de söz konusu olan fley, bu olmufltur. Bat› felsefesinin ilk filozofu
olan Thales ile Anaksimandros ve Anaksimenes, d›fl dünyaya bakt›klar›nda nere-
deyse sonsuz say›da farkl› fleyden oluflan bir çokluk görmüfl ve bu çoklu¤un an-
cak kendisinden türemifl oldu¤una inan›lan bir birli¤e indirgenerek anlaml› k›l›na-
bilece¤ini düflünmüfltü. Bu durum, gerçekten var olan›n öz ya da kavram cinsin-
den oldu¤unu, gerçekli¤in maddi olmayan bir yap› sergiledi¤ini dile getiren idea-
list bir felsefenin kurucu yaklafl›m›yla gerçekli¤in madde cinsinden oldu¤unu ileri
süren materyalist bir felsefenin birincisine karfl›t bütünlefltirici yaklafl›m› üzerinden
çok daha iyi bir flekilde ifade edilebilir. Bunlardan birincisi Platon’un idealizmi,
ikincisi ise materyalist düflünürler taraf›ndan gelifltirilen atomcu teoridir. Söz konu-
su her iki teori de en yüksek düzeyde kurucu veya bütünlefltirici teoriler olup var-
l›¤›n bir alan›na de¤il, neredeyse tüm yönlerine, hakikatin bütününe anlaml› aç›k-
lamalar getirmifltir.

Buna göre idealist bütünlefltiricili¤in ilk ve en önemli temsilcisi olan Platon,
karfl› karfl›ya kald›¤›na inand›¤› felsefi problemlere bir çözüm getirmek amac›yla
felsefe tarihinin en bütünlefltirici teorisi olarak meflhur ‹dealar teorisini gelifltirmifl-
ti. Çünkü o, var olan›n sadece de¤iflen alg›sal görünüfllerden ibaret olmad›¤› kana-
atindeydi. Var olan her fley tikellerden, de¤iflen görünüfllerden ibaret olsayd›, Pla-
ton’a göre genel geçer bilgiden, sözcüklerin sabit anlamlar›ndan ve de¤iflmez de-
¤erlerden söz edemezdik. O, genel geçer veya ezeli-ebedi bilgilerin en az›ndan
matematikte var oldu¤undan, sözcüklerin de¤iflmeyen ve anlaflmay› mümkün k›-
lan sabit anlamlar›ndan ve kifliden kifliye, toplumdan topluma de¤iflmeyen mutlak
de¤erlerin varl›¤›ndan emindi. Bu yüzden var olan bütün fley türlerinin ilk örnek
ya da arketiplerine karfl›l›k gelen de¤iflmez özler, tümel gerçeklikler ve ideal ya da
kal›c› varl›klar olarak ‹dealar›n varoluflunu öne sürdü. Platon, bilginin konusu ol-
du¤una, sözcüklerin sabit anlamlar›na karfl›l›k geldi¤ine, de¤iflmez de¤erlerin tafl›-
y›c›s› oldu¤una inand›¤› tümeller olarak ‹dealar›, ayn› zamanda dünyadaki birey-
sel fenomen ya da görünüfllerin varl›k nedeni olarak de¤erlendirdi. O, söz konu-
su ‹dealar teorisinin bütünlefltiricili¤ine o kadar inanm›flt› ki siyaset felsefesinin
problemlerini bile, ideal bir devlet anlay›fl› üzerinden çözme yoluna gitti. Platon
‹dealar teorisine dayanan söz konusu kolektivist çözümünde gerçekten var olan›n
bu kez bütün ya da toplum oldu¤unu öne sürerken bireyin anlam›n› ve de¤erini
bütüne olan anlaml› aidiyetinden ald›¤›n› savundu.
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Platon’un yaflad›¤› s›rada fliddetle karfl› ç›kt›¤› materyalizmin bütünlefltirici te-
orisi olarak atomculuk da en az›ndan kendisinin ‹dealar teorisi kadar kuflat›c› ve
genifl kapsaml›yd›. Gerçekten de teori, var olan her fleyin en küçük, bölünemez
madde parçac›klar› olan atomlardan meydana geldi¤ini öne sürmekle kalmad›, bil-
ginin ve zihin hallerinin duyu verileriyle izlenimlerin bir birlefliminden meydana
geldi¤ini savundu. Bütünlefltirici bir teori olarak atomculuk, kolayl›kla görülece¤i
üzere, ayr›flt›rarak bütünlefltirir. Nitekim o, toplumlar›n en iyi bir biçimde, karfl›l›k-
l› bir etkileflim içinde bulunan bireysel birim ya da atomlardan meydana geldi¤i
düflünüldü¤ü zaman anlafl›laca¤›n› söyler. Siyaset felsefesi aç›s›ndan, Platon’un bü-
tüncülü¤ünün veya kolektivizminin aksine, gerçekten var olan›n birey oldu¤unu
öne sürdü¤ü için, kendisini liberalizmle ifade eder. O, toplum bilimleri alan›nda
ise söz gelimi sosyolojinin toplumsal yap›lar› konu alan bir analizle de¤il de top-
lumu meydana getiren bireylere ve bireylerin eylemlerine yükledikleri anlamlara
iliflkin incelemelerle geliflip ilerleyebilece¤ini savunur.

Felsefenin Analitik Boyutu
Felsefenin en az bütünlefltirici boyutu kadar önemli olan, hatta kurucu yönünün
bir flekilde varsayd›¤› boyutu onun çözümleyici boyutudur. Zira kavramsal bir
aç›kl›¤a kavuflmadan, düflüncelerin bilumum içerimlerini hesaba katmadan ve
hepsinden önemlisi do¤ru ve mant›kl› ak›l yürütmenin gerekli koflullar›n› sa¤lama-
dan anlaml› sentezler yapmak veya hakikate nüfuz etmek imkâns›z olur. Söz ko-
nusu ifllemlerin kapsam› içinde kald›¤› analitik boyut ile bütünlefltirici boyut ara-
s›ndaki iliflkiyi olabilecek en aç›k bir biçimde görenlerden birisi Descartes ise bir
di¤eri Sokrates’tir. Gerçekten de Descartes modern felsefenin kurucusu olarak or-
taya ç›karken bir yandan da skolâstik düflüncenin klasik araçlar›na karfl› yeni bir
yöntem önermiflti. Akl›n ‹daresi ‹çin Kurallar adl› eserinde ortaya koydu¤u bu
yöntemin üçüncü ad›m› veya kural›, “düflünceleri basitten karmafl›¤a yükselecek
flekilde düzenlemek gerekti¤ini” dile getiren sentez kural›yd›. Fakat o, söz konusu
kural›n öncelikle analize ba¤l› oldu¤unu bildi¤inden, sentez kural›n›n önüne akl›n
esas itibar›yla çözümleyici faaliyetine gönderme yapan apaç›kl›k ve analiz kuralla-
r›n› koymufltu. Nitekim apaç›kl›k kural› “do¤ru oldu¤u apaç›k bir biçimde bilinme-
yen hiçbir fleyi do¤ru kabul etmemek” gerekti¤ini öne sürerken analiz kural› “dü-
flünceleri en basit unsur ya da bileflenlerine ay›rman›n do¤ru düflünmek aç›s›ndan
vazgeçilmez oldu¤unu” dile getirmekteydi.

Ayn› flekilde Sokrates de, Descartes’tan tam iki bin y›l önce, kavramsal bulan›k-
l›k ya da kar›fl›kl›¤›n sadece entelektüel yönden de¤il fakat eylem yönünden de
kargaflaya yol açaca¤›n›n fark›na varm›flt›. Bu, bireysel aç›dan oldu¤u kadar, top-
lumsal aç›dan da böyle olmak durumundad›r. Gerçekten de yaflad›¤› dönemde yo-
¤un bir kavram kargaflas›n›n hüküm sürdü¤ünü, bunun ahlak alan›n› da kapsad›-
¤›n› düflünen Sokrates, bilgeli¤in, adaletin, cesaretin vs. anlam›n›n ne oldu¤u bilin-
medi¤i sürece, bilgece, adil ya da cesurca eylemekten söz edilemeyece¤ini iddia
etmiflti. Çünkü ayn› sözcükleri ya da kavramlar› kullanan insanlar, bu sözcük ya da
kavramlarla farkl› fleyleri kastediyorlarsa e¤er, Sokrates’e göre, bu, insanlar›n an-
laflt›klar›n› sanarak anlaflamadan konufltuklar› anlam›na gelir ve sonuç, kargafladan
baflka hiçbir fley olmaz. Kargafla, Sokrates’e göre, hem entelektüel hem de ahlaki
yönden olur. Ona göre, entelektüel olarak sözcük ve kavramlar›, sizin kulland›¤›-
n›z anlamdan farkl› bir anlamda kullanan biriyle tart›flarak, bir kavga d›fl›nda, hiç-
bir yere varamazs›n›z ve ahlaki olarak da söz konusu sözcükler moral fikirlere kar-
fl›l›k geldi¤i için, sonuç bir anarfliden baflka bir fley olmaz. Genel kavramlar›n her
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tür rasyonel konuflma ve kavramsal aç›kl›¤›n da düflüncenin do¤ru geliflimi için
zorunlu bir önkoflul bilen Sokrates, iflte bu kargaflay› sona erdirmek, insanlara ah-
laki geliflmelerinde yol göstermek için, kendilerine bilgisizliklerini göstermek
amac›yla felsefi tart›flmalar yapm›flt›r. Gerçekten de o, bütün tart›flmalar›nda ken-
disine adalet, ölçülülük, cesaret, bilgelik benzeri bir ahlaki erdemi konu alm›fl ve
“X nedir?” sorusunu sorarak muhataplar›ndan söz konusu erdemin kavram›n› ta-
n›mlamalar›n› istemifltir. Bunu da, ilgili kavram› en iyi bilmesi gereken insanlardan
talep etmifltir. Buna göre o, örne¤in Platon’un Euthyphron adl› diyalogunda anla-
t›ld›¤› üzere, babas›n› dinsizlik suçu iflledi¤i gerekçesiyle mahkemeye vermeye gi-
den Euthyphron’dan “dindarl›¤›n”, savafllarda gösterdi¤i cesaretle seçkinleflen ge-
neral Lakhes’ten “cesaretin” ne oldu¤unu kendisine göstermesini ister. Fakat bu
tart›flmalar ahlaki kavramlar› en fazla bilmesi gereken insanlar›n bile, bu konuda
bilgisiz olduklar›n›, en iyi durumda kavram›n anlam›n› ortaya koyabilmek yerine
örnek verebildiklerini göstermifltir. Baflka bir deyiflle o, söz gelimi Euthyphron’un
dindarl›¤›n özünü ortaya koymak yerine “dindarl›k flimdi benim yapt›¤›m fleydir”
veya “dindarl›k tanr›lar›n hofluna giden fleydir” diye konufltu¤unu görmüfltür.
Bundan dolay› Sokrates, tart›flmalar›nda insanlara birtak›m kavramlar› kullanmala-
r›na ra¤men, bu kavramlar›n içeriklerini veya anlamlar›n› bilmediklerini ve çok
daha önemlisi, söz konusu bilgisizliklerinin fark›nda olmad›klar›n› gösterme gay-
reti içinde olmufltur. Dolay›s›yla o, karfl›s›ndaki kiflilere haz›r bilgi aktarmak yeri-
ne, felsefenin öncelikle analitik bir etkinlik oldu¤u inanc›yla onlar›n zihinlerinde
bir aç›kl›k yaratmaya çal›flm›flt›r. ‹flte bu ba¤lamda Platon’un bütünlefltirici veya
kurucu felsefe anlay›fl›n›n hocas› Sokrates’in analitik felsefe anlay›fl›ndan sonra
geldi¤i, onun kendi ö¤retilerini ortaya koydu¤u olgunluk dönemi diyaloglar›n›
hocas›n›n tart›flmalar›n› anlatt›¤› gençlik dönemi diyaloglar›ndan sonra kaleme al-
d›¤› söylenebilir.

Felsefenin Elefltirel Boyutu
Felsefenin kavramlar› analiz eden, düflünceler aras›ndaki iliflkileri araflt›ran analitik
boyutuyla varl›¤›n veya dünyan›n çok çeflitli unsurlar›n› birbirine ba¤layan kurucu
veya bütünlefltirici boyutunu tamamlayan boyutu elefltirel boyutudur. Asl›nda o,
felsefenin tamamen yeni bir yönü olmay›p bir anlamda ya analitik boyutun derin-
lefltirilmesinden ya da çözümleyici boyut ile bütünleyici boyutun daha bir üst dü-
zeyde sentezlenmesinden oluflur. 

Baflka bir deyiflle o da çözümleyici boyutun veya analitik felsefe anlay›fl›n›n dil-
sel analizine benzer flekilde kavramsal bulan›kl›k ve belirsizlikleri tespit edip orta-
dan kald›rmaya çal›fl›r. Hatta biraz daha ileri giderek çeflitli kavram ya da teorile-
rin hem gerçek yüzü ve içeri¤ini hem de arka plan ya da dayanaklar›n› gözler önü-
ne serme çabas›yla belirlenir. Fakat elefltirel yaklafl›m bununla yetinmez, hatal› an-
lam içeriklerini veya neye hizmet etti¤ini gösterdi¤i kavram ve teorilere yüklenme-
si gereken yeni anlam ufuklar›na iflaret eder. Bu ise felsefenin elefltirel boyutunun
salt bir “elefltiri dili”yle yetinmeyip bir de “imkân dili” gelifltirme yoluna girdi¤i an-
lam›na gelir.

Bunu en iyi Nietzsche’nin iyi ve kötü kavramlar›na iliflkin analiziyle Fouca-
ult’nun bilgi kavram›na dönük analizinde görebiliriz. Buna göre, insanlar özellikle
bütün bir ‹lk Ça¤ ve Orta Ça¤ boyunca iyi ve kötünün, insan ve toplumdan ba¤›m-
s›z olan mutlak de¤erler, verili fleyler oldu¤una inanm›fllard›. Bugün de ço¤umuz
nesnel olarak belirlenip tan›mlanm›fl iyi ve kötüler oldu¤una inan›r›z. Oysa Nietzs-
che, hemen bütün kavramlar gibi “iyi” ve “kötü” kavramlar›n›n da ç›kardan ba¤›m-
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s›z olmad›¤›n› öne sürerek bu kavramlar›n güç kavram›yla olan iliflkilerini araflt›r-
d›. Baflka bir deyiflle o, ahlaki inançlar›n tarihsel köklerini, moral kavram ve fikir-
lerin kökenlerini ortaya ç›karma anlam›nda bir jeneolojik etkinlik içine girmifl ve
iyiyle kötü kavramlar›n›n soy kütü¤ünü ç›karmaya çal›flm›flt›. Yani o, antropolojik
bir yaklafl›m benimsemifl ve insanlar›n güçlüler ve zay›flar olarak ikiye ayr›ld›klar›-
n› ve bu insanlar aras›ndaki iliflkilerin temelinde de ahlaki unsurlar yerine gerçek
hayatta bulunan her fleyin oldu¤unu öne sürmüfltü. Gerek hayat›n bizatihi kendi-
sindeki ve gerekse tek tek bireyler aras›ndaki iliflkiler, onun gözünde güç iliflkileri
olup ahlak›n mahiyetini belirleyen fley bireyin güçlü ya da zay›f olmas›d›r. Buna
göre, verili ahlak zay›f, güçsüz karakterli insanlar›n teflekkül ettirdi¤i bir ahlaksa
e¤er, bu ahlak köle ahlak›d›r; buna mukabil o güçlü, kendilerine güvenen, sa¤l›k-
l› insanlar aras›nda teflekkül etmiflse, söz konusu ahlak bu kez efendi ahlak› olmak
durumundad›r. O, on dokuzuncu yüzy›l koflullar›nda yürürlükte olan ahlak›n, kay-
na¤› itibariyle çok büyük ölçüde ‹brani-Hristiyan gelene¤inden ç›km›fl olan bir kö-
le ahlak› oldu¤u, zay›flar›n güçlülere karfl› duyduklar› haset ve h›nç duygular› ta-
raf›ndan belirlendi¤i kanaatindeydi. Bu yüzden de mevcut iyi-kötü ayr›m›n›n güç-
süzlerin veya zay›f karakterli insanlar›n ahlaki de¤erlerinin bask›n ç›kmas›n›n bir
sonucu oldu¤unu göstermeye çal›flt›. Bununla birlikte o, bu noktada kalmay›p bir
elefltiri dilinden bir imkân dili yaratma yoluna gitti ve güçlü karakterlerin kendi de-
¤erlerini yaratma ve bildik iyiyle kötünün ötesine geçmek suretiyle yeni de¤erler
yaratma potansiyelini ortaya ç›karma çabas› sergiledi.

Ondan çokça etkilenen Foucault da, Nietzsche’nin elefltirel ve jeneolojik sorufl-
turmas›n› baflka bir kavram üzerinde gerçeklefltirmiflti. Burada da hemen ço¤umuz
bilgi kavram›n›n t›pk› iyi kavram› gibi ç›kardan ba¤›ms›z bir kavram oldu¤unu,
merakl› insanlar›n d›fl gerçekli¤i anlama ve anlamd›rma çabalar›n›n bir ürünü ol-
du¤unu düflünürüz. Oysa Foucault böyle bir fleyin olamayaca¤› inanc›yla “nesnel
hakikat”, “ç›kar gözetmeyen bilgi”, “önyarg›s›z kavray›fl” benzeri kavramlar› eleflti-
rel bir tarzda sorgular. Hatta daha da ileri giderek bilgi iddialar›n› tarihsel bir pers-
pektiften hareketle ele alan Foucault, iktidar ve güç iliflkileriyle siyasetten ba¤›m-
s›z bir hakikat anlay›fl›na karfl› ç›kar. Nitekim o, bilginin tarihsel süreç içinde olufl-
turulup tan›mland›¤›n› ileri sürerek nesnel, tarafs›z ve evrensel olma iddias›yla or-
taya konan bütün bilgi iddialar›n›n gerçekte belli bir iktidar formunu tesis etme ze-
mini üzerine yükseldi¤ini savunur. Buna göre Foucault tarihsellefltirdi¤i bilgi kav-
ram›n› güç ya da iktidar düflüncesiyle iliflkilendirir. Bilgi ile iktidar aras›nda s›k› bir
iliflki bulundu¤unu, iktidar›n iliflkili bir bilgi alan›n›n oluflturulmas›yla mümkün k›-
l›nd›¤›n› ileri süren Foucault, nesnel bir bilgi alan›n›n varl›¤›n› reddederken “ikti-
dar iliflkilerini varsay›p oluflturmayan bir bilginin olamayaca¤›n›” söyler.

FELSEFEN‹N KONULARIYLA ALT ALANLARI 
Felsefenin pek çok konusu vard›r. Hatta onun kapsam›na girmeyen bir fley nere-
deyse yok gibidir. Nitekim bu durumun bir sonucu olarak günümüzde felsefenin,
teknoloji felsefesi, çevre felsefesi, spor felsefesi gibi yeni dal ya da alanlar› ortaya
ç›km›flt›r. Felsefenin konular›n›n çok çeflitli olmas›, insan hayat›n›n karmafl›kl›¤›n›n
ve ça¤dafl uygarl›¤›n ulaflt›¤› düzeyin bir sonucu olmak durumundad›r. Felsefenin
konular›n›n ve dolay›s›yla dallar› ya da alt alanlar›n›n çeflitlili¤i, onun ayn› anda
birçok ifllevi yerine getiren bir disiplin olmas›na iflaret eder. ‹nsan hayat›nda ayn›
anda birçok ifli gerçeklefltiren felsefenin söz konusu çok ifllevlili¤ine dikkat çeken-
lerden biri de ünlü ça¤dafl düflünür Wittgenstein olmufltur. Hatta o, dikkat çek-
mekle kalmam›fl, felsefeyi bu yüzden bir alet kutusuna benzetmifltir. T›pk› farkl›
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aletler içeren bir alet kutusunu birçok farkl› iflte kullanmam›z gibi, felsefe de ayn›
anda birçok ifllevi yerine getirir. Onun en temel ifllevleri anlama, anlaml› k›lma ve
aç›klama ifllevleridir. Bununla birlikte, felsefenin yegâne ifllevleri bu teorik ifllev-
lerden ibaret olmay›p o kendisini ço¤u zaman birtak›m pratik ifllevlerle de göste-
rir. Felsefe, bütün bu ifllevleri kendi alt dallar›nda hayata geçirip farkl› flekillerde
tezahür eder.

1. Günümüzün bilgi ça¤›nda, hayat›m›z›n her an›nda, sürekli bir fleyler ö¤reni-
yoruz. Bildik iletiflim araçlar›yla, her yönden a¤›r bir malumat bombard›ma-
n› alt›nda tutuluyoruz. ‹flte burada, “Bilgi nedir?” diye sormam›z gerekmez
mi? Televizyondan, gazeteden veya bir internet sitesinden ö¤rendi¤imiz ma-
lumatlar› bilgi sayabilir miyiz? Çeflitli flekillerde aktar›lan, ço¤u zaman farkl›
ideolojilerin süzgecinden geçirilerek ve do¤all›kla tahrif edilerek verilen ha-
berleri ne ölçüde bilgi addedece¤iz? Gerçekten de en s›radan anlar›m›zda
bile yeni kavray›fllar kazand›¤›m›z olur; böylesi durumlarda neyi bilip neyi
bilmedi¤imiz, neye do¤ru dedi¤imiz ve neleri bilip neleri bilemeyece¤imiz
üzerinde düflünürüz. Farkl› bilgi türleri aras›ndaki ayr›l›klar› ve ortak nokta-
lar› ö¤renmek, bilgimizin s›n›rlar›n› belirlemek isteriz. ‹flte bu konularda, bi-
ze bilgi felsefesi ya da epistemoloji yard›m eder.

2. Ayn› flekilde, hepimiz bir dil kullan›yoruz. Düflüncelerimizi bu dil arac›l›¤›y-
la d›fla vurdu¤umuz gibi, yeni fleyleri yine bu dil arac›l›¤›yla ö¤reniyoruz.
Birço¤umuz flu ya da bu amaçla, ana dilimiz d›fl›nda bir dil daha ö¤reniyo-
ruz. Kendisinin en büyük baflar›lar›ndan biri olan dille bu kadar yak›ndan
iliflkili olan insan›n flu sorular› sormas› kaç›n›lmazd›r: Dilin özü nedir? ‹leti-
flim ya da anlam aktar›m› nas›l mümkündür? Anlam nedir? Kaç tür anlam
vard›r? Çeflitli dillerin, örne¤in din dilinin, fliir dilinin, bilim dilinin, matema-
tik dilinin, mimiklerin ya da bilgisayar dilinin belirleyici özellikleri nelerdir?
Dille bilgi, dille sezgisel kavray›fl aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Dille gerçek-
lik, kavramla kavramsallaflt›r›lan aras›nda nas›l bir iliflki bulunur? Dil hangi
amaçlarla ve nas›l kullan›l›r? Bu sorular›m›za yan›t verecek olan felsefe dal›,
dil felsefesidir.

3. Ayn› fley hiç kuflku yok ki bilim için de geçerlidir. Hemen hepimiz, en az›n-
dan bir meslek sahibi olmak için, bir bilim tahsil ediyoruz. Hepimiz bilimin
toplum kalk›nmas› üzerindeki etkisini aç›kça görüyoruz. Bilim ve teknoloji-
ye sahip olan toplumlar›n bilimsel bilgi ve teknolojiyi yeterince üretemeyen
toplumlar üzerinde ne kadar büyük bir hegemonya kurdu¤una her gün ta-
n›k olmaktay›z. Ayn› bilimsel bilginin ça¤dafl dünyada, kültürel alanda fiilen
sergiledi¤i yay›lmac›l›¤›n baflka bilgi formlar›n› nas›l tahrip etti¤ini hepimiz
aç›kl›kla görüyoruz. Bunlar, bilim üzerinde düflünmek için yeterli nedenler
de¤il midir? Bilimin do¤as›na ve özellikle de yöntemlerine, kavramlar›na, ön
kabullerine ve bu arada, bilimin entelektüel disiplinlerin genel flemas› için-
deki yerine iliflkin araflt›rmalardan meydana gelen, k›sacas› bilimi konu alan
felsefe disiplini bilim felsefesidir.

4. Neyin gerçekten var oldu¤u, varl›k bak›m›ndan neyin geçici, neyin kal›c› ol-
du¤u konusunda meraka düfltü¤ümüz olmuyor mu? “Varl›k sadece madde
midir yoksa maddeye ek olarak ruh da var m›d›r?” sorusu kadar temel bir
soru olabilir mi? Maddeyle zihin aras›ndaki bir iliflki olup olmad›¤›, evrende
bir nedenselli¤in hüküm sürüp sürmedi¤i; sürüyorsa e¤er, bunun özgürlü-
¤ümüzü nas›l etkiledi¤i hepimizi ilgilendiren sorulard›r. Varl›kla ilgili bu tür-
den sorularda yard›m›m›za koflan felsefe dal›, metafizik ve zihin felsefesidir.
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5. Bununla birlikte, felsefe deyince esas akl›m›za gelen felsefe disiplini, etiktir.
Kendi kiflisel hayat›nda ahlaki do¤ruyu yanl›fltan, iyiyi kötüden ay›rma ça-
bas› içine girmemifl insan, gerçekten de yok gibidir. Hepimiz ahlaken yap-
mam›z gereken fley ile yapmamam›z gereken fley aras›nda bir ayr›m yapmak
isteriz. Ayn› flekilde, iyi ve mutlu bir hayat›n neden meydana geldi¤ini me-
rak eder, mutlulu¤a eriflmek için çabalar›z. Ahlaki hayatta erdem veya yü-
kümlülü¤ün mü, yoksa mutlulu¤un mu önce geldi¤ini belirlemek için çaba-
lad›¤›m›z olur. Bir flekilde “ötekilefltirdi¤imiz” insanlara karfl› yükümlülükle-
rimizin neler oldu¤u üzerinde düflünmemizin insanl›¤›m›z›n en belirleyici
unsuru oldu¤unu, hepimiz çok iyi bilmekteyiz. ‹flte ahlaki hayat›m›zla, yü-
kümlülüklerimizle ilgili olarak gerçek mutlulu¤un ne oldu¤u konusunda bi-
ze yard›m edecek olan felsefe disiplini, etiktir.

6. Bir toplum içinde yaflad›¤›m›za ve baflka insanlarla iliflki içinde bulundu¤u-
muza göre, hayat›m›z›n niteli¤inin baflkalar›n›n davran›fllar›ndan etkilenmesi
kaç›n›lmazd›r. Kendimizi ve kimli¤imizi ancak farkl› hayat tarzlar›na sayg›l›,
hoflgörüsü geliflmifl, özgürlükçü bir toplumda ifade edebiliriz. Gelece¤imiz,
içinde yaflad›¤›m›z toplumun bize sa¤lad›¤› e¤itim ve ifl imkânlar›na ba¤l› de-
¤il midir? Belli bir yönetim biçiminin oluflturdu¤u temel üzerinde, bireyleri
bar›fl ve ifl birli¤i içinde yaflayan bir toplum aç›s›ndan birtak›m kural ve ge-
nel yasalar›n gerekli oldu¤unu hemen hepimiz fark ederiz. Bize bu konuda
yard›m eden felsefe ise hukuk felsefesi ile siyaset felsefesidir. Söz konusu fel-
sefe disiplinlerinden hukuk felsefesi, hukukun do¤as›yla adaletin özü üzerin-
de yo¤unlafl›r. Buna karfl›n siyaset felsefesi farkl› yönetim tarzlar›n› konu edi-
nip hangi yönetim biçiminin di¤erlerinden daha iyi oldu¤unu araflt›r›r. Poli-
tik düzenin hangi ilkeler üzerinde infla edilmesi gerekti¤ini ele al›r.

7. Hepimizin amac›, daha nitelikli bir hayat de¤il midir? Varoluflumuza anlam
ve de¤er katan fleylerin bafl›nda, güzellik aray›fl› gelmez mi? Do¤adaki gü-
zellik ile sanat alan›ndaki güzelli¤in birbirinden nas›l ayr›ld›¤›n›, estetik tu-
tumun kendine özgü farkl›l›klar›n›n ne oldu¤unu, estetik de¤erin kurucu
özelliklerinin nas›l tan›mlanabilece¤ini bilmek isteriz. Sanat eserini belirle-
yen de¤erlerin öznel mi yoksa nesnel mi; göreli mi yoksa mutlak m› oldu-
¤u konusu üzerinde s›kça durdu¤umuz bir tart›flma konusu de¤il midir? Es-
tetik nesnelerin de¤iflmez birtak›m formlar› m›, bütünlüklü bir hayat› m›,
duygular› m›, yoksa belli varolufl imkânlar›n› m› ifade etti¤i konusu kadar
çokça tart›fl›lm›fl bir konu var m›d›r? ‹flte bütün bu sorular› ele al›p tart›flan
felsefe disiplini, özellikle güzellik konusu üzerinde yo¤unlaflan ve bu arada
sanat›n mahiyeti üzerinde duran estetiktir.

8. Düflüncemiz bu s›n›rlarda kalmaz; kendimizin ve içinde yaflad›¤›m›z toplu-
mun s›n›rlar›n› aflmam›z, ço¤u zaman bir zorunluluk olur. Hayat›m›z› flim-
di ve burada, maddi olanla anlamland›r›p temellendirmemiz söz konusu
olamayaca¤› için, iflte böylesi anlarda, bir bütün olarak evren, bu dünyada-
ki yaflam›m›z, dünyadaki hayattan sonras›, Tanr›’n›n varoluflu üzerinde dü-
flündü¤ümüz olur. Felsefenin bize bu konularda yol gösterecek dal›, din
felsefesidir. 

Felsefenin birbirinden önemli bu on dal›n›, e¤itim felsefesi, tarih felsefesi ve sos-
yal bilim felsefesi gibi son derece önemli baz› felsefe disiplinleriyle zenginlefltirmek
kadar, asl›nda varl›k, bilgi ve de¤er gibi üç ana alan ya da konu bafll›¤› etraf›nda
yeniden organize etmek de mümkündür. Varl›¤› konu edinen disiplinler aras›na
metafizik ile zihin felsefesi girer. Bilgi konusunu ele alan tek disiplin epistemoloji
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de¤ildir. Çünkü bilim de, ister do¤a bilimleri ister befleri bilimler olarak al›ns›n, son
çözümlemede, belli özellikleri olan bir bilgi bütününü tan›mlar; öte yandan, dil fel-
sefesi de bilgiyi ileten, düflünceleri somutlaflt›ran dilin kendisi ve dilsel araçlar üze-
rinde yo¤unlafl›r. Bu yüzden, epistemolojinin kendisiyle bilim felsefelerini ve dil
felsefesini, konular› her ne kadar ayr› olsa da birlikte düflünmek mümkün olabilir.
Ayn› flekilde etik, siyaset felsefesi, estetik, hukuk felsefesi ve din felsefesi de bura-
daki amaçlar›m›z aç›s›ndan birlikte ele al›nabilir. Zira bu disiplinlerin konular› ne
kadar farkl› olursa olsun, onlar de¤er ortak paydas›nda birleflirler. Örne¤in etik,
“olan”la u¤raflmaz; onun ifli, insan davran›fl›n› betimlemek veya aç›klamak de¤il-
dir. Bu, psikoloji biliminin iflidir; etik, bunun yerine “olmas› gereken”le u¤rafl›r, in-
san›n ahlaki yükümlülüklerini ele al›r. 

Ayn› durum siyaset felsefesi için de geçerlidir; o, siyasal partileri ele almaz, po-
litik düzeni çözümlemez; örne¤in birey devlet iliflkilerinin flu ya da bu ülkede na-
s›l oldu¤unu araflt›rmaz. Bunu yapacak olan entelektüel disiplin, siyaset bilimidir.
Oysa siyaset felsefesiyle hukuk felsefesi “normatif” disiplinlerdir. Bu yüzden, siya-
set felsefesi “normlar”la, “olmas› gereken”le meflgul olur, ideal politik düzenin na-
s›l olmas› gerekti¤ini ele al›r, en iyi yönetimin temel ö¤elerini araflt›r›r. Ayn› durum
hukuk felsefesi için de geçerlidir; çünkü o, adalet düflüncesi üzerinde yo¤unlafl›r.
Bunun, ayn› flekilde de¤erle ilgili olan din felsefesi için de geçerli oldu¤u aç›k ol-
mal›d›r. Bir Tanr›’n›n varl›¤› ya da yoklu¤u, insan›n ve dünyan›n de¤er yap›s›n›
do¤rudan etkiler. Bunu en aç›k gören kiflinin, “Tanr› yoksa e¤er, her fleye izin var-
d›r” diyen ünlü Rus romanc›s› ve düflünürü Dostoyevski oldu¤unu herkes bilir.
Gerçekten de Tanr› yoksa e¤er, manevi hayat, imkân›n› veya önemli bir dayana¤›-
n› yitirir. Bu durumda, ona kaba güç ve ç›kar iliflkileri egemen olaca¤› için, dünya-
da adalete, do¤rulu¤a ve iyili¤e yer açmak, en az›ndan pek kolay olmaz.

FELSEFEN‹N DE⁄ER‹ 
Modern dünyada bir fleye de¤er biçmenin en önemli yolu, flöyle ya da böyle onun
somut yarar›n› belirlemek ya da ölçmekten geçer. ‹flte bu noktada “felsefe” sözcü-
¤ünü ifliten pek çok insan›n ilk tepkisinin, biraz da alayc› bir dille, onun hiçbir ifle
yaramad›¤›n› dile getirmekten meydana geldi¤i söylenebilir. Bu, günümüzde felse-
feyle ilgili olarak çok s›k rastlanan bir baflka yan›lg› veya ön yarg›d›r. Zira felsefe-
nin yarar›, do¤rudan olmay›p olsa olsa dolayl› olabilir. Felsefeden maddi de¤erle-
rin ve zenginliklerin meydana getirilmesine do¤rudan katk›da bulunmas›, elbette
beklenemez. Üstelik maddi zenginlik ve refah›n insan›n de¤er verdi¤i yegâne fley
olmad›¤›n› da unutmamak gerekir. Gerçekte, insanlar refah› ve maddi de¤erleri,
bizatihi kendileri için de¤il de mutlulu¤a götüren yolda, birer araç olduklar› için is-
terler. 

Felsefenin Bireysel Düzeydeki Katk›lar›
Bu ba¤lamda, felsefe de mutluluk amac› için bir araç olabilir. Nitekim her insan
maddi zenginliklere sahip olmaktan haz duymaz. Baz› insanlar, tefekkürde bulun-
maktan, yani derin düflünmekten, insan yaflam›n›n anlam›n› araflt›rmaktan haz al›r.
Bu hazza yabanc› olan insanlar bile, onun nitelik yönünden oldukça zengin bir ya-
flant› oldu¤unu kabul ederler. Demek ki felsefe her fleyden önce insana entelektü-
el bir keyif, manevi bir haz verir. ‹nsan›n sadece bir vücuttan ibaret olmad›¤›n›,
onun ayn› zamanda manevi bir varl›k oldu¤unu dikkate al›rsak, bu durum daha
aç›k hale gelir. ‹nsan, amac›na sadece maddi ihtiyaçlar›n› karfl›layarak ulaflamaz;
onun manevi ihtiyaçlar›n› da tatmin etmesi gerekir. ‹nsan›n manevi ihtiyaçlar›n›n
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en bafl›nda ise merak›n› giderme, ö¤renme, evreni ve kendisini anlama, flu dünya-
da geçen yaflam›n› anlamland›rma iste¤i vard›r. Bu iste¤i de büyük ölçüde felse-
fe karfl›layabilir. 

Gerçekten de felsefe, insan›n kuflat›c› bir bilgi veya kapsay›c› bir kavray›fla ulafl-
ma talebine cevap verebilen yegâne disiplin olmak durumundad›r. Hayat›n›n ak›-
fl› içinde kendi öz kaynaklar› d›fl›nda baflka yerlerden ço¤u zaman ilintisiz inanç ve
bilgiler, tercih ve eylem tarzlar› edinen insan, varl›¤› hayat, dünya ve toplum kar-
fl›s›nda belli bir tav›r gelifltirmek, bu tavr› yaflam›n›n temeline yerlefltirmek için söz
konusu da¤›n›k materyali tutarl› bir yap› içinde sistematize etme ihtiyac› duyar. Bu-
nu ise, söz konusu materyalin unsurlar› üzerine gelifltirilebilecek elefltirel ve sorgu-
lay›c› düflünüm ile ancak felsefe sa¤layabilir.

Felsefe, çok daha önemlisi, bize kendimizi tan›ma imkân› sa¤lar. Bu genel
do¤ruyu da ilk olarak ve en iyi antik Yunanl›lar göstermifltir. Asl›nda hemen her
kültürde bulunan “Kendini tan›!” sözünü en erken kullanan kavim olan Yunanl›lar,
bu sözü tap›naklar›n›n kap›s›na yazm›fllard›. Gerçekten de insan, ne ve kim oldu-
¤unu ancak felsefeden veya felsefe yard›m›yla ö¤renebilir. Bizim salt bir et ve ke-
mik y›¤›n› olmay›p ayn› zamanda bir ruh varl›¤› oldu¤umuzu, bize en iyi felsefe
gösterebilir. Dünyaya sadece soluk al›p vermek veya salt keyif almak için de¤il bi-
raz da do¤aya ve baflkalar›na olan ödevlerimizi yerine getirmek için geldi¤imizi
felsefeden ö¤renebiliriz. Zira felsefe, her fleyden önce, insan olarak varoluflumu-
zun anlam›yla ilgili baz› temel sorular› ele al›r. ‹çimizden her birinin bu temel, bü-
yük felsefi sorular üzerinde düflünmesinde, varoluflumuzu anlamland›rmak bak›-
m›ndan büyük yarar vard›r. Nitekim Sokrates, “incelenmemifl, sorguya çekilmemifl
bir hayat›n yaflanmaya de¤er olmad›¤›n›” söylemifltir. Demek ki felsefeye ilkeli bir
hayat sürebilmek için gerek duyar›z. Çünkü insan, hayvanlardan farkl› olarak ak›l-
l› bir varl›kt›r; bu özelli¤i dolay›s›yla, hayat›n› birtak›m ilkelere dayand›r›r. ‹lkesiz
bir hayat, hatta ilkeleri sorgulanmam›fl bir varolufl, s›radan ve temelsiz bir varolufl-
tur; hayat›m›z›n böyle ilkesiz bir varolufla dönüflmemesi için felsefeye ihtiyac›m›z
vard›r.

Felsefe, yine bireysel olarak bu dünyadaki k›sac›k hayat›m›zda bize neyin bizim
elimizde olup neyin olmad›¤›n› gösterir. Sadece Sokrates de¤il, yirminci yüzy›l›n
önemli düflünürlerinden Jean-Paul Sartre (1905-1980) da, olgusal koflullar›m›z› de-
¤ifltirmenin bizim elimizde olmad›¤›n› söylemekteydi. Yani, bu dünyaya gelmiflsek
e¤er, gelmemifl olmak elimizde de¤ildir. Anam›z› babam›z›, do¤du¤umuz co¤rafya-
y›, mensubu oldu¤umuz dini, üyesi bulundu¤umuz millet ya da etnik grubu seç-
mek elimizde olmad›. Boyumuzu, cinsiyetimizi, baflkaca biyolojik özelliklerimizi
seçmek de elimizde de¤ildi. Bütün bunlar biz insanlar için verili olan, de¤ifltirme-
nin mümkün olmad›¤› fleylerdir. Ama karakterimizi ve insanl›¤›m›z› gelifltirmek, da-
ha iyi ve daha erdemli insan olmak için çal›flmak, bizim elimizde olan bir fleydir.
Sartre bu yüzden “‹nsan kendisinden ne yarat›rsa ondan ibarettir” diyordu.

Felsefeye hayat›n ak›fl› içinde karfl›laflt›¤›m›z sorunlar›n üstesinde gelmek için
ihtiyaç duyar›z; ondan, bizi zorlayabilecek çeflitli olaylar karfl›s›nda dik durufl ser-
gileyebilmek için destek al›r›z. ‹sviçreli psikolog ve düflünür Carl Gustav Jung’un
(1875-1961) da söyledi¤i üzere, “Hayat›n ak›nt›lar›nda yüzen hiç kimse dertsiz kal-
maz.” Felsefe kayg›lar›m›z› hafifletmemizi, dertlerimizi aflmam›z›, bu dünyadaki
hayat›m›z s›ras›nda yolumuzu kaybetmememizi sa¤layan en önemli araçt›r. Felse-
fenin yolumuzu bulmam›z› sa¤layan en önemli araç oldu¤unu gözler önüne ser-
mek üzere, Wittgenstein, meflhur benzetmelerinden birinde, insan›n bu dünyada-
ki durumunu bir flifle içindeki sine¤in durumuna benzetmifltir. Wittgenstein’a göre,
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fliflenin içine s›k›flm›fl olan sinek flifleden d›flar› ç›kmak ister fakat bunu nas›l bafla-
rabilece¤ini bilmez. Felsefenin esas görevi, sine¤e flifleden nas›l ç›kaca¤›n› göster-
mektir. Onun bu benzetmesine göre, biz insan varl›klar› bu dünyadaki hayat›m›z
s›ras›nda, zaman zaman kendimizi kapana k›st›r›lm›fl hisseder ve yolumuzu bul-
makta güçlük çekeriz. ‹flte felsefe, biz insan varl›klar›n›n kapana k›st›r›lm›fll›k duy-
gusundan kurtulmam›z› sa¤lar, yönümüzü bulmam›za yard›m eder.

Felsefe, yine ayn› do¤rultuda kafa ve kavram kar›fl›kl›¤›m›z› gidermeye yarar.
Çünkü günümüzde pek çok insan birtak›m zihinsel kar›fl›kl›klar yüzünden dertler
ve kayg›lar içinde k›vran›p durur. Gerçekten de insanlar son zamanlarda giderek
artan bir s›kl›kla imtiyazlar› haklarla, tarafs›zl›¤› öznellikle, istemeyi ihtiyaç duy-
makla, fiyat› de¤erle, zenginli¤i baflar›yla kar›flt›rmaktad›r. ‹flte bu kafa kar›fl›kl›¤›-
n› giderecek, kavramsal aç›kl›¤› sa¤layacak olan fley, felsefedir. Çünkü felsefe, in-
sana birçok konuda do¤ru ve aç›k seçik düflünebilmeyi ö¤retir. Felsefi düflünce-
nin yöntemleri, insana hemen her konuda ak›l yürütebilmesi için gerekli temelle-
ri haz›rlar. Böyle bir düflünce türü, insan›n bir probleme birçok yönden bakabil-
mesini, sorunlara ön yarg›s›z yaklaflabilmesini sa¤lar; o, insan›n hiçbir fleyi mut-
laklaflt›rmay›p her fleyi elefltiri süzgecinden geçirebilmesini temin eder. Bütün
bunlar bir araya getirildi¤inde, felsefenin insan›n özgürleflmesine katk› yapt›¤› ra-
hatl›kla söylenebilir.

Temelinde insan›n dünyay› anlamland›rma çabas›n›n bulundu¤u felsefenin, zihinsel bir
aç›kl›k temin etti¤ini, kafa kar›fl›kl›¤›n› giderdi¤ini, bize kuflat›c› bir kavray›fla eriflme im-
kân› sa¤lad›¤›n›, kendimizi tan›ma imkân› temin etti¤ini, vb. k›sacas› bizi entelektüel yön-
den özgürlefltirdi¤ini söyledik. ‹nsan›n zihinsel yönden özgürleflmesi ne anlama gelir?

Felsefenin Toplumsal Düzeydeki Katk›lar›
Bireysel düzlemde, insan› al›flkanl›klar›n cenderesinden kurtarmak suretiyle özgür-
lefltiren felsefe genel bir düzlemde veya toplumsal platformda da çok önemli hiz-
metler sa¤lar. Öncelikle liberalizm, muhafazakârl›k, sosyalizm benzeri bütün mo-
dern ideolojilerin kayna¤›nda felsefenin bulundu¤unu söyleyebiliriz. Baflka bir
deyiflle, söz konusu ideoloji veya siyaset felsefelerini oluflturup formüle edenler
ça¤lar›n› do¤ru okuyan filozoflar olmufltur. Öte yandan günümüzde, kimi eksikle-
rine karfl›n, demokrasinin en iyi yönetim biçimi oldu¤u hemen herkesçe kabul
edilmektedir. Felsefe, iflte bir yönetim biçimi olarak demokrasinin geliflmesine ve
iflleyifline önemli katk›lar yapar. Zira demokrasi, insanlar elefltirel bir bak›fl aç›s›na
sahip olduklar› zaman ifller. Demokrasi kültürü, insanlara olan biteni farkl› yönler-
den görebilmeyi, kendilerini ve baflkalar›n› sorgulayabilmeyi ö¤rendiklerinde yer-
leflir; demokrasi ancak, insanlar ba¤naz olmay›p ön yarg›s›z ve hoflgörülü olabil-
dikleri zaman yürür. Ötekini de bir de¤ere, en az›ndan eflit sayg› ve muameleyi
hak eden bir ahlaki de¤ere sahip bir varl›k olarak görebilmeyi, sadece felsefi bir
bak›fl ö¤retebilir. ‹nsanlara bu temel al›flkanl›klar› ve erdemleri kazand›racak olan
fley de yaln›zca felsefedir, felsefi bir bak›fl aç›s›d›r. 

Gerçekten de felsefeye farkl›l›klara sayg› göstermek, baflkalar›yla birlikte yafla-
man›n asgari koflullar›n› temin etmek için ihtiyaç duyar›z. Bu aç›dan özellikle ih-
tiyaç duydu¤umuz felsefe, insanlar aras›ndaki çat›flmalar›n binlerce y›ldan beri sü-
rüp gitti¤ini ve insan›n oldu¤u her yerde bu çat›flmalara rastlanabilece¤ini gösterir.
Felsefe dahas›, insanlar aras›ndaki çat›flmalar›n yüksek uçan bir uçaktan at›lacak
hakkaniyet, adalet, baflkalar›n›n düflüncelerine ve haklar›na sayg› benzeri evrensel
etik ilkelerin uygulanmas› suretiyle çözüme kavuflturulabilece¤ini gösterir. 
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Yine ancak felsefe, insanlar aras›ndaki çat›flman›n esas nedeninin, bireyin kim-
li¤ini, fikirlerini ve kendini ifade etme tarz›n› feda etmesinden kaynakland›¤›n›
gösterir. Bu feda ediflin nedeni, ço¤u zaman grup ya da toplulukla özdeflleflme is-
te¤idir. Gerçekten de insanlar kendilerine güvenlik ve rahatl›k temin etmek ad›na,
bireysel kimliklerini unutup kolektif bir kimli¤e ba¤lan›rlar. Bir gruba, cemaate ya
da bir ideolojiye s›¤›n›rlar; “Ali”, “Veli”, “Hans”, “George” ya da “mütevaz› bir in-
san” olmaktan önce, “feminist”, “Hristiyan”, “Amerikal›”, “milliyetçi”, “sosyalist”,
vb. olmay› tercih ederler. Bireysel kimli¤imizi grup kimli¤imizle de¤ifltirdi¤imiz za-
man düflünce, inanç ve davran›fl özgürlü¤ümüzün önemli bir bölümünden vazge-
çeriz. Toplulu¤un düflünce ve inanç birli¤iyle davran›flta ahenk talebini benimse-
riz. Grup bizi içine al›r, bize kolektif bir kimlik sa¤lar; aidiyet dürtümüze seslenir-
ken bizi kendimizi arama derdinden kurtar›r. Ayn› topluluk kendimizi ihtiyaç du-
yulan biri olarak görmemizi sa¤larken bize güvenlik ve yaflama rahatl›¤› temin
eder. Ama bunu yapt›¤›m›z zaman, ait oldu¤umuz grup ya da toplulu¤u insanl›¤›n
merkezi olarak görmeye bafllar›z. Bu gruba dâhil olmayanlar›, farkl› düflünenleri
kendimize düflman olarak görme durumuna geliriz. Çünkü dünyay› “biz” ve “on-
lar”, yani kendimiz ve di¤erleri, inananlar ve kâfirler, vatanseverler ve sat›lm›fllar
olarak ikiye ay›rm›fl›zd›r. “Biz”in “onlar”dan her zaman ve her yerde üstün oldu¤u-
nu söylemeye gerek yoktur. Bunun gerçekte böyle olmad›¤›n›, bize sadece felsefi
bir tutum gösterebilir.

Farkl›l›klara anlay›flla ve hoflgörüyle bakmakla yetinmeyip onlar›n toplumsal
geliflme ve ilerleme için gerekli oldu¤unu da ancak felsefe gözler önüne serebilir.
Hele bir düflünelim: Herkes dünyan›n düz ve hareketsiz oldu¤unu düflünmeye de-
vam etseydi, bugün dünyan›n evrenin merkezinde, düz bir tepsi fleklinde hareket-
siz durdu¤una inan›yor olurduk. ‹yi ki günün birinde biri kalk›p da dünyan›n yu-
varlak oldu¤unu ve güneflin etraf›nda döndü¤ünü, ölümü göze alarak söyleyebil-
me cesareti buldu. Geçmiflte sapk›n addedilen, kabulü imkâns›z görülen ve dola-
y›s›yla yasaklanan ne kadar çok fikrin, günümüzün en s›radan do¤rular› haline gel-
mifl oldu¤unu acaba hiç düflündük mü? T›pat›p ayn› düflünen, ayn› flekilde yafla-
yan, ayn› fleylere inanan atom ya da klonlardan oluflan bir toplumun geliflip ilerle-
yebilmesi mümkün olabilir mi acaba? ‹nsanlara birbirleriyle bar›fl içinde geçinme-
yi ö¤retebilecek; onlar›n farkl›l›klar›n›, çat›flmalar›n›n de¤il de ifl birliklerinin teme-
li yapt›klar› zaman çok daha mutlu ve müreffeh yaflayabileceklerini, felsefe d›fl›n-
da gösterebilecek bir fley var m›d›r? Gerçe¤i ö¤renme hakk›na sahip oldu¤umuzu,
hakikati ö¤renmenin daha iyi oldu¤unu bize gösteren felsefe de¤il midir? Unutul-
mamal›d›r ki düflünme, tart›flma, fikirlerimizi ifade etme özgürlü¤ümüz olmad›¤›
sürece, ne gerçe¤e ulaflabilir ne de hakikati bilebiliriz. Zira gerçekler özgürce çar-
p›flan farkl› düflüncelerden do¤ar. Aksi takdirde geriye kalan tek alternatif, hatala-
r›n ve yanl›fllar›n bize zorla kabul ettirilmesine boyun e¤mek olur. Bunu bize gös-
teren de felsefedir, felsefecilerdir. Bar›fl ve demokrasiye yapt›¤› söz konusu katk›
bir yana, asl›nda felsefe, büyük ça¤dafl düflünürlerden Alfred North Whitehead’in
(1861-1947) de söyledi¤i gibi, “her türlü medeni çaban›n gerisinde bulunmas› ge-
reken kavray›fl ve basireti, de¤er ve önem duygusunu yaratan” en önemli güç ol-
mak durumundad›r.
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Felsefenin bilgelikle olan iliflkisini aç›klamak.

Felsefe, etimolojik kökeni ya da sözcük anlam›y-
la “bilgelik sevgisi”, “bilgelik aray›fl›” anlam›na
gelir. Felsefenin arad›¤› bilgelik çok fley bilme,
malumatfurufl olma anlam›na gelmedi¤i gibi, bil-
ge kifli de do¤all›kla “bilgili kifli” anlam›na gel-
mez. Bilge kifli, tefekkür içinde olan, olup biten-
lerin gerisindeki gerçek nedenleri bulmaya çal›-
flan, hayat› do¤ru kavrayan, hemen her fley üze-
rine kuflat›c› bir kavray›fl gelifltirmifl, düflünsel bir
aç›kl›¤a ve zihinsel olgunlu¤a sahip kimse olmak
durumundad›r. O, dahas› sahip oldu¤u entelek-
tüel kavray›fl ve zihinsel olgunlu¤u eylemlerine
ve hayat›na yans›tm›fl kâmil bir insand›r.

Felsefenin veya onun bilinen ve yayg›n kabul gö-

ren flekli olarak Bat› felsefesinin do¤uflunun an-

cak muthostan logosa geçifl yoluyla olabilece¤ini

aç›klamak.

Felsefe ya da Bat›’da felsefe, efsane ya da mito-
lojik aç›klamadan logosa yani rasyonel aç›kla-
maya geçiflle bafllam›flt›r. Muthosun aç›klamas›
veya mitolojik aç›klama tekil olaylar üzerine bir
aç›klama olup do¤aüstü nedenlere dayan›r. Üs-
telik bu aç›klama test edilebilir veya sorgulana-
bilir olmay›p oldu¤u gibi benimsenir. Oysa lo-

gosa dayal› aç›klama, genel ve akla dayal› bir
aç›klama olup onda do¤al olaylar do¤al neden-
lerle aç›klan›r. Bilim ve felsefeye özgü bu tür
bir rasyonel aç›klama, sorgulan›p s›nanabilir bir
aç›klamad›r. O, sorgusuz sualsiz benimsenmek
yerine, mant›ksal yap›s› ele al›narak tart›fl›l›p
de¤ifltirilebilir ve gelifltirilebilir. Demek ki dün-
yaya ve onda olup bitenlere dair logosa dayal›
bir aç›klama bilim ve felsefenin özsel özelli¤i
olmak durumundad›r.

Felsefenin bilim, din ve sanat gibi disiplinlerle

olan ortakl›¤›n› ve farkl›l›klar›n› ay›rt etmek.

‹nsan, di¤er bütün canl›lardan ayn› zamanda ruh-
sal bir varl›k olmas›yla farkl›l›k gösterir. Bu özel-
li¤i dolay›s›yla o, sadece görünüflleri alg›lamakla
yetinmeyip görünüfllerin ötesine geçerek dünya-
y› anlamaya ve anlamland›rmaya çal›fl›r. ‹nsan
bu anlama ve anlamland›rma etkinli¤ini bilim,
din, felsefe ve sanat üzerinden gerçeklefltirir. De-
mek ki bu dört disiplin aras›ndaki ortakl›k, hep-
sinin de dünyay› anlamland›rma çabas› sergile-
meleridir. Fakat onlar, insan›n ruhsal varl›¤›n›n
farkl› yönlerine dayan›rlar. Örne¤in din insan›n
inanma istemine, sanat hayal gücüne, bilim ve
felsefe ise akl›na dayan›r. Bilim ile felsefe
aras›ndaki farkl›l›k bilimsel do¤rular›n nesnel
olup kan›tlama ve ispata dayand›klar› yerde, fel-
sefi düflünce ve iddialar›n büyük ölçüde öznel
bir çaban›n eseri olmalar› ve gerekçelendirmeye
dayanmalar›ndan kaynaklan›r.

Felsefenin ikinci düzey bir etkinlik oldu¤unu

aç›klamak.

Felsefi düflünce ve soruflturma, ikinci düzey bir
araflt›rma veya bir meta etkinlikten meydana ge-
lir. Bilimin kendisi do¤ayla ilgili sorular sorar; o,
birinci düzey bir faaliyettir. Oysa felsefe, bilimin
kendisinin de aç›klanmaya muhtaç oldu¤u kabu-
lüyle bilimin kendisine dair sorular ile bilimin
kendisinin yan›tlayamad›¤› zaman, nedensellik
benzeri olgularla ilgili sualler sorar. Onun soru-
lar› bu anlamda ikinci düzey ve zaman zaman da
büyük sorular olup getirdi¤i aç›klamalar da ikin-
ci düzey aç›klamalar olmak durumundad›r.
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Felsefenin kurucu, analitik ve elefltirel boyutlar›-

n› ay›rt etmek.

Felsefe etkinli¤i üç ayr› düzeyde ve boyutta ger-
çekleflir. Bunlardan birisi kurucu ya da bütünlefl-
tirici, di¤eri çözümleyici ve bir di¤eri de elefltiri-
ci boyuttur. Bunlardan birincisinde, felsefeci d›fl
dünyadaki çoklu¤u veya görünüflleri birlikli teo-
ri ya da kuflat›c› bir aç›klama yoluyla anlamlan-
d›rmaya çal›fl›r. Buna mukabil çözümleyici boyu-
tunda, felsefeci kavramlar›n› çözümleyip zihinsel
bulan›kl›k ve belirsizlikleri ortadan kald›rma, ak›l
yürütmelerin mant›ksal yap›s›n› serimleme çaba-
s› içine girer. Buna mukabil, elefltirel boyutunda
felsefeci, kavram ve teorilerin arka plan›yla da-
yanaklar›n›, örtülü anlamlar›n› gün ›fl›¤a ç›kart›r.

Felsefenin konular›yla alanlar›n› s›ralamak.

Felsefenin üç ana konusu vard›r: Varl›k, bilgi, de-
¤er. Felsefenin alt alanlar› da bu üç konuyla ilifl-
kileri üzerinden belirlenir. Felsefenin varl›¤› konu
alan alt dal› metafiziktir. Felsefenin bilgiyle mefl-
gul olan alt alan› epistemolojidir. Bilim felsefesi
de bilimle ve bilimsel bilgiyle ilgili oldu¤u için, o
da bilgi üzerinden belirlenen bir felsefe disiplini
olmak durumundad›r. Felsefenin üçüncü ana ko-
nusu olarak de¤er üzerine yükselen alt alanlar›n-
dan biri etik, di¤eri estetiktir. Fakat de¤erle ilinti-
li olan felsefe disiplinleri, bu ikisinden ibaret de-
¤ildir. Siyaset felsefesi ve e¤itim felsefesinin de,
metafiziksel ve epistemolojik boyutlar› yan›nda
normatif bir yöne sahip olduklar› söylenebilir.

Felsefenin de¤erini ifade etmek

‹nsan›n en de¤erli yap›p etmelerinden biri felse-
fedir, felsefe yapmakt›r. Felsefenin say›lamaya-
cak kadar çok katk›s› olabilmekle birlikte, onun
de¤erini gün ›fl›¤›na ç›kartan katk›lar, özde ikiye
indirgenebilir: Bireysel ve toplumsal düzeydeki
katk›lar. Bireysel düzeyde felsefe, insana belli bir
düflünme al›flkanl›¤›, kavramsal aç›kl›k, zihinsel
olgunluk, olaylara çok yönlü bakma imkân› te-
min ederek onun entelektüel özgürleflimini sa¤-
lar. Toplumsal düzeyde ise en az›ndan farkl›l›k-
lar›n olumlu karfl›lanmas›na, toplumsal bar›fla
katk› yapmak suretiyle demokrasinin iflleyiflinde
önemli bir rol oynar.
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1. Afla¤›daki özelliklerden hangisi felsefeyle u¤raflan,
bilgeli¤i arayan kiflinin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Hayat› ve dünyay› anlamland›rma
b. ‹lkeli ve sorumlu yaflama
c. Çok say›da kitap sahibi olma
d. Zihinsel olgunlu¤a sahip olma
e. Gerçekli¤i kavramaya çal›flma

2. Afla¤›dakilerden hangisi felsefeyi bilim ve dinden
ay›ran özelliktir?

a. ‹ddialar›n› kan›tlamas›
b. Görünüflleri bir yarat›c›n›n faaliyetiyle aç›klamas›
c. Nesnel bir faaliyet olmas›
d. ‹mgeleme dayanmas›
e. Öznel bir çaban›n eseri olmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi Bat›l› anlamda ilk filozoftur?
a. Pythagoras
b. Sokrates
c. Platon
d. Thales 
e. Konfüçyüs

4. Afla¤›daki soru ya da konulardan hangisi felsefenin
ele ald›¤› “büyük sorular”dan de¤ildir?

a. Adaletin ne oldu¤u
b. Hayat›n anlam›
c. ‹nsan ömrünün kaç y›la s›¤d›¤›
d. Ruhun ne oldu¤u
e. Mutlulu¤un ne oldu¤u

5. Afla¤›dakilerden hangisi felsefenin temel boyutlar›n-
dan birisi de¤ildir?

a. Kurucu boyut 
b. Olgusal boyut
c. Analitik boyut
d. Elefltirel boyut
e. Bütünlefltirici boyut

6. Afla¤›daki iddialardan hangisi yanl›flt›r?

a. Nietzsche ve Foucault’nun sorgulamalar› felse-
fenin elefltirel boyutu içinde de¤erlendirilir.

b. Felsefenin analitik boyutu erdem, adalet, cesaret
benzeri kavramlar›n aç›k bir flekilde anlafl›lmas›-
n› sa¤lamakla ilgilidir.

c. Dünyan›n yap›s›na temel bir aç›klama getirmek
felsefenin bütünlefltirici boyutunun en önemli
özelli¤idir.

d. Sokrates’in felsefi sorgulamalar› felsefenin bü-
tünlefltirici boyutu içinde de¤erlendirilir.

e. Çoklu¤u birli¤e indirgeyen kuflat›c› aç›klamalar
getirmek felsefenin bütünlefltirici boyutunun te-
mel özelli¤idir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi felsefi düflüncenin ilk ve en
temel konular›ndan de¤ildir?

a. Varl›k
b. Bilgi
c. Duyusal de¤er
d. Manevi de¤er
e. Zenginlik

8. Afla¤›daki alanlardan hangisi düflünce tarihinde ger-
çekleflen yeni geliflmelerin sonucunda ortaya ç›km›fl bir
felsefe alan›d›r?

a. Teknoloji felsefesi
b. Epistemoloji
c. Etik
d. Estetik
e. Metafizik

9. Afla¤›dakilerden hangisi felsefenin katk›lar›ndan de-

¤ildir?

a. Aç›k seçik düflünmeyi örneklemek 
b. ‹nsana elefltirel bir bak›fl aç›s› kazand›rmak
c. Düflüncelerin temellendirilmesini temin etmek
d. ‹lkeli yaflaman›n de¤erini göstermek 
e. ‹nanc› flekillendirmek

10. Afla¤›daki iddialardan hangisi yanl›flt›r?

a. Felsefe insan› özgürlefltirir.
b. Felsefe alternatif görüfllerle zenginleflir.
c. Felsefe kavram kar›fl›kl›¤›n› gidermeye yarar.
d. Felsefe insana kendini tan›ma imkân› sunar.
e. Felsefe insana maddi zenginlik temin eder.

Kendimizi S›nayal›m
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“Kentin tanr›lar›na inanmay›p yeni tanr›lar icat etmek
ve gençleri bafltan ç›karmak” suçlamas›yla mahkemeye
verilen Sokrates, kendisini savunmaktad›r.
Tanr›’n›n mesaj› üzerinde bir süre düflünüp epeyce bo-
calad›ktan sonra, en nihayetinde biraz gönülsüzce de
olsa, mesaj›n do¤rulu¤unu flu flekilde s›namaya karar
verdim. Bilgeli¤iyle büyük ün kazanm›fl birine gidecek-
tim, kâhini çürütmeye, ilahi otoritenin hatas›n› göster-
meye, baflka herhangi bir yerde de¤il de, ancak böyle
birinin yan›nda muvaffak olabilece¤imi hissediyordum:
“Benim insanlar›n en bilgesi oldu¤umu söylüyordun, al
sana iflte benden daha bilge biri!”
Evet, bu kifliye gittim ve onu iyice inceledim. ‹smi laz›m
de¤il, fakat bu deneyimi yaflad›¤›m s›rada sorgulad›¤›m
politikac›lardan biri. Onunla konuflurken bende, pek
çok insan›n gözünde ama özellikle de kendi kanaatine
göre bilge biri gibi görünse bile, gerçekte bilge olmad›-
¤› izlenimi olufltu. Sonra ona kendisinin bilge oldu¤unu
sanmakla birlikte, gerçekte olmad›¤›n› göstermeye kal-
k›flt›¤›m zaman, hem onun hem de orada bulunan bafl-
ka insanlar›n h›nc›n› ve düflmanl›¤›n› kazand›m. Ama
siyasetçinin yan›ndan ayr›l›rken kendi kendime flöyle
düflünmeden de edemedim: “Ben bu adamdan kesin-
likle daha bilge biriyim. ‹kimizin de öyle övünece¤imiz
bir bilgisi yok fakat o gerçekte bilmedi¤i fleyleri bildi¤i-
ni san›yor oysa ben cehaletimin fazlas›yla fark›nday›m.
Her durumda, öyle görünüyor ki ben, bilmedi¤ini bildi-
¤ini sanmama noktas›nda, ondan az buçuk da olsa da-
ha bilgeyim.”
Bundan sonra bilgelik aç›s›ndan daha büyük bir flöhre-
te sahip olan baflka bir adamla konuflmaya gittim ve bir
kez daha ayn› izlenime kap›ld›m. Burada da hem ada-
m›n hem de daha pek çok kiflinin h›nç ve düflmanl›¤›-
n› çektim üstüme. Bu andan itibaren neredeyse herke-
si birbiri ard› s›ra sorgulad›m. Tam bir umutsuzluk ve
dehflet hali içinde, kendimi her geçen gün biraz daha
sevimsiz biri durumuna soktu¤umu gördüm ama yapa-
cak bir fley yoktu: Dinî ödevimi her fleyin üstünde tut-
mak zorundayd›m. Tanr›’n›n mesaj›n›n manas›n› aç›¤a
ç›karmaya çal›flt›¤›ma göre, bilgisiyle nam salm›fl kim
varsa gidip bulmam gerekiyordu. Aziz Atinal›lar size
hakikati söylemek boynumun borcu; izlenimim fluydu:
Soruflturmalar›m› Tanr›’n›n emrine uygun olarak sür-
dürdükçe gördüm ki bilgelikleriyle nam salm›fl bu in-
sanlar›n neredeyse hiçbir hikmetleri yok. Onlardan afla-
¤› say›lanlar ise, pratik zekâ bak›m›ndan onlardan çok
daha iyi durumda.

Seyahatlerimi ve onca kofluflturmam› kâhinin sözlerinin
do¤rulu¤unu kan›tlamak amac›yla kutsal mekânlara ya-
p›lm›fl bir yolculuk olarak düflünmenizi istiyorum siz-
den. Siyasetçilerle devlet adamlar›ndan sonra, bu kez
yanlar›nda göreli cehaletimin en sonunda aç›¤a ç›kaca-
¤› inanc›yla ozanlara, tragedya yazarlar›na, hicivcilere
ve lirik flairlere gittim. Ozanlar›n en mükemmel yap›tla-
r› oldu¤unu düflündü¤üm eserlerini seçiyor ve onlar›
yazm›fl olduklar› fleylerin anlam›yla ilgili olarak bir yan-
dan da bir fleyler ö¤renmek umuduyla, s›k› s›k›ya sor-
guluyordum. Aziz Atinal›lar, do¤ruyu söyleme nokta-
s›nda tereddütlerim var ama bunun söylenmesi gereki-
yor. Ozanlar›n çevresinde bulunan kimselerin bu fliirle-
ri yazarlar›ndan daha iyi aç›klayabildiklerini söylemek,
bir abart› olmaz. Bu yüzden, ozanlarla ilgili karar›m›
çok k›sa bir süre içinde verdim: Onlara fliirlerini yazd›-
ran fley, bilgelikleri de¤il, yüce mesajlar›n› onlar›n ne
anlama geldi¤ini hiç bilmeden aktaran bilici ve pey-
gamberlerde rastlad›¤›m›z türden bir içgüdü ve ilahî
esindi. fiairlerin de aynen böyle olduklar›, benim için
çok aflikârd›. Üstelik ozanlar da, koyu bir cehalet için-
de olduklar› baflka pek çok konuda kusursuz bir kavra-
y›fla sahip olduklar›n› san›yorlar. Dolay›s›yla, ozanlar›n
yanlar›ndan ayr›l›rken de, politikac›lardan ne kadar üs-
tünsem, onlardan da o kadar üstün oldu¤umu gördüm. 
En sonunda usta zanaatkârlara gittim. Ben kendimin
pratikte teknik hiçbir bilgi ve ustal›¤a sahip olmad›¤›m›
çok iyi biliyordum; kendimin bilmedi¤inden ne kadar
eminsem, bu zanaatkârlar›n etkileyici bir bilgiye sahip
olduklar›ndan o kadar emindim. Bunda yan›lmam›fl›m:
Benim bilmedi¤im pek çok fleyi biliyorlard›, benden bu
yönden daha bilge idiler. Yaln›z Atinal›lar, bu profesyo-
nel uzmanlar da, ozanlarda görmüfl oldu¤um ayn› ku-
surdan muzdarip gibi görünüyorlard›. Onlar›n, teknik
ustal›klar›na dayanarak ne kadar önemli olursa olsun,
baflka her konuda bilgiçlik taslamalar›n› anlatmak isti-
yorum; bu hatan›n, zanaatkârlar›n pozitif bilgilerini bas-
t›rd›¤›n› hissettim. Bu yüzden kendimi tanr› elçisinin
sözcüsü yaparak kendime “Onlar›n bilgelikleri de bu-
dalal›klar› da kendilerine kals›n, oldu¤un gibi kalmak,
senin için daha iyi de¤il mi?” diye sordum. Sonra yine
kendim arac›l›¤›yla, tanr› elçisine “Oldu¤um gibi kal-
mak benim için daha iyidir” cevab›n› verdim.

Kaynak: Platon, Sokrates’in Savunmas› (çev. A. Ceviz-
ci), Sentez Yay›nlar›, Bursa, 2009.

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilgelik Sev-
gisi Olarak Felsefe” bölümünü yeniden okuyun.
Çok say›da kitap sahibi olman›n bilge bir kifli
olmak için yeterli olmad›¤›n› göreceksiniz. 

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefe ve Di-
¤er Disiplinler” bölümünü yeniden okuyun. Fel-
sefenin öznel bir çabaya dayand›¤›n› an›msaya-
caks›n›z. 

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefe ve Di-
¤er Disiplinler” bölümünü yeniden okuyun. Ba-
t›l› anlamda ilk filozofun Thales oldu¤unu göre-
ceksiniz. 

4. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “‹kinci Düzey
Bir Etkinlik Olarak Felsefe” bölümünü yeniden
okuyun. “Hayat›n kaç y›la s›¤d›¤›” sorusunun
felsefe taraf›ndan ele al›nan büyük sorulardan
biri olmad›¤›n› an›msayacaks›n›z. 

5. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin Ku-
rucu, Analitik ve Elefltirel Boyutlar›” bölümünü
yeniden okuyun. “Olgusal boyutun” felsefenin
boyutlar›ndan biri olmad›¤›n› göreceksiniz. 

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin Ku-
rucu, Analitik ve Elefltirel Boyutlar›” bölümünü
yeniden okuyun. “Sokrates’in felsefi sorgulama-
lar›n›n felsefenin analitik boyutu içinde de¤er-
lendirilmek durumunda oldu¤unu” an›msaya-
caks›n›z. 

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin Ko-
nular› ve Alt Alanlar›” bölümünü yeniden oku-
yun. “Zenginli¤in” felsefenin temel konular›n-
dan biri olmad›¤›n› göreceksiniz. 

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin Ko-
nular› ve Alt Alanlar›” bölümünü yeniden oku-
yun. “Teknoloji Felsefesi”nin felsefenin yeni ge-
liflmeler sonucunda ortaya ç›km›fl bir alt alan›
oldu¤unu an›msayacaks›n›z. 

9. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin De-
¤eri” bölümünü yeniden okuyun. “‹nanc› flekil-
lendirme”nin felsefenin katk›lar› aras›nda olma-
d›¤›n› göreceksiniz. 

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin De-
¤eri” bölümünü yeniden okuyun. “Felsefenin
insana maddi zenginlik sa¤lamad›¤›”n› görecek-
siniz. 

S›ra Sizde 1

“Neden?” sorusunu sorarak gerçeklefltirdi¤im her faali-
yet, dünyay› anlay›p aç›klama çabas› için bir örnek olufl-
turur. Söz gelimi do¤al dünyada bir düzen olup olma-
d›¤› üzerinde düflünmem, bir düzen tespit etmem duru-
munda bunu do¤al nedenlerle veya Tanr›’n›n yarat›c›
eylemi yoluyla aç›klamaya kalk›flmam dünyay› anlay›p
aç›klamaya çal›flma çabama birer örnek oluflturur. Ayn›
flekilde, düflüncelerin biz onlar› düflünmeye bafllama-
dan önce bir yerlerde var olup olmad›klar› üzerinde
düflünmem, say›lar›n maddi varl›klarla k›yasland›¤›nda
daha az m› yoksa daha gerçek mi olduklar›n› sorgula-
mam, bir politik liderin son konuflmas›nda sergiledi¤i
sertli¤in nedenlerini tespit etmeye çal›flmam dünyay›
anlamaya, anlaml› k›lmaya ve aç›klamaya çal›flman›n
örneklerindendir. Buna mukabil sadece hoflça vakit ge-
çirmek için bir diziyi izlemem, salt karn›m› doyurmak
amac›yla yemek yemem dünyay› anlama ve anlamlan-
d›rma çabas› içinde de¤erlendirilebilecek eylemler de-
¤ildir. Bu iki eylem türü aras›ndaki fark, insan›n birinci-
sinde aktif durumda oldu¤u, zihinsel veya düflünsel bir
çaba içine girdi¤i yerde, ikincisinde tamamen seyirci
veya pasif durumda kal›p herhangi bir düflünsel faaliyet
içine girmemesinden kaynaklan›r.

S›ra Sizde 2

Felsefe çok büyük ölçüde ikinci düzey sorularla bu so-
rulara getirilen ikinci düzey yan›t ya da aç›klamalardan
meydana gelir. ‹kinci düzey sorular felsefenin, sanat
felsefesi, bilim felsefesi benzeri birtak›m alt alanlar›yla
ilgili sorulard›r. Bu sorular ço¤u zaman söz konusu fel-
sefelerin kavramlar›yla ilgili olan, onlar taraf›ndan ya-
n›tlanamayan sorulard›r. Örne¤in “A metalinin neden
genleflti¤iyle” ilgili soru birinci düzey bir sorudur ve ne-
den olarak ilgili metalin ›s›t›lmas›n› veren aç›klama bi-
rinci düzeyden bir aç›klamad›r. Fakat “nedenselli¤in ne
oldu¤u” sorusu ikinci düzey bir sorudur. Ayn› flekilde
Rembrandt’›n “Gece Devriyesi” adl› tablosunun çok gü-
zel oldu¤unu bildiren bir tümce birinci düzey bir tüm-
cedir. Oysa “güzelli¤in” ne oldu¤u sorusu ikinci düzey
bir soru olup ona verilecek yan›t ikinci düzeyden bir
tümceyle ifade edilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

‹nsan›n zihinsel yönden özgürleflmesi, cevaplayamad›-
¤› sorular alt›nda ezilmesi, kavram kar›fl›kl›¤›ndan muz-
darip olmas›, bat›l itikatlara bel ba¤lamas›, duygular›na
yenik düflmesi yerine neyin yan›tlanabilir olup neyin
yan›tlanamayaca¤›n› bilmesi, zihinsel bir aç›kl›k ve ay-
d›nl›k içinde olmas› anlam›na gelir. Onun entelektüel
olarak özgürleflmesi, düflünmesini, dolay›s›yla zihinsel
bir uyuflukluktan kurtulup düflünsel bir faaliyet içinde
olmas›n›, olup bitenlere neden sonuç iliflkileri üzerin-
den yan›t getirmesini ifade eder. Bu ise elbette, insan›n
zihinsel s›n›rlar›n›n genifllemesi anlam›na gelir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bilgiyi farkl› flekillerde tan›mlayabilecek,
Do¤rulu¤u belirleyen temel ölçütleri s›ralayabilecek,
Bilginin imkân› ba¤lam›nda alternatif yaklafl›mlar› aç›klayabilecek,
Bilginin kayna¤›nda hangi zihinsel güçlerin olabilece¤ini aç›klayabilecek,
Bilgiye s›n›r getirilip getirilemeyece¤ine karar verebileceksiniz.
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G‹R‹fi
Epistemoloji, felsefenin en önemli alt dallar› veya disiplinlerinden biridir. “Bilgi”
anlam›na gelen Yunanca episteme ve “söz”, “ak›l”, “bilim”, “aç›klama”, “teori” anlam-
lar›na gelen logos sözcüklerinin birlefliminden meydana gelen epistemoloji, Türkçe-
ye bilgi teorisi veya bilgi bilimi olarak çevrilir. Epistemoloji, felsefenin teorik dalla-
r›ndan biridir. Baflka bir deyiflle o, do¤ru eylemle veya “iyilik”, “güzellik” benzeri de-
¤erlerle meflgul olan veya “olmas› gereken” üzerinde yo¤unlaflan etik, estetik veya
siyaset felsefesi benzeri pratik ya da normatif disiplinlerden farkl›l›k gösterir.

Bilginin kazan›lmas› veya uygulanmas› yerine, do¤rudan do¤ruya bilgi kavra-
m›n›n kendisiyle ilgilenen epistemoloji, dahas› felsefenin en temel disiplini ya da
alt alan›d›r. Felsefenin di¤er alt alanlar› veya disiplinleri aras›nda, daha önce gör-
dü¤ümüz gibi, metafizik, etik, bilim felsefesi ve estetik benzeri disiplinler bulunur.
Bütün bu alan ya da disiplinlerin kendilerini belirleyen özel bir konu alan›na sa-
hip olmalar› aç›k ve anlafl›l›r bir fleydir. Bu konu alan›, örne¤in metafizik için en
genel flekliyle varl›¤›n nihai yap›s› veya do¤as›, etik için iyi hayat›n özü ve bilim
felsefesi için de bilimsel faaliyet ya da araflt›rman›n metodolojisi ve sonuçlar›d›r.
Söz konusu felsefe disiplinlerinden her biri, konu alanlar›nda geçen bilumum kav-
ramlara aç›kl›k, problemlere çözüm getirme çabalar›n›n sonucunda, sadece alan›n
farkl› bölüm ve problemleriyle de¤il, fakat bütünüyle ilgili olarak da sistematik bir
kavray›fla eriflmeyi amaçlarlar. Kavray›fl›n sistematik olmas›, baflkaca fleyler yan›n-
da, onun kuflat›c›, tutarl› ve rasyonel olarak savunulabilir ilke ve kabullere ba¤l› ol-
mas› anlam›na gelir.

Epistemoloji, bütün bu disiplinlerin temelinde yer al›r, çünkü söz konusu felse-
fe disiplinlerinin sistematik kavray›fllar›yla dayand›klar› ilke ve kabuller, ancak
epistemolojik olarak oluflturulup temellendirilebilirler. Üstelik bütün bu felsefe di-
siplinleri konular› ve konular›n›n genel çerçevesi içinde yer alan problemlere yak-
lafl›mlar› bak›m›ndan ne kadar farkl›l›k gösterirlerse göstersinler, ortak bir yön ya
da noktada buluflurlar. Bu ortak nokta ise bu disiplinlerin tek tek her biri taraf›n-
dan sergilenen bir talep ya da iddia olarak, konu edinilen alanda hakikate eriflme,
söz gelimi varl›¤›n nihai unsur veya bileflenleriyle, insan için iyi hayat›n anlam› ya
da özüyle ilgili olarak do¤ru ve sa¤lam bilgilere ulaflma arzusu ve hatta iddias›d›r.
Hakikate ulaflma arzusu ve iddias›n›n gündeme geldi¤i yerde, epistemolojinin gün-
deme gelmemesi düflünülemez. Çünkü hakikat iddialar›n› tart›flan, do¤rulu¤a akli

Epistemoloji

Epistemoloji, felsefenin en
temel disiplinidir. Bunun en
önemli nedeni, onun di¤er
bütün disiplinlerin bilgi
iddialar›n› sorgulay›p ilke ve
kavray›fllar›n›
temellendirmesidir.



bir kavray›flla m› yoksa ampirik veya deneyimsel yollarla m› eriflilebilece¤ini sor-
gulay›p bilginin temel unsurlar›n› ele alan ve insan›n herhangi bir alanda do¤ru
bilgiye eriflip eriflemeyece¤ine karar veren tek bir disiplin vard›r. Bu disiplin de hiç
kuflku yok ki epistemolojidir.

Epistemolojiyle enine boyuna meflgul olan ilk filozof, ünlü Yunan düflünürü
Platon olmufltur. Ondan sonra da antik Yunan’da baflta Aristoteles ve Pyrrhon ben-
zeri Yunan kuflkucular›yla, Orta Ça¤’da Aziz Augustinus (354-430), Aquinal› Tho-
mas ile ‹bn Sina (980-1037) ve Farabi gibi filozoflar bilgi konusunu enine boyuna
ele alm›fllard›r. Bununla birlikte, epistemolojinin bir felsefe disiplini ya da dal› ola-
rak esas modern felsefede ve bu arada yirminci yüzy›l›n analitik felsefesinde öne
ç›kt›¤› söylenebilir. Bunun nedeni ise elbette, modern uygarl›¤› belirleyen en
önemli fleyin bilim ve bilgi olmas›d›r. Bu dönemde, en ön s›rada Descartes, Leib-
niz, John Locke (1632-1704), Hume, Kant ve Russell gelecek flekilde, pek çok filo-
zof bilgi konusuna e¤ilmifl, epistemolojinin kapsam› içinde kalan problemler üze-
rinde yo¤unlaflm›flt›r.

Antik Yunan’dan günümüze kadar olan tarihsel süreç içinde, epistemoloji tara-
f›ndan ele al›nan çok say›da problem olmufltur. Bilgi konusuna, sadece tarihsel bir
perspektiften de¤il fakat bilgiyle ilgili problemler aç›s›ndan ya da sistematik bir
tarzda yaklafl›ld›¤› zaman, baflta bilginin do¤as›, türleri, kayna¤›, imkân› ve s›n›rla-
r›yla ilgili problemler olmak üzere, epistemoloji alan›n› meydana getiren pek çok
konu ya da problem oldu¤unu söylemek do¤ru olur. Bu problemler, hemen hep-
si birbiriyle ilintili olacak flekilde, befl ana bafll›k alt›nda toplan›r. 

Bu kategorilerden birincisi, bilginin do¤as› ve türleri bafll›¤› alt›nda toplanan
problemlerden meydana gelen bütündür. ‹kinci bafll›k alt›nda, bilginin do¤rulu¤uy-
la, do¤rulu¤un özünün ne oldu¤uyla ilgili tart›flmalar yer al›r. Üçüncü kategoride
bilginin kayna¤›yla, yani bilginin akla m›, deneyime mi, yoksa bu ikisinin d›fl›nda
baflka bir yetiye mi dayand›¤›yla ilgili tart›flma ve problemler yer al›r. Dördüncü ola-
rak bilginin imkân›yla, yani bilginin mümkün olup olmad›¤›yla ilgili tart›flmalar ge-
lir. Beflinci kategoride ise bilginin s›n›rlar›yla ilgili problemler yer al›r.

B‹LG‹N‹N DO⁄ASI
Bilginin üç kurucu ö¤esinin oldu¤u söylenebilir. Bilgiyi oluflturan bu üç temel ö¤e-
den birincisi, bilginin öznesi olarak bilen zihin, ikincisi bilginin konusu ya da nes-
nesi olan fleydir. Bu ikinci ö¤e, alg›lanan bir nesne ya da canl› olabilece¤i gibi, bir
önerme de olabilir. Bilginin üçüncü bilefleni, bilen özne ile bilinen nesne aras›n-
daki iliflkinin ürünü olan fleydir. Bilgi, iflte buradan hareketle üç farkl› flekilde ta-
n›mlan›r. Baflka bir deyiflle, bilgi konusundaki tan›mlar, yani bilginin özü ya da ne-
li¤iyle ilgili tan›mlar, üç bafll›k alt›nda toplan›r. Bunlardan ilki, bilgiyi bilen ile bili-
nen aras›nda tesis olunan bilme iliflkisinin ürünü olan fley üzerinden ele al›r veya
tarif eder. ‹kincisi, bilgiyi bilen zihnin durumu, edinimi veya belli bir sürecin so-
nunda elde etti¤i kazan›m üzerinden tan›mlar. Baflka bir deyiflle üç ayr› bilgi tan›-
m›ndan birinci ve ikinci bilgi tan›m›, bilgiyi tan›mlarken temele bilenin entelektü-
el edimini veya zihin halini ya da bilme iliflkisinde ortaya ç›kan ürünü al›r. Buna
göre, bu kategori içinde yer alan bilgi tan›mlar› için esas olan öznenin zihinsel du-
rumu ve söz konusu zihin halinin belirledi¤i veya vücut verdi¤i entelektüel ürün-
dür. Üçüncü bilgi tan›m› ise bilgiyi daha ziyade yöneldi¤i obje türüyle, yani konu-
su veya nesnesiyle tan›mlar. 
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Epistemoloji de bilgi
kavram›n› genel olarak ele
al›r, bilgiyi bilgi olmak
bak›m›ndan sorgular. O,
bilginin insan zihninde nas›l
olufltu¤unu araflt›rmaz. Bu,
bilim adamlar›n›n ve
bilimlerin konusudur. Bilgi
kavram›n›n kendisinin
incelenmesi ve
ayd›nlat›lmas›, bilginin
kazan›lmas› süreçlerinden
farkl› ve felsefi nitelikte olan
bir irdelemeyi gerektirir. 

Bilginin kurucu ö¤esi
öznedir. Zira o, bilgi
iliflkisinde aktif bir tav›r
sergiler; bir nesneye
yönelerek onu kendisine
konu yapabilir. Oysa nesne,
bilen öznenin kendisine
yöneldi¤i pasif varl›kt›r.
Demek ki bilgi iliflkisinde
belirleyici olan öznedir; zira
onun amaçl› yönelimi
olmadan bilgiden söz
edilemez.



Üç Ö¤eli ya da Koflullu Bilgi Anlay›fl›
Birinci ya da standart bilgi tan›m›, bilgiyi bir ürün olarak ele al›r. Söz konusu bilgi
tan›m›, ilk kez Platon’un Theaetetos adl› diyalogunda öne sürülen “gerekçelendiril-
mifl do¤ru inanç” olarak bilgi anlay›fl›n› ifade eder. Üç unsurlu bu bilgi anlay›fl›na
göre, bilgi hem 

1. gerekçelendirilmifl veya hakl›land›r›lm›fl ve hem de 
2. do¤ru olan 
3. inanç olmak durumundad›r. 

Buna göre, bilginin inanç, do¤ruluk ve gerekçelendirme gibi üç koflulu vard›r; bafl-
ka bir deyiflle, bilgi hakl›land›rd›¤›m›z, do¤rulu¤u lehinde birtak›m gerekçelere ve-
ya “güvence”ye sahip oldu¤umuz inanç ya da iddialar› gerekli k›lar. Nitekim Pla-
ton Menon adl› baflka bir diyalogunda, san› (doxa) ile bilgi (episteme) aras›ndaki
fark› aç›klamak amac›yla iki adam› karfl›laflt›r›r. Söz konusu karfl›laflt›rman›n noktai
nazar›ndan ele al›nd›¤›nda, adamlardan biri gidece¤i yolun bilgisine sahip de¤ildir;
o, bu yüzden bir kavfla¤a ya da yol a¤z›na geldi¤inde, gidece¤i yöne do¤ru giden
yol ya da patikaya rastlant›sal olarak girer. Oysa yolu gerçekten bilen adam, han-
gi patikan›n kendisini gidece¤i yere götürece¤ini gerçekten görür. Bunlardan bi-
rincisi, gidece¤i yere götürecek yolla ilgili olarak salt san›ya sahip olan, onunla il-
gili olarak her nas›lsa sahip oldu¤u do¤ru inanc›n hesab›n› (logos) veremeyen bi-
ridir. Oysa ikincisi, yol konusunda sadece san› ya da inanca de¤il fakat gerçek bil-
giye sahip olan, do¤ru inanc›n› gerekçelendiren veya hakl›land›ran birisidir.

Üç ö¤eli standart bilgi tan›m›n› bu kez bir önerme üzerinden örnekleyecek
olursak, diyebiliriz ki bir öznenin “‹kiyle ikinin toplam› dört eder” önermesini bil-
mesi için, flu üç koflulu sa¤lamas› gerekir: 

1. Özne, bilginin konusunu oluflturan önermeye inan›yor olmal›d›r (inanç koflulu).
2. ‹nan›lan önermenin do¤ru olmas› gerekir (do¤ruluk koflulu). 
3. Nihayet, öznenin önermeye inanmas› için, iyi ya da sa¤lam gerekçelerinin

olmas› gerekir (hakl›land›rma veya gerekçelendirme koflulu). 
Söz konusu üç kofluldan, aç›kt›r ki ikisi biraz daha öne ç›kar. Bunlardan biri

hakl›land›rma, di¤eri de do¤ruluk kofluludur. Nitekim hakl›land›rman›n nas›l olma-
s›, gerekçelendirmenin ne flekilde gerçeklefltirilece¤iyle ilgili olarak alternatif yak-
lafl›mlar gelifltirilmifltir. 

Söz konusu yaklafl›mlardan biri içselcilik, di¤eri de d›flsalc›l›kt›r. Bunlardan iç-
selcili¤e göre, öznenin do¤ru bir önermeye besledi¤i inanc›n hakl›land›r›lmas›,
herhangi bir d›fl yard›m olmadan salt öznenin kendi içsel, zihinsel süreçleri veya
bilinç halleri ile olur. Baflka bir deyiflle, içselcilik gerekçelendirme veya hakl›lan-
d›rmada sadece, öznenin söz gelimi içebak›fl ya da düflünüm yoluyla kolayl›kla far-
k›na varabildi¤i fleyin bir rol oynayabilece¤ini ileri sürer. O, bir önermeye inanma-
da hakl› olup olmad›¤›m›za, sadece o önermeyi enine boyuna mütalaa etmekle,
ona inanma gerekçelerimizin gücüyle karar verebilece¤imizi savunur. 

‹çselcili¤in iki farkl› flekli vard›r. Bunlardan birincisi, do¤ru inançlar› bilgiye dö-
nüfltüren gerekçe ya da delillerin, ana inançlardan meydana gelen bir temel yap›-
ya dayand›¤›n› öne süren temelciliktir. Söz konusu temelci hakl›land›rma anlay›fl›,
bütün inançlar› “temel inançlar” ve “temel olmayan inançlar” diye ikiye ay›r›r ve
bilginin genel yap›s›n› bir piramide benzetir. Buna göre temelcilik temel ile üstya-
p› aras›nda bir ayr›m yaparken piramidin en alt›nda temel olan inanç ya da öner-
meler bulundu¤unu ileri sürer. Bu inançlar›n temel olmalar›n›n en önemli nedeni,
onlar›n hakl›land›rmalar›n› baflka inançlardan almamalar› veya baflka inançlar ara-
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San›, Platon’da bireysel
varl›klar› konu alan duyu
alg›s›na dayal› bilifl tarz›
olarak geçer. Platon, bireysel
varl›klar de¤ifltikleri ve
duyular da insan›
yan›ltabildikleri için, san› ya
da doxan›n gerçek bir bilgi
olamayaca¤›n› ileri sürer.
Onun gözünde bilgi,
genellerin ya da tümellerin
akla dayal› bilgisi olarak
epistemedir.

Öznenin bir önermeye
besledi¤i inanc›n
hakl›land›r›lmas› iki flekilde
olur. Bu süreçte sadece
bilen öznenin do¤rudan
idrak etti¤i içsel faktörlerin
etkili oldu¤unu ileri süren
yaklafl›ma içselcilik, buna
mukabil gerekçelendirme
sürecinde önermenin
kendisiyle ilgili, özneye
d›flsal faktörlerin belirleyici
oldu¤unu savunan
yaklafl›ma d›flsalc›l›k ad›
verilmektedir.

Temel inançlar, baflka
inançlar›n kendilerinden
türetildi¤i, apaç›k, kesin
olarak do¤ru ve temel olan
inançlard›r. ‹flte bu temel
inançlardan türetilen
baflkaca inanç ya da
do¤rulara ikincil do¤rular
veya üstyap› inançlar› ad›
verilir.



c›l›¤›yla gerekçelendirilmemeleri, tam tersine kendi kendilerini hakl›land›rmalar›-
d›r. Baflka inançlar›n deste¤ine muhtaç olmayan bu inançlar, epistemolojik aç›dan
imtiyazl› bir statüye sahiptirler. Do¤rulu¤u apaç›k olan bu altyap› inançlar›, do¤al-
l›kla kendilerine bir ç›kar›m veya ak›l yürütme yoluyla eriflilmifl olmamak anlam›n-
da da temel olan inançlard›r. Söz konusu temel inançlar aras›nda, öznenin kendi
duyusal ve zihinsel durumlar›, dolay›ms›z olarak sahip oldu¤u duyu deneyimleri
ve baz› a priori önermeler veya apaç›k do¤rular bulunur. Söz gelimi “ikiyle ikinin
toplam›n›n dört etti¤i” önermesi, onun do¤rulu¤unu hiçbir kuflkuya yer kalmaks›-
z›n bilmem anlam›nda apaç›k bir do¤ru olmak durumundad›r. 

‹çselcili¤in ikinci versiyonu, ba¤dafl›mc›l›kt›r. Ba¤dafl›mc›l›k, temelcili¤in sadece
birtak›m inançlar›m›z›n epistemolojik olarak imtiyazl› oldu¤u tezini reddetmez. O,
ayn› zamanda temel-üstyap› ay›r›m›n› da reddeder. Ba¤dafl›mc›l›¤a göre bir inanc›n
epistemolojik olarak hakl›land›r›lmas› ve dolay›s›yla da bilgi statüsü elde etmesi, öz-
nenin inançlar› aras›ndaki “ba¤dafl›m” veya “tutarl›l›k” iliflkisine ba¤l›d›r: E¤er bir
inanç öznenin bütün bir inanç sistemi ile ba¤dafl›yorsa, o inanç gerekçelendirilmifl
veya hakl›land›r›lm›fl bir inanç olarak de¤erlendirilir. Buna mukabil, öznenin inanç

sistemi ile uyuflmayan bir inanç kabul edilemez olup d›flar›da b›-
rak›l›rken ondan bilgi statüsü esirgenir. Ba¤dafl›mc›l›¤a göre,
özne “ikiyle ikinin toplam›n›n dört etti¤i” önermesini, o say›,
toplama ve bu arada özdefllik bilgisiyle ilgili di¤er bilgileriyle
ba¤daflt›¤› için hakl›land›rmaktad›r. 

Hakl›land›rmada içselcili¤in alternatifi olan d›flsalc›l›k, bilen
öznenin do¤ru bir önermeye olan inanc›n›n, sadece öznenin
kendi içsel mekanizmalar›yla gerekçelendirilemeyece¤ini ifade
eder. Çünkü inanc›n hakl›land›r›lmas›nda vazgeçilmez bir öne-
mi ve ifllevi olan ö¤eler, d›flsalc› yaklafl›ma göre, bilen öznenin
d›fl›ndan gelir. Bu ö¤e ya da faktörler ise, örne¤in inanç olufl-
turma süreçlerinin güvenilirli¤i, kendisine inan›lan önermenin
sahip oldu¤u do¤ruluk veya olas›l›k de¤eridir. Güvenilirlik ve

olas›l›k gibi faktörler ise, aç›kt›r ki, d›flsal ö¤eler olup inanc› hakl› ç›kar›c› ve temel-
lendirici bir ifllevi yerine getirirler.

Entelektüel Geliflme Süreci Olarak Bilgi Anlay›fl›
Bilgiyi bilen özne veya zihin durumu üzerinden tan›mlayan bilgi tan›m› ise onu bi-
lenin zihin hali veya entelektüel bak›mdan kaydetti¤i ilerlemeyle aç›klar. Söz ko-
nusu anlay›fl›n da ilk örne¤ini bize Platon verir; gerçekten de bilgiyi bir zihin hali
(pathema) olarak tan›mlayan Platon’da bilgi, olabilecek en yüksek zihinsel aç›kl›-
¤› (saphenia) ifade eder. Baflka bir deyiflle, onda bilgi zihinsel bir dönüflümün ve-
ya duyu alg›s›ndan akla dayal› düflünüme geçiflin sonucunda ortaya ç›kar ve ola-
bilecek en aç›k zihin halini tan›mlar. Bilgiyi geliflmeci bir perspektiften tan›mlayan
di¤er bir düflünür de Alman filozofu Hegel olmufltur. Gerçekten de Hegel Tinin
Fenomenolojisi adl› eserinin hemen girifl paragraflar›nda, epistemolojinin konusu-
nu bilincin belirli bir durumdan daha yüksek bilinç durumlar›na ilerleyiflinin ince-
lenmesi olarak ifade eder. 

Hegel’in bilgiyi bilen öznenin entelektüel geliflimi aç›s›ndan ele alan bilgi anla-
y›fl›, bilgi konusuna salt mant›ksal terimlerle yaklaflmaz. Onun bilgi görüflü tarihsel
ve sosyal bir temele dayanan ilk epistemoloji anlay›fl›n› oluflturur. Baflka bir deyifl-
le, Hegel’in bilgi anlay›fl›n›n ç›k›fl noktas› bilginin tarihsel boyutudur; bu yüzden
onun ana problemi, “k›smi ve s›n›rl› bir tarihsel perspektiften mutlak bilgiye olan
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geçiflin nas›l gerçeklefltirilebilece¤i” problemi olmufltur. Hegel, “ikiyle ikinin topla-
m›n›n dört etti¤i” önermesinin asl›nda hayat›m›z›n daha ilk y›llar›nda, muhtemelen
abaküs yard›m›yla ö¤rendi¤imiz çok s›radan ve yal›n bir bilgiye karfl›l›k geldi¤ini,
hiçbir zaman tam ve mutlak bir bilgiyi temsil etmedi¤ini savunur. ‹nsanlar ona gö-
re, bu ba¤lamda mutlak bilgiye ancak dört ifllemin mant›¤›n›, say›lar›n do¤as›n› ve
bir bütün olarak aritmeti¤in yap›s›yla statüsünü kavrad›¤› zaman ulafl›r. Gerçekten
de Hegel’in bak›fl aç›s›ndan, tek bir önerme ya da tek bir kavram, bu en yüksek
kavram bile olsa, bütün bir gerçekli¤i göstermez. Kavramlar›n yaln›zca k›smi do¤-
rular› ifade etti¤ini, bilginin bütün bir kavramlar sisteminden meydana geldi¤ini
öne süren Hegel aç›s›ndan hakikat ve bilgi, t›pk› rasyonel gerçekli¤in kendisi gibi,
canl› bir süreçtir. Bu süreç, yani düflüncenin ilerlemesi onda diyalektik ad› veri-
len bir yönteme uygun olarak gerçekleflir, yani tez-antitez ve sentez yoluyla geli-
flip k›smi hakikatlerden mutlak do¤rulara do¤ru ilerler. Buna göre, bir düflünce zo-
runlu olarak baflka bir düflünceden ç›kar. Önce bir düflünce ya da tez öne sürülür,
onu bir antitez izler. Yani, bir düflünce, baflka bir düflünce meydana getirmek üze-
re kendisiyle birleflece¤i düflüncede bir çeliflkiye yol açar. Çeliflki, ancak tez ve an-
titezin içerdi¤i do¤ruluklar› bir araya getiren bir sentezde afl›l›r. Diyalektik hareke-
tin düflüncenin mant›ksal olarak kendi kendisini aç›mlamas›ndan olufltu¤unu iddia
eden Hegel’e göre, filozofun yapmas› gereken fley, düflüncenin tan›mlanan flekil-
de kendi mant›ksal ak›fl›n› izlemesine izin vermektir.

Bilgiyi Nesnesiyle Tan›mlayan Bilgi Anlay›fl›
Bilgiyi belli bir ürün ya da entelektüel geliflme süreciyle aç›klayan bilgi anlay›flla-
r›n›n karfl›s›nda, bilgiyi bu kez nesnesi ya da konusuyla tan›mlayan bilgi anlay›flla-
r› bulunur. Bu kapsam içinde ele al›nmak durumunda olan bilgi görüflleri, bilginin
san› ya da kanaatin bitti¤i yerde bafllad›¤›n› öne süren epistemolojik ö¤retilerden
oluflur. Buradaki standart görüfl de Platon’a aittir. Platon’un bu görüflüne göre, sa-
n› ya da doxa de¤iflenle, yani, maddi dünyan›n de¤iflen yönleriyle ilgilidir. Platon
burada, sürekli bir ak›fl halinde olmas›ndan dolay› “ayn› nehre iki kez girilemeye-
ce¤ini”, ona ikinci kez girdi¤imizde, nehrin art›k baflka bir nehir oldu¤unu dile ge-
tiren Herakleitos’tan yola ç›km›flt›. Ondan hareketle de¤iflenin bilinemez oldu¤unu
ileri sürdü. De¤iflen bir fleyle ilgili olarak oluflturaca¤›m›z bir betimlemenin, o fley
sürekli de¤iflmekte oldu¤u için, k›sa bir süre sonra geçersiz hale gelece¤i kanaatin-
deydi. Dahas›, o tek teklerin veya tikel olgular›n da bilinemeyece¤ini ileri sürdü.
Tek teklerin olsa olsa kiflisel öykülerinin olabilece¤ini söyleyen Platon, bununla
birlikte, matematikten hareketle bilginin var oldu¤undan emindi. Ona göre bilgi,
t›pk› matematikte oldu¤u gibi, de¤iflmez olan› konu al›r. Dahas›, bilgi tümellerin,
yani türlerin, cinslerin veya genellerin bilgisi olmak durumundad›r. Gerçekten de
ça¤dafl› Sofistlerin kuflkuculuk ve görecili¤ine karfl› ç›karken kesin bilginin müm-
kün oldu¤unu öne süren ve bu iddias›n› kan›tlamak, yani kesin bilginin mümkün
oldu¤unu gösterebilmek için, ezeli-ebedi ve de¤iflmez tümeller olarak ‹dealar›n
varoluflunu varsayan Platon, sadece de¤iflmez olan›n, dolay›s›yla tümellerin biline-
bilece¤ini kabul etmiflti. 

Bu görüflün sadece Platon’da de¤il fakat on yedinci yüzy›l›n Descartes, Leibniz
benzeri ünlü rasyonalist filozoflar›nda da gördü¤ümüz, birincisiyle neredeyse ayn›
olan bir di¤er versiyonu, bilginin bizi gerçeklikle, oysa duyu-deneyimi ve san›lar-
la kanaatlerin sadece görünüflle tan›flt›rd›¤›n› ifade eder. 
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Diyalektik, Hegel’de hem
varl›¤›n geliflme hem de
düflüncenin ilerleme
yasas›d›r. Ona göre, varl›¤›n
kendisi gibi, düflünce de
karfl›tl›klardan geçerek
ilerlemekteydi. Ayn›
diyalektik mant›k sonradan,
bir genç Hegelci olan Marx
taraf›ndan benimsenecektir.
Fakat o, kendi deyimiyle
diyalekti¤i bafl afla¤›
durmaktan kurtar›p ayaklar›
üzerine oturtacakt›r; yani,
Hegel’in idealist olan
diyalekti¤ini materyalist bir
diyalektik haline
getirecektir.

Görecilik ya da rölativizm,
alg›n›n ve dolay›s›yla
bilginin kifliden kifliye
de¤iflti¤ini, bu yüzden genel
geçer bilgi ve do¤rular›n
olamayaca¤›n› söyleyen
görüfltür.



Bilgisayar ya da robotlar, bugün geleneksel olarak insan›n yapabildi¤i pek çok fleyi yapa-
bilir duruma geldi. Ne dersiniz, bilgisayar ya da makineler bilebilir mi?

B‹LG‹N‹N DO⁄RULU⁄U
Bilginin ne oldu¤unu belirleme noktas›nda, en az›ndan “bilginin hakl›land›r›lm›fl
do¤ru inanç oldu¤unu” ifade eden üç unsurlu bilgi tan›m› aç›s›ndan, do¤rulu¤un
aç›kl›¤a kavuflturulmas›na da ihtiyaç duyulur. Gerçekten, epistemolojinin temel
problemlerinden biri de, ‹lk Ça¤’dan beri tart›fl›lan bir problem olarak do¤ruluk
problemidir. Buna göre, do¤ruluk özelli¤inin do¤as›n› anlamaya ve ortaya ç›kar-
maya çal›flan epistemoloji, alan›ndaki önermelerden hangilerinin do¤ru oldu¤unu,
hangi önermelerin do¤ruluk özelli¤ine sahip bulundu¤unu keflfetmeyi amaçlayan
bilimden, hiç kuflku yok ki farkl›l›k gösterir. Çünkü do¤ruluk ba¤lam›nda felsefi
veya epistemolojik olarak sorulacak soru, “neyin do¤ru oldu¤u” sorusundan ziya-
de, “do¤rulu¤un ne oldu¤u” sorusudur.

Bu ba¤lamda bilinmesi gereken ilk ve en önemli fley, hakikat ya da do¤rulu-
¤un bilen ya da bilinen varl›¤›n özelli¤i oldu¤udur. Yani, bilen öznenin de bilinen
varl›¤›n da do¤ru olmas›ndan söz edilemez. Do¤ruluk varl›¤›n ya da gerçekli¤in
de¤il de, bilgi ya da önermenin bir özelli¤idir. Baflka bir deyiflle, do¤ru olan yal-
n›zca kendisine inan›lan önerme veya bilgidir, daha do¤rusu bilginin ifade edildi-
¤i yarg› ya da önermedir. Do¤ruluk, dahas› tek tek kavramlar›n ya da alg›lar›n da
özelli¤i de¤ildir. Kavramlar, bir yarg› ya da önermede bir araya getirildikleri zaman
ancak, do¤ruluktan söz edebiliriz. Örne¤in “Kar beyazd›r” gibi bir önermeyi ele
alal›m. Bu önerme, bilen insan zihninin, kar ad› verilen nesneye yönelmesinin ve
onu gözlemleyerek kara beyazl›k özelli¤ini yüklemesinin sonucunda ortaya ç›kan
bir önermedir. Burada do¤ruluk, kar kavram›n›n da beyazl›k kavram›n›n da bir
özelli¤i olamaz. Do¤ruluk, yaln›zca söz konusu önermenin bir özelli¤idir. 

Mütekabiliyetçi Do¤ruluk veya Uygunluk Teorisi 
Epistemolojide hakikat veya do¤rulu¤un özüyle ilgili olarak ‹lk Ça¤’dan günümü-
ze baz› teori ya da görüfller öne sürülmüfltür. Bunlardan birincisi, ilk kez Platon ta-
raf›ndan Sofist adl› diyalogda ortaya konan ve hakikatin zihin ile fleylerin uyuflma-
s›ndan, düflüncenin fleylere uygunlu¤undan meydana geldi¤ini ifade eden müteka-
biliyetçi do¤ruluk görüflüdür. Bu do¤ruluk anlay›fl›na göre bir tümce ya da öner-
me, ona karfl›l›k gelen olay, olgu veya durumun fiilen var olmas› kofluluyla do¤ru
olur. Gerçekten de kar›n beyaz oldu¤u inanc› do¤rulu¤unu d›fl dünyan›n belli bir
özelli¤ine, kar›n beyaz olmas› olgusuna borçludur. Ayn› flekilde kedilerin miyavla-
d›klar› inanc› veya kedilerin miyavlad›klar›n› bildiren önerme, söz konusu hayvan-
lar›n miyavlamalar› olgusundan dolay› do¤rudur. ‹flte bu çok s›radan gözlem ve
hakikatler, baflta Aristoteles olmak üzere, pek çok düflünür taraf›ndan en yayg›n
bir biçimde kabul edilen do¤ruluk teorisi olarak mütekabiliyetçi do¤ruluk teorisi-
ne vücut vermifltir.

Aristoteles, öncelikle yaln›zca haber kipindeki cümlelerin bir do¤ruluk de¤eri-
ne sahip olabilece¤ini, yani hüküm veren, bir fleyin var ya da vak›a oldu¤unu bil-
diren yarg›l› cümlelerin veya önermelerin bir do¤ruluk de¤eri alabilece¤ini öne
sürmüfltü. Onun bak›fl aç›s›ndan da mütekabiliyetçi do¤ruluk, do¤ru önermenin
dile getirdi¤i veya karfl›l›k geldi¤i olguyla ayn› yap›ya sahip olmas› durumunu ifa-
de eder. Buna göre, do¤ruluk cümle ya da önermelerin bir özelli¤i ve gerçekli¤in
bir fonksiyonu olup gerçekte olan› oldu¤u gibi yans›tan, yani gerçeklikte birleflik
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Hakikat ile realite, do¤ruluk
ile gerçeklik birbiriyle
s›kl›kla kar›flt›r›l›r. Gerçeklik
zihinden ba¤›ms›z olarak ve
gerçekten var olan varl›¤›
ifade eder, oysa do¤ruluk,
kabaca gerçekten var olan›
oldu¤u flekliyle ifade eden
önerme ya da bilginin bir
özelli¤i olmak
durumundad›r.

Skolastik formülasyonuyla
do¤ruluk veritas est
adaequatio rei et intellectus
diye ifade edilmekteydi.
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olan› birleflik, ayr› olan› da ayr› gösteren önerme do¤rudur. Söz gelimi “Kar beyaz-
d›r” önermesi kar ile beyazl›k gerçekte birbirinden ayr›lmaz veya birleflik oldu¤u
için do¤rudur. Oysa “Kar siyaht›r” önermesi gerçekte ayr› olan› birleflik gösterdi¤i
için yanl›fl olmak durumundad›r.

Ölçütlerle Uyuflma Olarak Do¤ruluk
Mütekabiliyetçi do¤ruluk anlay›fl›, günümüzde de kabul görmekle birlikte, esas
olarak modern felsefe öncesi dönemde benimsenmiflti. Bu dönem asl›nda, episte-
molojinin, bilen öznenin zihinden d›fl dünyaya veya d›fl dünyadan zihne geçiflte
en küçük bir güçlük görmeyen tarih öncesi dönemini ifade eder. Oysa modern fel-
sefeyle birlikte, zihinden nesneye veya nesneden zihne geçifl, Descartes’tan itiba-
ren benimsenen temsil epistemolojisinin ard›ndan problematik hale gelir. Söz ko-
nusu temsil epistemolojisinde, bilen öznenin zihni ile bilinen fley aras›na ideler
veya nesnenin zihindeki temsilleri girer. Bu görüflte, öznenin esas itibar›yla kendi
zihin içeriklerini bildi¤i, kendi d›fl›ndaki nesneleri ise onlar›n zihindeki temsilleri
arac›l›¤›yla bildi¤i kabul edilir. Temsil ad› verilen perdelerin giriflinden sonra, do¤-
ruluk, art›k zihin veya zihnin ürünleriyle d›fl dünya aras›ndaki bir mütekabiliyet ve-
ya uygunluk iliflkisiyle belirlenen bir fley olmaktan ç›kar. Dahas›, mütekabiliyetçi
do¤ruluk anlay›fl› esas olarak ampirik nesne veya deneyimsel olgularla ilgili bir an-
lay›flt›r. Fakat insan, sadece deneyimsel olgular› bilmez, ayn› zamanda matematik-
sel do¤rular benzeri ampirik olmayan a priori do¤rular› bilir. ‹flte bu yüzden do¤-
ruluk sonradan, birtak›m ölçütlerle, daha do¤rusu bilen zihin ile nesne aras›ndaki
iliflkinin taraflar›ndan sadece birisinin bir özelli¤iyle, söz gelimi inanç ya da öner-
menin “apaç›kl›¤›”, “tutarl›l›¤›” veya “ifle yararl›l›¤›yla” tan›mlanacakt›r.

Gerçekten de birtak›m ölçütlerle uyuflma olarak do¤ruluk
kuramlar›n›n ilk ve en seçkin örne¤i, do¤rulu¤u “apaç›k-
l›k”la özdefllefltiren anlay›flt›r. Apaç›kl›k olarak do¤ruluk an-
lay›fl›, do¤ru yarg›n›n kendi iç özelliklerinden tan›nd›¤›n›,
onun bizzat kendisinin do¤ru oldu¤unu gösterdi¤ini, apaç›k
olufluyla do¤ru oldu¤unu ortaya koydu¤unu öne süren Des-
cartes ve Spinoza gibi rasyonalist filozoflar taraf›ndan gelifl-
tirilmifltir. Descartes’›n öne sürdü¤ü flekliyle apaç›kl›k, “aç›k-
l›k” ve “seçiklik” gibi iki özellikten oluflur. Bunlardan aç›kl›k,
zihne dolay›ms›z olarak sunulmufl olup zihin taraf›ndan ko-
layl›kla ve kesin olarak bilincine var›lan bir fleyin özelli¤idir.
Seçiklik ise Descartes’ta tam ve dakik olup baflka her fleyden
farkl› olan ve kendisinde yaln›zca aç›k olan› içeren bir do¤-
runun özelli¤idir. Ona göre, bir düflünce ya da önerme seçik
olmaks›z›n aç›k olabilir fakat ayn› zamanda aç›k olmaks›z›n seçik olamaz. Descar-
tes, bir düflünceyi onu baflka bir düflünceyle kar›flt›rmayacak flekilde bütün ayr›m-
lar›yla tan›mlad›¤›m›z veya bir önermeyi baflka bir önermeyle kar›flt›r›lamayacak
flekilde belirledi¤imiz zaman, onun aç›k olduktan baflka seçik hale de gelece¤ini
ifade eder.

Ölçütlerle uyuflma olarak do¤ruluk anlay›fl›n›n bir baflka türü de do¤rulu¤u
inançlar aras›ndaki tutarl›l›k iliflkisiyle özdefllefltiren ba¤dafl›mc› do¤ruluk görüflü-
dür. Söz konusu anlay›fl do¤rulaman›n bütüncül oldu¤u, yani bir inanc›n bütün bir
tutarl› ve uyumlu inançlar kümesinin bir parças› oldu¤u zaman do¤ruland›¤› dü-
flüncesine dayan›r. Ona göre do¤ruluk, inançlar›n, düflüncelerin, bilgilerin kendi
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Temsil epistemolojisi,
öznenin zihinsel yap›s›n›n
nesneyi temsil edebilme ve
d›fl dünyaya ayna tutabilme
gücünü merkeze alan yeni ya
da modern epistemoloji
anlay›fl›n› ifade eder. 
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aralar›nda birbirleriyle uyuflmalar›ndan baflka bir fley de¤ildir. Örne¤in bir bardak
suya bat›r›lm›fl bir çay kafl›¤›n› düflünelim. Burada, görme duyusunun yarg›s› kafl›-
¤›n e¤ri, buna karfl›n dokunma duyusunun yarg›s› kafl›¤›n do¤ru oldu¤unu söyler.
Burada, kafl›¤›n düz mü, yoksa e¤ri mi oldu¤u konusunda, neden görme duyusu-
na de¤il de, dokunma duyusuna inan›r›z? Çünkü görme duyusu taraf›ndan temel-
lendirilen bilgi, geri kalan bilgilerimizle (örne¤in kafl›¤›n görünüflte desteksiz du-
ran üst k›sm›n›n suyun d›fl›nda kalmas›n›n serbest düflme yasas›yla çeliflmesi) uyufl-
maz; oysa dokunma duyusu taraf›ndan desteklenen bilgi, yani kafl›¤›n düz ve sü-
rekli oldu¤u bilgisi, di¤er bilgilerimizle tam olarak uyuflur.

Ba¤dafl›mc› veya tutarl›l›k olarak do¤ruluk görüflünün biraz daha geliflmifl ver-
siyonu mutabakatç› do¤ruluk anlay›fl›d›r. Mutabakatç› do¤ruluk anlay›fl›n›n ba¤-
dafl›mc› do¤ruluk anlay›fl›ndan, di¤erinin do¤rulu¤u bir inanc›n kiflinin ayn› konu-
da sahip oldu¤u di¤er inançlarla veya inanç sistemleriyle ba¤daflmas›nda arad›¤›
yerde, inanç ya da önermenin baflka insanlar›n inançlar›yla ba¤daflmas›nda aramak
bak›m›ndan farkl›l›k gösterdi¤i söylenebilir. En yal›n versiyonuyla veya sa¤duyu
düzeyindeki anlam›yla mutabakatç› do¤ruluk anlay›fl›, söz gelimi gecenin sessizli-
¤inde, hafif ve uzun süreli bir v›z›lt› duymam ve v›z›lt›n›n gerçekten var olup ol-
mad›¤›n› bilmek istemem durumunda, baflkalar›n›n yarg›lar›na müracaat etmem
gerekti¤ini bildirir. Çünkü salt öznel bir yan›lsaman›n kurban› olabilmem de pekâ-
lâ mümkündür. Burada yapabilece¤im tek fley, benimle birlikte olan di¤er insanla-
ra, ayn› sesi duyup duymad›klar›n› sormakt›r. Sesi onlar da duymuflsa e¤er, “v›z›l-
t›n›n var oldu¤u” sonucuna var›r›m. Yani, “Odada flu anda bir v›z›lt› var” önerme-
sinin do¤rulu¤u, odada bulunan insanlar›n mutabakat›na ba¤l›d›r.

Bir baflka do¤ruluk anlay›fl› William James (1842-1910) ve John Dewey benze-
ri düflünürler taraf›ndan gelifltirilmifl olan pragmatist do¤ruluk anlay›fl›d›r. James
ve Dewey, do¤rulu¤un baflka bir özelli¤i, yani do¤ru inanç ya da önermelerin ey-
lem için iyi bir temel ya da rehber olmalar› özelli¤i üzerinde yo¤unlafl›r ve bu özel-
li¤in do¤rulu¤un özünü meydana getirdi¤ini savunur. Burada, do¤ru inanç ya da
önermelerin istenen sonuçlara yol açan, eylemleri teflvik eden kabul ya da inanç-

lar olduklar› savunulur. Gerçekten de pragmatizmde, bir inanç
ya da önermenin do¤rulu¤u, söz konusu inanç ya da önerme-
nin yararl›l›¤›yla özdefllefltirilir. Pragmatist anlay›fl burada, flu
flekilde ak›l yürütür: Sahip oldu¤umuz inançlar, kanaatler ya
da bilgiler, aç›kt›r ki, bütün faaliyetlerimizi etkiler, onlara yön
verir. Bilgimizin eylemlerimiz üzerindeki bu etkisi, eylemi ba-
flar›l› bir eylem haline getiriyor, onu amac›na erifltiriyorsa,
önerme ya da bilgi do¤rudur. Örne¤in karanl›k bir odadan
içeri girdi¤im zaman, odan›n ›fl›¤›n› yakmay› amaçlar›m; bu
amaca uygun olarak elektrik dü¤mesinin kap›n›n sa¤›nda ol-
du¤unu tahmin ediyorum. Benim bu tahmin ya da kanaatim,
›fl›¤› yakma arzum ya da amac›mla birlikte, elimi kap›n›n sa¤›-
na götürür ve dolay›s›yla, eylemime özel bir yön verir. Bu yüz-
den “Elektrik dü¤mesi kap›n›n sa¤›ndad›r” önermesi, ›fl›¤›n ya-
k›lmas› ve odan›n ayd›nlanmas› sonucunu do¤urursa, do¤ru-

dur. Ama tahminim taraf›ndan belirlenen do¤rultuda gerçekle-
flen eylemimin baflar›s›z, yani özgül amac›m› hayata geçirmemi mümkün k›lmayan
bir eylem oldu¤u ortaya ç›karsa, önermem yanl›flt›r.
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Mutabakat, belli bir konuda
ilgili kimselerin fikir birli¤i
içinde olmas› durumunu
ifade eder. 
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“Dünya düzdür. Bunu herkes biliyor!” Böyle bir önerme 1450’li y›llardan önce kurulmufl
olsayd›, herkes bu önermenin do¤ru oldu¤unu söylerdi. Çünkü Dünya, o zamanlar yaflayan
bütün insanlara göre düzdü. Bugün bizler, Dünya’n›n düz de¤il, yuvarlak oldu¤una inan›-
yoruz. fiimdi kalk›p biri “Dünya düzdür” dese, insanlar onun flaka yapt›¤›n› düflünür. Bu-
radan hareketle, bir konuda bir mutabakat›n olmas›n›n, yani insanlar›n hemen tamam›n›n
bir fleyin do¤ru oldu¤una inanmas›n›n o fleyi do¤ru yap›p yapmad›¤› üzerinde düflünün!

B‹LG‹ TÜRLER‹
Bilgi, epistemolojinin uzun tarihi boyunca farkl› epistemolojik yaklafl›mlar›n tu-
tumlar›na ba¤l› olarak çok farkl› flekillerde s›n›flan›p farkl› türlere ayr›lm›flt›r. Örne-
¤in hemen bütün filozoflar, oldu¤undan baflka türlü olamayan fleyleri veya ba¤›n-
t›lar› dile getiren bilgi türü olarak apodeiktik veya zorunlu bilgiyle, olduklar›ndan
baflka türlü olabilmeleri bir çeliflki yaratmayan fleylerin bilgisi anlam›nda olumsal
bilgi türleri aras›nda bir ayr›m yapm›flt›r. Örne¤in “Yar›n ya¤mur ya ya¤acak ya da
ya¤mayacakt›r” önermesi, üçüncü bir alternatif olmad›¤› için zorunlu bilgi türünün
bir parças›n› oluflturur. Oysa “Yar›n günefl Do¤u’dan do¤mayacakt›r” önermesi
olumsal bilginin kapsam›na girer. Yar›n günefl Do¤u’dan do¤mazsa e¤er, varl›k
düzeni hiç kuflku yok ki altüst olur. Ama bunda bir zorunluluk yoktur. Baflka bir
deyiflle, bu önermeyi olumsuzlamak bir çeliflki meydana getirmez. 

Söz konusu iki bilgi türü aras›ndaki ayr›m›, a priori bilgi ile a posteriori bilgi
aras›ndaki ayr›m tamamlar. A priori bilgi deneyime dayanmayan, deneyimden ba-
¤›ms›z, tecrübe yoluyla kazan›lmam›fl olan bilgidir ve “Tüm babalar erkektir” ben-
zeri analitik önermelerle ifade edilir. Bu önermenin analitik olmas›n›n nedeni,
mant›ksal analize dayanmas›d›r. Onda “erkeklik” özelli¤i ya da yüklemi “baba”
kavram› veya konusunda içerilir. Gerçekten de “baba” kavram›n› analiz etti¤imiz
zaman, onda “erkeklik” özelli¤inin içerildi¤ini görürüz. Erkek olmayan kifli baba
olamaz. Bu yüzden o, deneyime dayanmayan bir önermedir. Yani, onun do¤rulu-
¤una karar vermemiz için bir gözlem yapmam›z gerekmez. O, tan›m gere¤i do¤ru
olan ve a priori olarak bilinen bir önermedir. Oysa a posteriori bilgi deneyim yo-
luyla kazan›lan bilgi olup “Is›t›lan metaller genleflir” benzeri sentetik önermelerle
ifade edilir. Bu önerme, bilgimizi art›ran, ampirik araflt›rman›n sonucu olan bir
önerme oldu¤u için, sentetik bir önermedir. Buna göre, metalde “genleflme” özel-
li¤inin olup olmad›¤›n› görebilmek amac›yla deney yapmam›z gerekir. Onun a
posteriori bilginin kapsam›na girmesinin nedeni budur. 

Felsefeciler, söz konusu bilgi türleri d›fl›nda, farkl› alan ya da disiplinlerde söz
konusu olan bilgi türlerinden, örne¤in bilimsel, gündelik, teknik bilgiden de söz
ederler. Bunlardan her biri belli bir bilgi türünü tan›mlar. Bilgi türleriyle ilgili bil-
me tarz›na, bilinen fleye veya bilme amac›na ba¤l› olarak yap›lan söz konusu s›n›f-
lamalara ek olarak temel bir ayr›m daha yap›lm›flt›r. Bilgi türleriyle ilgili bütün bu
ayr›mlar›n önemli ölçüde temelinde bulunan bu sonuncu ayr›m yirminci yüzy›l›n
önemli düflünürlerinden Russell taraf›ndan gelifltirilmifltir. Buna göre, Russell Felse-
fe Meseleleri adl› eserinde, do¤rular›n bilgisini fleylerin veya nesnelerin bilgisinden
ay›r›rken bunlardan birincisine (a) betimleme yoluyla bilgi, ikincisine ise (b) tan›-
fl›kl›k yoluyla bilgi ad›n› vermifltir. 

Russell’›n bu ay›r›m›nda iki bilgi türü birbirinden konular›na göre ayr›l›r. Buna
göre, tan›fl›kl›k yoluyla nesneleri, betimleme yoluyla da gerçekli¤in do¤ru temsil-
leri olarak önermeleri bilebiliriz. Bununla birlikte Russell, özelliklerin ve hatta ol-
gular›n tan›fl›kl›k yoluyla bilgisine inanm›fl göründü¤ü için, tan›fl›kl›k yoluyla bilgi-
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Zorunluluk - olumsall›k
ayr›m› bilginin kipi veya
bilmenin tarz›yla ilgili bir
ayr›md›r. Zorunlu bilgi ya da
do¤rular, inkâr ya da
olumsuzlanmalar› bir
çeliflkiye yol açan
do¤rulard›r. Oysa olumsal
do¤rular›n inkâr veya
olumsuzlanmalar›nda böyle
bir çeliflki söz konusu olmaz.

A priori - a posteriori ayr›m›
yarg› ya da bilginin
deneyimle olan iliflkisi
üzerinden yap›lan bir
ayr›md›r. Buna göre a priori
“deneyimden önce ya da
ba¤›ms›z olma”y›, oysa a
posteriori deneyimden sonra
geleni ifade eder.
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nin konusu nesne, olay ve olgu gibi, ne do¤ru ne de yanl›fl olan fleylerdir. Oysa
betimleme yoluyla bilginin konusu, inanç ya da önerme benzeri bir do¤ruluk de-
¤eri tafl›y›c›s› olan zihinsel temsillerdir.

Fakat Russell burada kalmay›p bir ad›m daha ileri giderek fleylerin, yani nesne-
lerin, özellik ve olgular›n bilgisini de tan›fl›kl›k yoluyla bilgi ve betimleme yoluyla
bilgi olarak ikiye ay›rm›flt›r. Bunu flöyle ifade edebiliriz: Normal, felsefi olmayan
gündelik dilde ifade edildi¤inde, bizim tan›fl›kl›k yoluyla sadece alg›lad›¤›m›z fley-
leri, yani yak›n çevremizdeki fleyleri veya alg› menzilimiz içinde yer alan fiziki nes-
ne ve insanlar› bildi¤imiz söylenir. Oysa Russell’a göre, bizim bütün bu nesne ya
da varl›klarla olan temas›m›z, bu fleylerin zihnimizdeki yans›malar› olan idelerin
dolay›m›ndan geçti¤i için, dolayl› olmak durumundad›r. Baflka bir deyiflle, tan›fl›k-
l›k yoluyla bilgide, bizimle fiziki dünya aras›nda öznel bir temsil perdesi veya du-
yum örtüsü bulunur. Bundan dolay›, Russell’a göre, tan›fl›kl›k yoluyla dolay›ms›z
olarak bilebildi¤imiz fleyler yaln›zca zihin içeriklerimiz, soyut tümeller ve bizzat
kendi benliklerimiz olmak durumundad›r. 

Tan›fl›kl›k yoluyla bilgiyi ister birinci genel anlam› içinde duyu yoluyla alg›la-
nan nesne ve olgular›n bilgisi ya da ister zihinsel içeriklerimizin do¤rudan bilgisi
anlam›nda alal›m, onun s›n›rl› bir bilgiyi temsil etti¤i aç›kt›r. Çünkü ne kadar uzun
yaflarsak yaflayal›m veya ne kadar çok iyi gözlem yapm›fl olursak olal›m, dünyada
var olan veya olup biten her fleyi görebilmemiz veya izleyebilmemiz imkâns›zd›r.
Baflka bir deyiflle, do¤rudan tan›fl›kl›k yoluyla bilinemeyecek olan çok fley vard›r.
Söz gelimi tarihsel kifli ve olaylar›n bilgisini tan›fl›kl›k yoluyla elde etmemiz müm-
kün de¤ildir. Tarihi, insano¤lunun yüzlerce y›ldan beri oluflturmufl oldu¤u bilgi bi-
rikimi kapsam› içinde yer alan do¤rular›, önermeler üzerinden, yani betimleme yo-
luyla biliriz. 

B‹LG‹N‹N KAYNA⁄I
Bilgi türleriyle ilgili araflt›rma ve tart›flmalar›n temelinde, hiç kuflku yok ki bilginin
kayna¤›na, yani onun akla m› yoksa deneyime mi dayand›¤›na dönük tart›flmalar
bulunur. Bilginin kayna¤› konusu ise do¤ru bilgiyi hangi güç veya zihinsel yetile-
rimize borçlu oldu¤umuzla ilgili bir tart›flma üzerine yükselir. Bu noktada karfl›m›-
za dört ana tutum ya da konum ç›kar: Ak›lc›l›k, deneyimcilik, sentezci yaklafl›m ve
sezgicilik.

Ak›lc›l›k
Ak›lc›l›k bilginin yegâne kayna¤› ve s›nama ölçütünün ak›l oldu¤unu, onun mal-
zemesinin temel ya da ilkel birtak›m kavramlardan tümdengelimsel olarak türetil-
di¤ini öne süren görüfl ya da tutumu ifade eder. Epistemolojik bir görüfl olarak
ak›lc›l›k, gerçekte oldukça eski bir görüfl olup onun kökleri antik Yunan düflünür-
leri Parmenides ve Platon’a kadar geri gider. Bununla birlikte, ak›lc›l›ktan daha zi-
yade anlafl›lan on yedinci yüzy›lda Descartes taraf›ndan kurulan ve ondan sonra
Spinoza ve Leibniz taraf›ndan devam ettirilen epistemolojik gelenektir. 

Ak›lc›l›k, ampirizm ya da deneyimcili¤e tamamen karfl›t olan bir yaklafl›m› ifa-
de eder; en az›ndan modern versiyonuyla ak›lc›l›k, hiç olmazsa kimi düflünce ya
da kavramlar›n, hatta bazen birtak›m ilkelerin do¤ufltan oldu¤unu savunur. Söz ge-
limi, Descartes Tanr›, zihin ve madde kavramlar›n›n, deneyim ve deneyimden ya-
p›lan soyutlama yoluyla kazan›lmay›p do¤ufltan olduklar›n› öne sürer. Onun bu
kavramlar›n do¤ufltanl›¤›yla ilgili argümanlar› ise temelde iki noktay› vurgular: Bu
kavramlar, her fleyden önce saf kavramlard›r, yani duyumsal bir malzeme ihtiva et-
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mezler; onlar birer imge veya tasar›m olmad›klar› gibi, duyu deneyiminin temsille-
ri veya suretleri de de¤ildirler. Tanr› ve zihin kavramlar› aç›s›ndan apaç›k olan bu
hususun, Descartes, madde kavram› için de geçerli oldu¤unu söylemifltir. Söz ko-
nusu do¤ufltan kavramlar, ikincisi örtük bir biçimde de olsa bir sonsuzluk idesi ih-
tiva eder. Kifli, bu sonsuzluk düflüncesini kavrarken zihin ve maddenin tabi olabi-
lece¤i çok ve çeflitli de¤iflim ve tezahürlerin bilincine var›r; neredeyse sonsuz say›-
da imkân› kavrama ise deneyim sadece fiilen deneyimlenmifl olana tekabül eden
s›n›rl› say›da de¤iflimler kümesini verdi¤inden, aç›kt›r ki bize deneyimde verilmifl
olan› aflmak durumundad›r.

Ak›lc›l›k dolay›s›yla, akl›n zorunlu, kesin ve genel geçer do¤rular› bilme gücü-
ne sahip oldu¤u iddias›yla ortaya ç›kar. Ak›lc›l›¤›n bak›fl aç›s›ndan, söz konusu zo-
runlu ve kesin do¤rular› bize deneyim hiçbir zaman veremez. Çünkü deneyim ya
da gözlem flimdiyle s›n›rl›d›r. Oysa gerçek bilgiyi meydana getiren do¤rular, yal-
n›zca flimdiyle s›n›rlanmam›fl do¤rulard›r; onlar geçmifl ve gelecek için de geçerli
olan evrensel hakikatlerdir. Örne¤in “2 + 2 = 4” do¤rusu, tüm zamanlar için geçer-
li, evrensel bir do¤rudur. Demek ki rasyonalizm bilgimizi akla dayand›rma çabas›
verir. Üstelik o, akl›n bizi do¤ru bilgiye duyular›n zaman zaman neden oldu¤u ha-
talara düflürmeden götürdü¤ünü savunur. Öte yandan gözlem bize yaln›zca tek ya
da bireysel olan› verebilir. Ama gerçek bilgi, tek teklerle de¤il, genellerle veya ya-
salarla ilgilidir. Buna göre, bizim bildi¤imiz flu ya da bu metalin davran›fl›ndan zi-
yade, “metaller s›n›f›”yla ilgili genel yasad›r. Yine, deneyim bize sadece de¤iflen
varl›klar› verebilir. Oysa gerçek bilgi, de¤iflmez olan›n bilgisidir. Bu yüzden, rasyo-
nalizm bilginin kayna¤›nda akl›n oldu¤unu ve birtak›m do¤rular›n, deneyimden
önce ve deneyimden ba¤›ms›z olarak bilindi¤ini öne sürer.

Gerçeklik hakk›nda do¤ru bilgi veya araflt›rma yöntemi söz konusu oldu¤unda,
ak›lc›lar kendilerine matemati¤i örnek al›p tümdengelimsel sistem idealini öne ç›-
kar›rlar. Çünkü ak›lc› bak›fl aç›s›ndan, bilginin do¤ru ve zorunlu oluflu ancak zo-
runlu olarak do¤ru olan öncüllerden baflka do¤ru sonuçlar›n ç›karsand›¤› tümden-
gelimsel bir sistemde gösterilebilir. Zira yaln›zca böyle bir sistemde öncüller man-
t›ksal olarak kendilerinden ç›kan sonuçlar› gerektirirler. Gerçekten de tümdenge-
limsel bir sistemin sadece öncüllerin sonucu gerektirmesini de¤il, buna ek olarak
öncüllerin kendilerinin de zorunlulukla do¤ru olmalar›n› talep etti¤ini düflünen
ak›lc›lar, do¤all›kla bilginin yetkin örne¤i olarak matemati¤i öne ç›kar›rlar. Zira
ak›lc›lar için matematik, hemen bütün alanlara uygulanmas› gereken bir bilgi ölçü-
tü temin etmekle kalmaz, felsefi argümanlar›n nas›l oluflturulmas› gerekti¤inin de
bir örne¤ini sa¤lar. Ak›lc›lar bundan dolay›, mant›ksal ve matematiksel kesinli¤i
gerçek bilginin ölçütü yaparlar.

Deneyimcilik
Deneyimci görüfl veya ampirizm ise bilginin kayna¤›n› aç›klarken akla de¤il de
tecrübe veya deneyime baflvurur. Bilginin mümkün tek kayna¤›n›n deneyim oldu-
¤unu, deneyimden ba¤›ms›z bir bilginin söz konusu olamayaca¤›n› savunan ampi-
rizm, insan zihninin do¤uflta üzerine kendi iflaretlerini yazd›¤› bofl bir levha (tabu-
la rasa) oldu¤unu öne sürer. John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-
1753), Hume, John Stuart Mill (1806-1873) ve Russell gibi ünlü deneyimciler tara-
f›ndan savunulan ampirizm, bafllang›çta bofl bir levha olan zihin üzerine konan ifla-
retlerin önce birer izlenimden baflka hiçbir fley olmad›¤›n› ileri sürer. Bu izlenim-
lerden daha sonra bellekte birtak›m tasar›mlar›n üretildi¤ini ve üretilen bu tasar›m-
lar›n çeflitli flekillerde birlefltirilmeleri ve ifllenmelerinin kompleks düflüncelere gö-
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türdü¤ünü, k›sacas› zihinde daha önce duyularda bulunmam›fl olan hiçbir fley bu-
lunmad›¤›n› ifade eder.

Deneyimci görüflü benimsemifl düflünürler, elbette bilgi modeli olarak do¤a bi-
limlerini, araflt›rma yöntemi olarak da tümevar›msal ak›l yürütme yöntemini be-
nimsediler. Gerçekten de deneyimciler yeni yeni geliflmekte olan do¤a bilimlerin-
den etkilenmifllerdi. Onlara göre, do¤a bilimlerinin kendi do¤ruluk standartlar›
vard› ve bu standartlar, do¤a bilimlerinde üretilen bilginin salt inanç ya da s›radan
kanaate dönüflmesini bertaraf edecek nitelikteydi. Geometri, ideal kendiliklerin,
geometrik flekillerin özelliklerini keflfetmek bak›m›ndan hiç kuflku yok ki önemli
bir bilimdi ama dünya hakk›nda, her gün yapt›klar› bir dolu keflif sayesinde, daha
çok fley söyleyenler, matematikçiler de¤il, fizikçilerdi. 

Bu aflikâr gözlemden hareket eden, söz gelimi Locke, istenen fleyin dünyaya
iliflkin bilgiyse e¤er, felsefede kendilerine öykünülmesi gereken kiflilerin, birtak›m
tan›m ve aksiyomlardan hareket ederek ampirik gözlemle hiç ilgilenmeyen mate-
matikçi ya da geometriciler de¤il de ampirik verilere itibar eden fizikçiler oldu¤u
sonucuna varm›flt›. Bu yüzden, o kendi felsefesine model olarak fizikçinin ampirik
analizini, tümevar›msal ak›l yürütme tarz›n› ald›; gerçek bilginin ölçütü olarak da
teori ya da fikirlerin gözlemlenebilir verilerle uyuflmas› ölçütünü benimsedi. Bun-
dan dolay›d›r ki Locke benzeri deneyimcilerin program› sadece felsefeye, felsefi
düflünüfle ampirik bilgiye özgü yöntem ve ölçütleri uygulamakla kalmay›p deneyi-
me dayal› bilginin insan varl›klar› için mümkün olan yegâne bilgi türü oldu¤unu
da göstermekten oluflur. 

Dünyada karfl›m›za hep tek tek fleyler veya nesneler ç›k›yor olsa da onlar› ço¤unluk teklik-
leri içinde bilemeyiz. Tek olan hakk›nda söylenebilecek “flurada duran fley” gibi bir ifade
bize ilginç say›labilecek bir bilgi vermez. Bilgi ancak o tek olan›n kapsam› içine girdi¤i ge-
nel kavram› ifade etmeye bafllad›¤›m›z zaman ortaya ç›kmaya bafllar. Baflka bir deyiflle, bil-
mek ancak kavramlar arac›l›¤›yla olur.
‹letiflimin oldu¤u fakat cins isimlerin kullan›lmad›¤› bir dünya düflünün. Örne¤in ortak bir
terim olan “s›ra” ya da “masa” sözcü¤ü kullan›lmad›¤› için, dünyada masa ya da s›ra ver-
di¤imiz nesneyi adland›rmak üzere farkl› özel isimler kullan›lacakt›r. Üzerinde yaz› yaz-
d›¤›n›z, kitap okudu¤unuz s›ralardan birine örne¤in “Hasan”, di¤erine “Ahmet”, bir bafl-
kas›na “Veli” denecektir. Benzer bir durum renkler için de geçerli olsun: Bu demektir ki
yan yana duran k›rm›z› güllerin renkleri için “k›rm›z›” s›fat›n› kullanamayaca¤›z, her biri
için farkl› isimler kullanaca¤›z. Birine “Yasemin”, di¤erine “Merve”, bir baflkas›na “Nevin”
diyece¤iz. Böyle bir durumda bilgilenmek, bilgiyi aktarmak imkâns›z hâle gelir. Bilgide bu
kadar önemli bir rol oynayan genel kavramlar› nas›l kazand›¤›n›z› düflünün! 

Sentezci Yaklafl›m
Bilginin kayna¤› probleminde üçüncü alternatif, bilginin kayna¤›nda ne sadece de-
neyim ne de salt akl›n bulundu¤unu, onun ak›l ve deneyimin ortak katk›lar›n›n
ürünü oldu¤unu dile getiren sentezci yaklafl›mdan oluflur. Söz konusu yaklafl›m›n
hatta deneyim ve akl›n rolünün bilginin kuruluflunda neredeyse eflit olufluna gön-
derme yapan yaklafl›m›n en önemli temsilcileri aras›nda Aristoteles ve Immanuel
Kant bulunur. Söz konusu her iki düflünür de ak›lc›l›k ile deneyimcili¤in tek yanl›
görüfller oldu¤undan hareketle, söz konusu iki yaklafl›m›n bir sentezini yapm›flt›r.
Nitekim onlar, bilginin deneyimle bafllay›p ak›l yoluyla geliflti¤ini ve temellendi¤i-
ni öne sürerler.
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Örne¤in yirmi y›l süreyle ö¤rencisi oldu¤u Platon’un radikal ak›lc›l›¤›na karfl› ç›-
kan Aristoteles, do¤all›kla bilginin deneyimle bafllad›¤›n› öne sürer, bilgide tümeva-
r›msal ak›l yürütmeye pozitif bir de¤er biçer. Dahas› onda, gerçek bilgi anlam›nda
episteme ya da bilimsel bilgi nedenlerin bilgisidir. Onun bak›fl aç›s›ndan kiflinin bir
fleyi, o fleyin nedenini bilinceye kadar, bildi¤i asla söylenemez. Aristoteles’e göre,
baflka hiçbir olgunun de¤il, yaln›zca söz konusu olgunun nedeni olarak onun ken-
disine ba¤l› oldu¤u nedeni bildi¤imiz zaman bilimsel bilgiye sahip oluruz. Bu bilgi
ise tas›msal, yani tümdengelimsel bir yap›da olan bir kan›tlaman›n sonucuyla orta-
ya konan bir bilgidir. ‹flte bundan dolay›d›r ki bize nedeni veren ve olgunun niçin
oldu¤u gibi oldu¤unu aç›klayan fley kan›tlamad›r. Bilgi her ne kadar duyum veya
deneyimle bafllasa da salt duyumun kendi bafl›na bize bilgi verememesinin nedeni
budur. Duyum ya da deneyim bize olgular›n, olup bitenlerin nedenini veremez.
Duyum fleylerin veya olgular›n nas›l olduklar›n› söyler fakat niçin olduklar› gibi ol-
duklar›n› söyleyemez; örne¤in duyum yoluyla ateflin s›cak oldu¤unu ö¤reniriz, bu-
nunla birlikte, duyum ateflin niçin s›cak ve dolay›s›yla hep ayn› oldu¤unu asla gös-
teremez. Bundan dolay›, Aristoteles’e göre, mühendisler ve mimarlar çal›flt›rd›klar›
iflçilerden daha bilgili olmak durumundad›rlar çünkü iflçilerin sadece yap›lan ifli de-
neyimledikleri yerde, onlar yap›lan iflin nedenlerinin bilgisine sahiptirler. 

Ayn› flekilde Kant da insan›n bilgisinin tikel içerikleri için, her ne kadar dene-
yime dayansa da söz konusu deneyimin yap›s› ya da formunun insan zihni veya
insan›n “anlama yetisi” taraf›ndan sa¤land›¤›n› söylemiflti. Bir d›fl dünyaya iliflkin
deneyim, zihin taraf›ndan sa¤lanan form olmadan, hiçbir flekilde mümkün olamaz.
Bu ise Kant’a göre de hem deneyimcilerin hem de ak›lc›lar›n görüfllerinin tek yan-
l› oldu¤u anlam›na gelir. Rasyonalistler gerçek bilimsel bilgi için vazgeçilmez bir
önemi olan deneyimin katk›s›n› küçümserken ak›lc›lar deneyimin öneminin far-
k›ndad›rlar fakat kendileriyle deneyimimizin düzenlendi¤i “kavramlar”›n ya da for-
mel yap›n›n önemini fark edemezler. Kant, bu ikisinin bilimsel bilgide oynad›¤›
eflit rolü “‹çeriksiz düflünceler bofl, kavrams›z sezgiler de kördür. Öyleyse kavram-
lar›m›z› duyusal hale getirme, yani sezgide onlara nesne ekleme; sezgilerimizi de
anlafl›l›r k›lma, yani onlar› kavramlar›n alt›na yerlefltirme zorunlulu¤u vard›r” diye-
rek ifade eder. Deneyim, tecrübeye form kazand›ran kavramlarla, ona içeri¤ini ve-
ren duyum ya da sezgilerin bir birlefliminden meydana gelir. Buna göre, bilginin
ham maddesini duyumlar sa¤lar; zihin bu malzemeyi a priori kavram veya katego-
rilerle iflleyip, ona form verirken, insan bilgisine tümellik ve zorunluluk kazand›r›r.

Sezgicilik
Ak›l ve deneyim ekseni üzerinde geliflen söz konusu bilgi tarzlar›n›n yegâne alter-
natifi, bilginin kayna¤›nda sezginin oldu¤unu öne süren görüfl olarak sezgiciliktir.
Bu görüflün ideal temsilcisi ise Frans›z düflünürü Henri Bergson’dur. Bergson
(1859-1941) asl›nda bilgi görüflünde, iki tür bilgi veya bilifl tarz› aras›nda bir ayr›m
yapar; kuru bir ak›lc›l›k ve bilimcili¤e karfl› ç›kan Bergson’un yapt›¤› ayr›mda, ilk
bilgi türü deneyime ama özellikle de akla dayal›, kavramsal, analitik ve rasyonel
bilgiye karfl›l›k gelir. Bu tür bir bilgi, onun bak›fl aç›s›ndan bilimsel bilgidir; Berg-
son, bilimi reddetmez fakat kavramlar›n sürekli ve dinamik olan gerçekli¤i statik
hale getirmek ve bölmek suretiyle çarp›tt›¤›n› öne sürer. Kavramsal ya da rasyonel
bilginin temelinde olan zekâ ya da ak›l semboller yard›m›yla bilir; bu yüzden, o
ancak göreli bilgileri gerçekli¤in asl›n› de¤il de sadece flemas›n› veya d›fl kabu¤u-
nu verir. Bu bilginin s›n›rl› ve eksik olabilece¤ini öne süren Bergson, bundan do-
lay› bilimsel bilginin en önemli bilgi türü olarak görülmesine karfl› ç›kar. 
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Bergson, söz konusu analitik bilginin karfl›s›na sezgiyi ge-
çirir; gerçekli¤in bizatihi kendisini veren sezgi, kavramsallaflt›-
r›labilen bir bilgi de¤ildir. Gerçekten de sezgiyi “kiflinin kendi-
sini nesnenin içine, onda, ona özgü olanla ve dolay›s›yla ifade
edilemez olanla karfl›laflmak için, tafl›d›¤› bir sempati” olarak
tan›mlayan Bergson “biricik” olan gerçeklikle ilgili hakikatle-
rin kavramsal yolla söze dökülemez, ifade edilemez do¤rular
oldu¤unu dile getirir. Ona göre, sezgi bize gerçekli¤in flemas›-
n› de¤il de bizzat kendisini bilme imkân› verir. Bergson, sez-
ginin bizi nesnenin etraf›nda doland›rmadan, do¤rudan içine
yöneltti¤ini, nesnede biricik olan ve kavramsallaflt›r›lamayan
fleyi elde etmemizi sa¤lad›¤›n› söyler. Sezgi bizi gerçek süre ve
oluflun içine çekerek onun ele geçirilmesine yard›mc› olur; o,
sembolleri bir kenara b›rakarak do¤rudan temas yoluyla bilgi

elde etme yetisidir. Dahas› sezgi, ak›l ya da zekân›n asla yapamayaca¤› bir fleyi ba-
flar›r: O, insan› faydac› görüfllerden ba¤›ms›z olarak dünyan›n içerisine tafl›r. Sezgi
bize duyusal olmayan gerçeklikle dolays›z, yani soyutlamalardan ba¤›ms›z bir te-
mas imkân› sa¤lar. 

B‹LG‹N‹N ‹MKÂNI
Epistemolojinin, flimdiye kadar “bilginin neli¤i” veya do¤as› ba¤lam›nda gündeme
gelen problemleri d›fl›nda, “bilip bilemeyece¤imiz” sorusuyla ilintili olarak günde-
me gelen temel bir problemi daha vard›r. Baflka bir deyiflle, bilginin analizinin ar-
d›ndan epistemolojide “Nereye kadar bilebiliriz?” ve “Herhangi bir fleyle ilgili ola-
rak gerekçelendirilmifl bir inanca sahip olabilir miyiz?” sorular› ortaya ç›kar. ‹flte
burada gündeme gelen problem, bilginin imkân› veya kuflkuculuk problemidir. 
Kuflkuculuk bilginin imkâns›z oldu¤unu, hiçbir fleyin bilinemeyece¤ini, insan zih-
ninin kesin hiçbir do¤ruya ulaflamayaca¤›n› öne süren görüfltür. Bilgi iddialar›na
meydan okuyan kuflkuculu¤un, biri 

1. genel, di¤eri 
2. lokal ya da k›smi ve yine biri 
3. bilgiyle, di¤eri 
4. inançla

ilgili olan ayr› türlerinden söz etmek gerekir. Bunlardan bilgi septi¤i bilgiye ulafl-
man›n mümkün olmad›¤›n› savunur ve bu iddias›n› bütün bilgi imkânlar› için ge-
çerli genel bir iddia olarak ortaya koyabildi¤i gibi, sadece baz› bilgi alanlar› için
geçerli olan bir iddia olarak da öne sürebilir. 

‹nanç septi¤i ise bizim herhangi bir inanca sahip olma hakk›m›z›n bulunmad›-
¤›n›, hiçbir inanc›n bir di¤erinden daha iyi olmad›¤›n› savunur. Ayn› inanç septi¤i,
iddias›n› pekâlâ din veya ahlak alan›yla s›n›rland›rabilir. Ayn› flekilde radikal kufl-
kuculuk olarak da bilinen genel septisizm, bilginin hiçbir yer ya da alanda, hiçbir
flekilde mümkün olmad›¤›n› öne sürer. Lokal kuflkuculuk ise söz gelimi metafizik-
sel bilgi türünden baz› bilgi türlerinin veya baflka zihinler türünden belli birtak›m
fleylerin bilgisinin imkâns›z oldu¤unu öne sürer.

Kuflkuculu¤un kökleri eski Yunanistan’a kadar geriye gider. Nitekim kuflkucu-
lu¤un ilk örneklerine milattan önce beflinci yüzy›lda yaflam›fl Protagoras (490-420)
ve Gorgias (483-375) gibi gezgin felsefe ö¤retmenlerinde rastlan›r. Bununla birlik-
te kuflkuculu¤u epistemolojik bir ö¤reti olarak öne sürmüfl olan düflünürün Yu-
nanl› Pyrrhon (360-271) oldu¤u söylenebilir. Onun izinden giden Timon (320-
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230), Aenesidemos ve Sextus Empirikos (150-224) gibi düflünürler sonradan kufl-
kuculu¤u gelifltirip temellendirmifllerdir. Kuflkuculuk kendisine modern dönemde
de taraftar bulmufltur. Bu dönemin önemli septikleri aras›nda Pierre Bayle, Michel
de Montaigne (1533-1592), Blaise Pascal (1632-1662), Descartes ve Hume bulunur.
Bununla birlikte söz konusu modern düflünürlerden Descartes, genel bir kuflkucu-
lu¤un savunuculu¤undan ziyade, k›smi bir kuflkuculu¤un savunuculu¤unu yap-
m›flt›r. Kuflkuyu kesin bilgiye eriflmek için bir araç olarak kullanan Descartes’›n
kuflkuculu¤u metodolojik kuflkuculuk olarak bilinir. 

Kuflkuculu¤un hemen bütün türleri ama özellikle de genel kuflkuculuk, bilgiye
eriflmenin imkâns›z oldu¤unu öne sürmekle kalmaz. Bütün felsefi görüfllerde ol-
du¤u gibi, iddias›n› birtak›m argümanlarla destekleyip temellendirir. ‹nsan›n veya
bilen öznenin kesin bilgiye ulaflamayaca¤›n› göstermeyi amaçlayan argümanlar›n
neredeyse tamam› antik Yunan felsefesinde, eski septikler taraf›ndan gelifltirilmifl-
tir. Modern septikler ise büyük ölçüde eskiden gelifltirilmifl olan kuflkucu argüman-
lardan beslenirler. 

Kuflkucu argümanlar›n hiç kuflku yok ki en eskisi ve en yal›n›, “görüfllerin çe-
liflmesiyle ilgili argüman”d›r. Bu argüman›n kayna¤›nda Sofistler bulunur. Sofist-
ler, kendilerinden önceki Yunan filozoflar›ndan veya do¤a felsefesinden hareket
etmifller ve felsefenin bu döneminde, görüflü bir di¤erinin görüflüyle belli bir kar-
fl›tl›k iliflkisi içinde olmayan, hatta çeliflmeyen filozof olmad›¤›n› görmüfllerdi. Nite-
kim Miletliler, varl›¤›n temeline maddeyi yerlefltirirken Pythagorasç›lar, varl›¤›n
esas itibar›yla say› ya da form oldu¤unu öne sürmüfllerdi. Thales’in varl›¤›n “su” gi-
bi tek bir ana maddeden do¤du¤unu söyledi¤i yerde, Empedokles varl›¤›n “dört
ana madde”den olufltu¤unu iddia etmiflti. Herakleitos gerçeklikte sürekli bir de¤ifl-
menin hüküm sürdü¤ünü söylerken Zenon ve Parmenides gibi Elea Okulu filozof-
lar› de¤iflmenin varl›¤›n› inkâr etmifllerdi. Sofistler “ayn› konuda öne sürülen bu çe-
liflik görüfllerden” tek, de¤iflmez ve evrensel bir hakikate ulafl›lamayaca¤› sonucu-
nu ç›karsad›lar. Onlar, Yunan dünyas›n›n gezgin filozoflar›yd›. Bu gezilerinde fark-
l› insanlar›n birbirine karfl› görüfller savundu¤unu, farkl› de¤erleri benimsedi¤ini
görmelerinin bir sonucu olarak hiçbir fleye inanmaz olmufllard›. Sadece antik sep-
tikler de¤il, modern ça¤›n ünlü kuflkucular› da farkl› dünyalarla tan›flm›fl gezgin
düflünürlerdi. Montaigne Almanya ve ‹talya’y› ziyaret etmifl, özellikle “kütüpha-
ne”sinde, çok say›da farkl› sistem aras›nda yolculuk yapm›flt›. Pascal, Montaigne’in
flüpheci tema ve argümanlar›n›, “Pireneler’in bu taraf›nda do¤ru olan, öbür taraf›n-
da yanl›flt›r” diyerek yeniden ele alm›flt›. 

Kuflkucular›n bir baflka ünlü argüman›, “görelilikle ilgili argüman”d›r. Bu argü-
man da eski Yunanistan’dan ve Sofistlerden gelir. Nitekim “her sorunun birbirine
karfl›t iki yan› oldu¤unu” öne süren Sofist Protagoras, ünlü ölçü-insan kuram›nda
“insan›n her fleyin ölçüsü oldu¤unu” söylemekteydi. Örne¤in ayn› rüzgâr bir kim-
seye so¤uk bir baflkas›na s›cak göründü¤ü zaman, buradan ç›kan sonuç ayn› rüz-
gâr›n kendisine so¤uk görünen kifli için so¤uk, s›cak görünen kifli içinse s›cak ol-
du¤udur. Bütün alg›lar›n do¤ru olmak durumunda oldu¤unu bildiren bu episte-
molojik görüflten, çat›flma durumlar›nda, rüzgâr›n veya herhangi bir fleyin niteli¤iy-
le ilgili olarak bir kimsenin hakikati ifade ederken farkl› görüflte olan di¤erinin ya-
n›ld›¤›n› bildiren bildik ya da al›fl›lm›fl görüflün yanl›fl oldu¤u sonucu ç›kar.

Protagoras’›n bu epistemolojik görüflünden, bunun d›fl›nda baflka sonuçlar da
ç›kar. Buna göre, fleyler insanlara her zaman içinde bulunduklar› koflullar ve du-
rumlar taraf›ndan belirlenen tarzda görünüyorlarsa e¤er, bu, bilginin insan›n pers-
pektifine ba¤l› oldu¤u, belli bir zamanda bilginin temellendi¤i perspektif taraf›n-
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dan koflulland›¤› anlam›na gelir. Bu tür bir epistemolojik perspektivizm ayn› za-
manda epistemolojik bir ço¤ulculuk anlam›na gelir: fieyleri alg›laman›n, eflyay›
görmenin birden fazla yolu vard›r. Söz konusu epistemolojik perspektivizm do¤al-
l›kla mutlak bir görecili¤i temsil eder: Dünyadaki nesnelere iliflkin bilgimiz, eylem-
lerimiz ve içinde bulundu¤umuz koflullar taraf›ndan belirlenir; bilgi, insanlar›n ko-
numlar›na, içinde bulunduklar› durumlara ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösterir. Göre-
lilikle ilgili bu argümandan kuflkuculu¤a geçifl yapmak ve dolay›s›yla, flunu söyle-
mek kolayd›r: Nesnel do¤rular yoktur, sadece birbirlerinden tümüyle farkl› öznel
görüfller vard›r.

“Görüfllerin çeliflikli¤iyle ilgili argüman” ve “görelilikle ilgili argüman” kadar
eski olduktan baflka, en az onlar kadar etkili bir argüman da “hata ihtimaline gön-
derme yapan argüman”d›r. Zira septiklerin üzerinde ›srarla durduklar› hata ihti-
mali, bilgi aç›s›ndan gerçekten de önemli ve ciddi bir tehdit meydana getirir. Nite-
kim bilen öznenin hataya düflmesi veya bilgiye temel teflkil eden inanc›n›n yanl›fl
olmas› durumunda, bilgi asla mümkün olmaz. Hata veya yan›lma olas›l›¤›n›n söz
konusu olabilece¤i üç nokta ya da yer vard›r: 

i. Biliflsel araçlar›m›z›n yan›labilirli¤i, özellikle de duyumlar›m›z›n bizi yan›lta-
bilmesi; 

ii. bilginin nesnesinin do¤as› ve 
iii. hipotezle delil veya inançla kan›t aras›ndaki mant›ksal iliflki. 
Duyumlar›n bizi yan›ltabilece¤i düflüncesi epistemoloji tarihinde üzerinde en

çok durulan konular›n bafl›nda gelir. Bunu en az›ndan Parmenides ve Heraklei-
tos’tan beri biliyoruz. Bununla birlikte, onu ‹lk Ça¤’da esas öne ç›kartanlar antik
kuflkuculu¤un teorik çerçevesini oluflturan Aenesidemos ve Sextus Emprikus ol-
mufltur. Ayn› flekilde Sextus Empirikus’un “duyumlar›m›z›n ço¤unluk güvenilir ol-
mad›¤›” yönündeki düflüncesini ele alan Descartes, bizi bir kere yan›ltm›fl olsa bi-
le duyu mekanizmalar›na güvenmemeyi sadece yönteminin de¤il, sa¤duyunun da
bir gere¤i olarak görür. Pek çok düflünüre göre duyular›n sa¤lad›¤› malzeme olma-
d›¤›nda, ak›l da insan› çok öteye tafl›yamaz. Hata ihtimalinin, bilginin nesnelerinin
do¤as›ndan kaynaklanmas› durumunda veya bilginin konusunu oluflturan fleylerin
do¤as› ile yan›lma ihtimali aras›ndaki iliflki söz konusu oldu¤unda, birçok düflünür
duyular›n bizi sadece görünüfle götürdü¤ünü söyler. Görünüfller de sürekli olarak
de¤iflip alg›layana göreli olduklar›ndan, nesnelerin gerçek do¤as›na hiçbir zaman
ulaflamay›z. Hata ihtimali üzerinden gelifltirilen flüpheci argümanlar›n üçüncü da-
yanak noktas›, sahip olunan inançlar ile mevcut kan›tlar veya gelifltirilen hipotez-
ler ile deliller aras›nda ortaya ç›kan mant›ksal boflluktur. Örne¤in Hume’un da söy-
ledi¤i gibi, “Günefl yar›n da do¤acak” hipotezinin do¤rulu¤unu garanti edecek hiç-
bir delile sahip de¤iliz. Ya da Russell’›n dile getirdi¤i gibi, sahip oldu¤umuz hiçbir
delil, “Dünya’n›n sadece befl dakika önce yarat›ld›¤›” hipotezini geçersiz k›l›p eli-
mine edemez.

Septiklerin bilgiyle ilgili bilumum kuflkucu sonuçlar› desteklemek için, Antik
Yunan kuflkuculu¤undan beri s›kl›kla kulland›klar› bir baflka argüman, “döngüsel-
likle ilgili argüman” olmufltur. Bu argüman, birkaç argüman› veya en az›ndan öl-
çüt problemiyle k›s›r döngü problemini bir araya getirdi¤i için oldukça kompleks
ve önemli bir argüman olarak karfl›m›za ç›kar. Argüman› haz›rlayan baflka bir ar-
güman ise “sonsuzca geriye gidiflle ilgili argüman”d›r. Bu da “sonsuzca geriye gi-
diflin” insan› bir fleyi kesin olarak bilmekten al›koydu¤una iflaret etti¤i ve dolay›s›y-
la, bir fleyleri kan›tlamadan do¤ru kabul etmenin gereklili¤ine vurgu yap›p “dön-
güsellik argüman›”n› haz›rlad›¤› için önemli bir argümand›r. Argüman, do¤runun
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“kölelerin vücuduna vurulan ve onlar› sahiplerinden kaçt›klar› zaman tan›maya ya-
rayan damgaya benzer” bir iflareti olmad›¤› için, hiçbir fleyin delil ya da ispat olma-
dan do¤ru kabul edilemeyece¤ine iflaret eder. ‹flte bundan dolay›, sahip olunan bir
inanç veya bilgiyle, öne sürülen bir iddiayla ilgili bir delil ya da ispat önerildi¤i za-
man, flüpheci do¤all›kla “bu ispat› da ispatla!” der. Hal böyle oldu¤unda, iddiay›
temellendirmek veya kan›tlamak için getirilen ispat›n kendisi baflka bir ispata, bu
sonuncusu da bir baflka ispata ihtiyaç duyar ve bu durum bu flekilde geriye do¤ru
sonsuzca devam edip gider. Demek ki en ufak bir fleyi bilmek için, sonsuza kadar
geri gitmek, yani mevcut bilgi ya da veriyi sonsuz say›da baflka veriyle iliflkilendir-
mek gerekir. Zira her fley baflka fleylerle iliflki içinde olup en ufak bir fleyi bilmek,
onun tüm evrenle olan iliflkisini bilmeyi gerektirir. Kuflkucuya göre, bunu veya
hiçbir fleyin bütününü bilemeyece¤imiz, her durumda sonsuzca geriye gidifle mah-
kum oldu¤umuz için, hiçbir fleyi bilemeyiz.

Sonsuzca geriye gidiflin yol açt›¤› güçlükten sak›nman›n tek yolu, tek tek her
fleyin ispatlanmas›n›n imkâns›z olmas› nedeniyle, bir fleyleri ispatlamadan do¤ru
kabul etmekten geçer. Bu da baflkaca bir kuflkucu argüman olarak “k›s›r döngüye
düflmek” anlam›na gelir. Buradaki mant›k, k›s›r döngülerden sak›narak ak›l yürüt-
menin mümkün olmad›¤›na iflaret eder. Sözgelimi, a’n›n do¤ru oldu¤unu, ancak
b’nin do¤ru oldu¤unu varsaymak suretiyle kan›tlayabilirim; b’nin do¤rulu¤unu ise
a’n›n do¤ru oldu¤unu farz ederek kan›tlamam mümkün olabilir. Hiçbiri bana mut-
lak kesin olarak veya a priori bir biçimde verilmifl olmayan önermeleri birbirleri
arac›l›¤›yla ispatlamak ise k›s›r döngüye düflmek anlam›na gelir. En muhteflem, en
geliflmifl k›s›r döngü ise fludur: “Akl›m›n de¤erini ispatlamak için, ak›l yürütmem,
yani de¤eri flüpheli olan fleyi, efldeyiflle akl›m› kullanmam gerekir.”

B‹LG‹N‹N SINIRLARI
Epistemolojinin, kuflkucular›n argümanlar› birtak›m sa¤lam ak›l yürütme veya en
az›ndan pratik baz› gerekçelerle savuflturulduktan sonra gündeme gelen temel prob-
lemi, insan bilgisinin s›n›rlar› problemidir. Burada gündeme gelen soru, “öznenin
kendi d›fl›ndaki nesneleri gerçekte oldu¤u flekliyle bilip bilemeyece¤i” sorusudur. 

Bu soruya verilen yan›tlardan biri olumlu, di¤eri ise olumsuzdur. Olumlu yan›t,
insan bilgisine bir s›n›r çekilemeyece¤ini, öznenin zihin d›fl› nesneleri gerçekte ol-
duklar› flekliyle bilebilece¤ini söyleyen epistemolojik realizmden gelir. Söz konusu
realizm türü, her fleyden önce bilen özneden de¤il de varl›ktan yola ç›karken in-
sandan ba¤›ms›z bir d›fl gerçekli¤in bulundu¤unu teslim eder. O, ikinci olarak da
akl›n d›fl gerçekli¤in aynas› oldu¤unu ve kendi d›fl›ndaki varl›¤›, gerçekte oldu¤u
flekliyle bilebilece¤ini savunur. 

Olumsuz yan›t ise tam tersine insan zihninden yola ç›kar ve öznenin d›fl ger-
çekli¤i veya kendisinin d›fl›ndaki nesneleri, oldu¤u flekliyle de¤il de kendisine gö-
ründü¤ü veya zihinsel donan›m›na uygun düfltü¤ü flekliyle bildi¤ini ifade eder. Bu
görüfle epistemolojik idealizm ad› verilmektedir. Söz konusu idealizmin iki ayr›
versiyonu vard›r. Bunlardan birincisi, insan zihninin bilme sürecinde ancak kendi
zihin içeriklerini bilebilece¤ini ve dolay›s›yla zihninin d›fl›na ç›kamay›p onunla s›-
n›rl› kalaca¤›n› bildiren içkin epistemolojik idealizmdir. Bu görüflün en kusursuz
temsilcisi Berkeley’dir. Nitekim Berkeley, söz gelimi önümde okumakta oldu¤um
kitab›n aç›k bir sayfas›na bakt›¤›m zaman gördü¤üm fleyin, üzerine siyah sözcük-
lerden oluflan sat›rlar›n yaz›l› oldu¤u “dikdörtgen” fleklinde bir kâ¤›t oldu¤unu bil-
dirir. Bununla birlikte gördü¤üm fley, ona göre, di¤er yüzüyle birlikte sayfan›n bi-
zatihi kendisi olmay›p benim alg›sal donan›m›ma ba¤l› olan bir izlenim olmak du-
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rumundad›r. Berkeley, alg›sal deneyimimin konusu olan söz konusu izlenimin ko-
flullar de¤ifltikçe, söz gelimi miyop oldu¤um, gözlerimden birinin üzerine bir ba-
s›nç yap›ld›¤›, atefllendi¤im zaman, hatta odadaki ›fl›¤›n durumuna ba¤l› olarak de-
¤iflti¤ini söyler. Nesneyi bilen özneye tabi k›lan, insan›n bilgide kendi öznel izle-
nimlerini, zihinsel temsil veya zihin içeriklerini aflamayaca¤›n› söyleyen Berkeley,
buradan hareketle “var olman›n alg›lanm›fl oldu¤unu” ileri sürmüfltür. 

Öznel idealizmin ikinci versiyonunu, Kant taraf›ndan temsil edilen transenden-
tal epistemolojik idealizm oluflturur. Kant da bilginin s›n›rl› oldu¤unu, bilen özne-
nin bildi¤i fleyin nesnenin veya varl›¤›n bizatihi kendisi olmay›p sadece alg›sal de-
neyiminin konusu olan fley, yani fenomen oldu¤unu öne sürer. Kant’›n söz konu-
su idealizmi, onun felsefede gerçeklefltirmifl oldu¤u büyük bir devrimin sonucu ol-
mak durumundad›r. Kant’a gelinceye kadar filozoflar, bilgide insan zihni ya da ak-
l›n›n bilinen nesneye uydu¤unu, onu yans›tt›¤›n› kabul etmifllerdi. Bunun bilgide
çözümsüz birtak›m problemlere yol açt›¤›n› savunan Kant, hipotezi de¤ifltirerek in-
san zihninin bilginin nesnesine de¤il de nesnenin insan zihnine uydu¤unu ileri sü-
rer. Baflka bir deyiflle onun akla ya da insan zihnine yükledi¤i rol, pasif bir al›c›l›k-
tan veya yans›t›c›l›k de¤ildir. Gerçekten de Kant, akla kurucu bir rol yükler, yani
bilginin nesnesi olarak fenomenin, zihinden ba¤›ms›z bir nesne olmay›p insan zih-
ni taraf›ndan infla edildi¤ini ve yap›land›r›ld›¤›n› söyler. Buna göre Kant öznenin
bilgisinin büyük bir bölümünün deneyime dayand›¤›n›, bilginin ham maddesinin
veya içeri¤inin deneyimden geldi¤ini söyler. Bilgiye yap›lan formel katk›y› ise ak›l
sa¤lar. Akl›n bu formel katk›s›, onun kendisinde var olan, do¤ufltan getirdi¤i a
priori kavram ve kategoriler yard›m›yla olur. Bu ise elbette insan›n kavram ve ka-
tegorileriyle kendisinin infla etti¤i veya yap› kazand›rd›¤› fleyleri bilebildi¤i anlam›-
na gelir. ‹nsan›n bir anlamda infla etti¤i, kendisine yap› kazand›rd›¤› bu varl›¤a fe-
nomen ad› verilir. Öznenin bilgisi, onun taraf›ndan yap›land›r›lan fenomenlerle s›-
n›rl›d›r. Kant’a göre, insan zihinsel yap›s›na uygun düflmeyen fleyleri, alg›layama-
d›¤› ve bu yüzden kendisinden ba¤›ms›z olan, kendinde fleyler olarak numenleri
bilemez. Kant’›n bu görüflüne transendental idealizm ad› verilir.
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Berkeley’in “var olmay›,
alg›lanm›fl olmaya
indirgeyen” görüflü, düflünce
tarihinin anlafl›lmas› hiç de
kolay olmayan görüfllerinden
birini meydana getirir. Ona
özellikle materyalistler
taraf›ndan fliddetle karfl›
ç›k›lm›flt›r.

Kant gerçeklefltirdi¤i
epistemolojik devrime
“Kant’›n Kopernik Devrimi”
ad›n› vermifltir. Ünlü
astronom Kopernik, alanda
biriken problemlerin
“sistemin merkezinde
dünyan›n oldu¤u”
hipoteziyle çözülemedi¤ini
görünce bir hipotez
de¤iflikli¤i yapmaya karar
vermifl ve sistemin
merkezine günefli geçirince
bütün problemlerin
çözüldü¤ünü görmüfltür.
Epistemolojide benzer bir
hipotez de¤iflikli¤ine giden
Kant, burada Kopernik’ten
esinlendi¤ini ifade eder.
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Bilgiyi farkl› flekillerde tan›mlamak.
Bilginin söz konusu olabilmesi için, üç fleye ihti-
yaç vard›r. Bunlardan birincisi bilen özne ya da
zihindir. ‹kincisi, bilinen fleydir. Bilinen bu fley
herhangi bir nesne olabilece¤i gibi bir önerme
de olabilir. Üçüncü olarak da öznenin nesneye
bilinçli yöneliminin sonucunda ortaya ç›kan ürü-
ne ihtiyaç vard›r. Dolay›s›yla, bilgi bu üç ö¤eden
s›ras›yla her birinden hareketle, üç farkl› flekilde
tan›mlanabilir. Bilgiyi, bilen özne üzerinden ta-
n›mlad›¤›m›z zaman, karfl›m›za ç›kan bilgi tan›-
m›, bilgiyi entelektüel geliflme sürecini gerçek-
lefltiren fley olarak tan›mlar. Buna göre bilgi, in-
san› zihinsel olarak gelifltiren fleydir. Bilgi, ikinci
olarak nesnesi veya objesi üzerinden tan›mlana-
bilir. Nitekim bu noktada pek çok filozof, bilgi-
nin görünüfllerin gerisindeki gerçekli¤in veya tü-
mellerin, türlerin ya da yasalar›n bilgisi oldu¤u-
nu söylemifltir. Bilgiyi ürün üzerinden tan›mla-
yan ve daha s›kl›kla kabul gören bilgi tan›m›, üç
ö¤eli ya da koflullu bilgi anlay›fl›d›r. Bu tan›ma
göre, benim bir fleyi, söz gelimi bir önermeyi bi-
lebilmem için, o önermeye inan›yor olmam, öner-
menin do¤ru olmas› ve nihayet inanc›m›n hakl›-
land›r›lmas› gerekir.

Do¤rulu¤u belirleyen temel ölçütleri s›ralamak.
Do¤ruluk, epistemolojik bir de¤er olup bir yarg›
ya da önermenin özelli¤i olarak ortaya ç›kar.
Önermelerin do¤rulu¤unu belirleyen, birden faz-
la ölçüt vard›r. Bu ölçütlerin en bafl›nda müteka-
biliyet gelir. Bu ölçüte göre, do¤ru bir önerme ya
da bilgi, d›fl dünyadaki olgulara karfl›l›k gelen ve-
ya uygun düflen bir önerme ya da bilgi olmak du-
rumundad›r. Do¤rulu¤un di¤er ölçütleri ise “apa-
ç›kl›k”, “ba¤dafl›m” ya da “tutarl›l›k”, “mutabakat”
ve “yarar”d›r. Bunlardan apaç›kl›k do¤ru öner-
menin ayn› anda hem aç›k hem de seçik olmas›-
n› ifade eder. Ba¤dafl›m önermenin ifade etti¤i
bilginin di¤er bilgilerle tutarl› olmas›n›, mutaba-
kat önermenin ifade etti¤i fley üzerinde evrensel
bir uzlafl›m›n bulunmas›n›, yarar ise önermenin
ortaya koydu¤u bilginin ifle yaramas›n› anlat›r.

Bilginin imkân› ba¤lam›nda alternatif yaklafl›m-
lar› aç›klamak.
Bilginin imkân› söz konusu oldu¤unda iki alter-
natifle karfl›lafl›l›r. Bunlardan birincisi, bilginin
kesinlikle mümkün oldu¤unu, insan›n sa¤lam ve
kesin bilgiye ulaflabilece¤ini öne süren dogma-
tizmdir. Di¤eri ise insan›n kesin ve mutlak bilgi-
ye ulaflamayaca¤›n› ileri süren kuflkuculuktur.
Kuflkuculu¤un farkl› türleri vard›r. ‹nsan›n hiçbir
alanda kesin bilgiye ulaflamayaca¤›n› ileri süren
kuflkuculuk, genel kuflkuculuk olarak bilinir. Bu-
na mukabil insan›n baz› alanlarda bilgiye ulafl›r-
ken baz› alanlarda bilgiye eriflmenin imkâns›z ol-
du¤unu dile getiren kuflkuculuk, k›smi kuflkucu-
luk olarak geçer. Kuflkuyu, kesin bilgiye ulafl-
mak için bir araç olarak kullanan yaklafl›m ise
yöntemsel kuflkuculuktur.

Bilgi’nin kayna¤›nda hangi zihinsel güçlerin
olabilece¤ini aç›klamak.
Bilginin kayna¤› olmaya aday üç zihinsel güç ya
da yetiden söz etmek mümkündür. Bunlardan
birincisi ak›ld›r. Bilgiye ak›l yoluyla eriflildi¤ini,
bilginin kayna¤›nda akl›n bulundu¤unu söyle-
yen görüfl ak›lc›l›kt›r. Oysa deneyimcilik, akl›n
bir bilgi kayna¤› olabilme iddias›n› reddederek,
bilgiye sadece duyu yoluyla eriflilebilece¤ini, in-
san›n ancak deneyimledi¤i fleyleri bilebilece¤ini
dile getirir. Buna mukabil sezgicilik, insan›n gö-
rünüfllerin gerisindeki gerçekli¤e sadece sezgi
yoluyla eriflebilece¤ini iddia eder.

Bilgiye s›n›r getirilip getirilemeyece¤ine karar
vermek.
Epistemolojide, bilginin s›n›rlar› problemi söz ko-
nusu oldu¤unda iki ayr› tutumdan söz edilebilir.
Bunlardan birincisi, insan bilgisine s›n›r çekile-
meyece¤ini, insan›n her fleyi gerçekte oldu¤u
flekliyle bilebilece¤ini söyleyen epistemolojik
realizmdir. Bunun karfl›t› tutum, insan bilgisinin
s›n›rl› oldu¤unu, insan›n her fleyi bilemeyece¤ini
söyleyen epistemolojik idealizmdir. Epistemolo-
jik idealizmin bir versiyonu, insan›n nesnenin
kendisini de¤il de onun zihnindeki yans›mas›n›,
yani kendi zihin içeriklerini bilebilece¤ini söyle-
yen içkin epistemolojik idealizmdir. Buna muka-
bil ikincisi, insan›n sadece kendisinin yap›land›r-
d›¤› fenomenleri bilebilece¤ini ileri süren tran-
sendental idealizmdir. 
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1. Afla¤›daki hangisi epistemoloji taraf›ndan ele al›nan
konulardan biri de¤ildir?

a. Bilginin oluflumu
b. Bilginin do¤rulu¤u
c. Bilginin kayna¤› 
d. Bilginin s›n›rlar›
e. Bilginin imkân›

2. Afla¤›dakilerden hangisi, üç ö¤eli bilgi anlay›fl›nda
bilginin temel ö¤elerinden biri de¤ildir?

a. ‹nanç
b. Gerekçelendirme
c. Hakl›land›rma
d. Do¤ruluk 
e. Yarar

3. Bir öznenin bir önermeye besledi¤i inanc›n önerme-
nin sahip oldu¤u do¤ruluk veya olas›l›k de¤eri üzerin-
den gerekçelendirildi¤ini ileri süren hakl›land›rma te-
orisi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹çselcilik
b. Temelcilik
c. Ba¤dafl›mc›l›k
d. D›flsalc›l›k 
e. Ak›lc›l›k

4. “Do¤ruluk” afla¤›dakilerden hangisinin özelli¤idir?
a. Varl›¤›n
b. Gerçekli¤in
c. Önermenin
d. Kavram›n
e. ‹zlenimin

5. Afla¤›dakilerden hangisi “yarar sa¤layan bilgi”yi do¤-
ru bilgi olarak görür?

a. Mutabakatç› do¤ruluk görüflü
b. ‹dealist do¤ruluk görüflü
c. Pragmatist do¤ruluk anlay›fl›
d. Tutarl›l›kç› do¤ruluk anlay›fl›
e. Realist do¤ruluk anlay›fl›

6. “Gerçeklik” afla¤›dakilerden hangisinin özelli¤idir?
a. Varl›¤›n
b. Kavram›n
c. Önermenin
d. Yarg›n›n
e. ‹zlenimin

7. Deneyime dayanan bilgi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. A priori bilgi
b. Zorunlu bilgi
c. Analitik bilgi
d. Betimleme yoluyla bilgi
e. A posteriori bilgi

8. Afla¤›dakilerden hangisi ampirizmi/deneyimcili¤i
yans›tan bir yarg›d›r?

a. ‹nsana hakikati sezgi verir.
b. Ak›l, her fleyin bilgisine sahip olabilir.
c. Varl›¤›n özüne sezgi eriflir.
d. Kavramlar›m›z do¤ufltand›r.
e. ‹nsan zihni do¤uflta bofl bir levhad›r. Her fleyi

deneyden ö¤renir.

9. Kesin bilginin mümkün oldu¤una inanan, bu bilgi-
ye ulaflmada flüpheyi bir araç olarak kullanan kuflkucu-
luk türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Felsefi kuflkuculuk
b. Epistemolojik kuflkuculuk
c. Deney-d›fl› bilgiye iliflkin kuflkuculuk
d. Metodolojik kuflkuculuk
e. Dini Kuflkuculuk

10. Afla¤›dakilerden hangisi Kant’›n epistemolojide ger-
çeklefltirdi¤i meflhur “Kopernik Devrimi”ni ifade eder?

a. ‹nsan bilgisi s›n›rs›zd›r.
b. Bilgide insan zihni bildi¤i nesneyi oldu¤u gibi

yans›t›r.
c. Bilgi sürecinde insan zihni al›c›d›r.
d. ‹nsan›n bilebilmesi için, bilginin nesnesinin in-

san zihninin yap›s›na uymas› gerekir.
e. ‹nsan, her fleyi oldu¤u flekliyle bilebilir.

Kendimizi S›nayal›m
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Bilgeli¤in ilk derecesinde düflünmeksizin elde edilebi-
lecek ölçüde kendili¤inden aç›k kavramlar, ikincisinde
duyular›n tecrübesinin bildirdi¤i bütün fleyler, üçüncü-
sünde baflka insanlarla konuflman›n bize ö¤retti¤i fley-
ler bulunur. Dördüncü olarak buna bütün kitaplar› de-
¤ilse de özellikle bize iyi bilgi vermeye yetili kimselerin
yazd›¤› eserleri okumak eklenebilir, zira okuma, yazar-
la konuflman›n baflka bir türüdür. Bugüne kadar elde
edilen bütün bilginin ancak bu dört araç ile ö¤renildi-
¤ini san›yorum: Çünkü burada ilahi vahyi hesaba kat-
m›yorum, zira o bizi basamak basamak de¤il, hemen
bir hamlede, birden, yan›lmaz bir imana yükseltiyor.
Fakat ne de olsa bilgeli¤e eriflmek iste¤iyle her devirde
bu dört dereceden ölçüsüz derecede üstün ve sa¤lam
beflinci bir derece bulmak için u¤raflan büyük adamlar
olmufltur: Bu da bilmeye yetili oldu¤umuz bütün fleyle-
rin sebeplerini kendilerinden ç›karabilece¤imiz ilk ne-
denleri ve gerçek ilkeleri aramakt›r. ‹flte as›l bu ifl için
çal›flanlara filozof ad› verilmifltir. Bununla beraber, filo-
zoflar aras›nda tek bir tanesini tan›m›yorum ki bu eme-
linde baflar›ya eriflmifl olsun. Birinci ve bafll›calar›, bütün
eserleri elimizde bulunan Platon’la Aristoteles’tir ve ara-
lar›nda ancak flu fark vard›r: Hocas› Sokrates’in açt›¤› ç›-
¤›rda giden Platon, kesin ve do¤ru hiçbir fley bulunma-
d›¤›n› bütün safl›¤› ile itiraf etmifltir, baz› ilkeler tasarla-
yarak onlarla di¤er fleyleri aç›klamaya çal›flm›fl ve böyle-
ce kendisince do¤ruya yak›n, muhtemel görünen fleyle-
ri yazmakla yetinmifltir. Halbuki Aristoteles daha az sa-
mimi davranm›flt›r; yirmi y›l çömezi oldu¤u Platon’un il-
kelerinden baflka ilkeleri olmad›¤› halde, onlar› aç›kla-
ma tarz›n› büsbütün de¤ifltirmifl ve her ne kadar bu de-
¤iflik ilkeleri do¤ru ve emin telakki etti¤ine dair hiçbir
emare bulunmasa bile, yine de onlar›n do¤ru ve kesin
ilkeler oldu¤unu iddia etmifltir. Bu iki adam büyük bir
zekâ sahibi olduklar› gibi, yukar›da söyledi¤imiz dört
araç ile elde edilen bilgeli¤e de bolca sahiptiler, bu da
onlara büyük bir otorite veriyordu. Böylece Platon ile
Aristoteles’ten sonra gelenler, onlar›n bildi¤inden daha
iyi bir fley aramad›lar, sadece üstatlar›n fikirlerini takip
etmekte ›srar ettiler ve aralar›nda beliren bafll›ca tart›flma
da flu oldu: Her fleyden flüphe etmeli mi, yoksa baz›
flüphe edilemez kesin fleyler var m›d›r? Bu ise onlar› her
iki yönden de acayip yanl›fllara sürüklemifltir; zira flüp-
he taraftar› olanlar o kadar ileri gittiler ki flüpheyi gün-
lük hayat›n ifllerine de kar›flt›rarak kendilerini sevk ve
idarede tedbirli olmay› dahi ihmal ediyorlard›; kesinlik-
te ›srar edenler de kesinli¤in duyulardan geldi¤ini kabul

ettikleri için, duyu verilerine tamam›yla inan›yorlard›, o
kadar ki Epiküros astronomlar›n gönderdi¤i bütün ka-
n›tlara ra¤men, güneflin göründü¤ünden daha büyük ol-
mad›¤›n› söylemeye cüret ediyordu.
Birçok tart›flmada görülebilen eksiklerden biri de fludur
ki, hakikat iddia olunan iki kanaatin ortalamas› oldu¤u-
na göre, her biri ötekini çürütmeye ne kadar fazla yel-
tenirse hakikatten o kadar uzaklaflm›fl olunur. Fakat
flüpheden yana fazlaca meyledenlerin hatas› ard›nca
uzun zaman gidilmedi¤i gibi, di¤erlerinin hatas› da du-
yular›n bizi birçok noktada aldatt›¤› anlafl›larak düzeltil-
di. Bununla beraber, kesinli¤in duyuda de¤il de yaln›z
apaç›k alg›lar edindi¤imiz zaman anlama yetimizde
(müdrike) oldu¤unu göstermek suretiyle bu yanl›fl›n
büsbütün önlendi¤ini de sanm›yorum. Sonra ilk dört
bilgelik derecesiyle elde edilen bilgiden baflka bir bilgi-
miz olmad›¤› sürece, hayat›m›z›n idaresiyle ilgili fleyler-
de do¤ru gibi görünen fleylerden flüphe etmemeliyiz fa-
kat bunlar›, bir kan›t›n apaç›kl›¤› ile mecbur olundu¤u
zaman bile fikrimizi de¤ifltirmeyecek derecede de do¤-
ru ve kesin telakki etmemeliyiz.

Kaynak: R. Descartes, Felsefenin ‹lkeleri (çev. M. Kara-
san), ‹stanbul, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1997, ss.
8-10.

Okuma Parças›
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1. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Girifl” bölümü-
nü yeniden okuyun. Bilginin zihindeki oluflumu-
nun, epistemolojiden ziyade, psikoloji taraf›ndan
ele al›nan bir konu oldu¤unu göreceksiniz. 

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Do-
¤as›” bölümünün, “Üç Ö¤eli ya da Koflullu Bil-
gi Anlay›fl›” adl› alt bölümünü yeniden okuyun.
Yarar›n bilginin kurucu ö¤elerinden biri olma-
d›¤›n› göreceksiniz. 

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Do¤a-
s›” bölümünün “Üç Ö¤eli ya da Koflullu Bilgi An-
lay›fl›” adl› alt bölümünü yeniden okuyun. Do¤ru
yan›t›n “d›flsalc›l›k” oldu¤unu göreceksiniz. 

4. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Do¤-
rulu¤u” bölümünü yeniden okuyun. “Do¤rulu-
¤un” varl›¤›n, gerçekli¤in, kavram veya izleni-
min bir özelli¤i de¤il de önermenin bir özelli¤i
oldu¤unu göreceksiniz. 

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Do¤-
rulu¤u” bölümünü yeniden okuyun. “Yarar sa¤-
layan bilginin” pragmatist do¤ruluk anlay›fl› ta-
raf›ndan do¤ru bilgi olarak görüldü¤ünü göre-
ceksiniz. 

6. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Do¤-
rulu¤u” bölümünü yeniden okuyun. “Gerçekli-
¤in”, baflka hiçbir fleyin de¤il de varl›¤›n bir
özelli¤i oldu¤unu göreceksiniz. 

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Tür-
leri” bölümünü yeniden okuyun. Deneyime da-
yanan, tecrübe yoluyla kazan›lan bilginin “a
posteriori bilgi” oldu¤unu göreceksiniz. 

8. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin Kay-
na¤›” bölümünü yeniden okuyun. “‹nsan bilgi-
sinin do¤uflta bofl bir levha oldu¤unu” söyleyen
görüfl ya da yaklafl›m›n deneyimcilik oldu¤unu
göreceksiniz. 

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Felsefenin ‹m-
kân›” bölümünü yeniden okuyun. fiüpheyi bir
araç kullanan kuflkuculu¤un “metodolojik kufl-
kuculuk” oldu¤unu göreceksiniz. 

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bilginin S›n›r-
lar›” bölümünü yeniden okuyun. Kant’›n ger-
çeklefltirdi¤i devrime göre, “insan›n bilebilmesi
için, bilginin nesnesinin insan zihninin yap›s›na
uymas› gerekti¤ini” göreceksiniz. 

S›ra Sizde 1

Makineler bilgiyi iflleyebilirler. Bilgisayar›n bilgi sahibi
olabilmesi için, bu bilginin makine “için” olmas› gerekir;
yani makinenin iflledi¤i bilgiyi anlamas›, bunun için bir
fleylere yönelmesi gerekmektedir. Bu ise her fleyden ön-
ce, makinedeki bilgiyi (örne¤in veri taban› ve program-
lar) iflleyen devrelerin makinenin bütün di¤er devrele-
riyle ve özellikle de girdi ç›kt› devreleriyle çok s›k› bir
flekilde bütünlefltirilmesini (di¤er devrelere entegre edil-
mesi) gerektirir. Makinenin anlamas› için gerekli olan
bu flart, asl›nda makinenin ifllevsel olarak nas›l bir araya
getirildi¤i ile yak›ndan ilgilidir.
‹kinci gereklilik, bilgiyi sa¤layan girdinin bilginin onu
oluflturan dünyaya ait ifllerle yak›ndan ilgili olmas› duru-
mudur. Buna içerik koflulu da diyebiliriz. Bu, makinenin
devrelerinin gerçekten anlaml› olmas› için neye gerek
duyuldu¤unu belirtmektedir. ‹nsanlarda girdi devreleri
alg›lamalar›m›zd›r ve görsel alg›laman›n “anlam›”, bak›-
lan nesnenin fiziki yap›s› ile retina hücrelerindeki ilham
verici yans›malar› aras›ndaki kurala uygun iliflki taraf›n-
dan belirlenir. Aksine, mevcut bilgisayarlarda, girdiler
göreli bir sembol sistemindeki dizilerdir ve biz kullan›-
c›lar›n onlara yükledi¤i anlam kadar anlam tafl›rlar.

S›ra Sizde 2

Mutabakat, hiç kuflku yok ki önemli bir do¤ruluk ölçü-
tüdür. Bununla birlikte, bir düflünce ya da olguya inanç,
bu isterse milyarlarca kifli taraf›ndan beslenen bir inanç
olsun, o düflünce ya da olguyu ifade eden önermeyi
do¤ru bir önerme yapmaya yetmez. Yetseydi e¤er, in-
sano¤lu bugün dünyan›n bir tepsi gibi düz oldu¤una
inanmaya ve “Dünya düzdür” önermesi de do¤ru olma-
ya devam ederdi. Ampirik olgular›n zorunlulu¤u veya
zorunlu do¤rular›n ba¤lay›c›l›¤› karfl›s›nda, mutabaka-
t›n diyecek hiçbir fleyi kalmaz. Ayn› fley hiç kuflku yok
ki ba¤dafl›mc› do¤ruluk anlay›fl›n›n temelinde bulunan
tutarl›l›k ölçütü için de geçerlidir. Büyük annelerimiz-
den dinledi¤imiz masallar›n içsel tutarl›l›¤›, ortalama in-
san için matematiksel ya da geometrik sistemlerin tutar-
l›l›¤›ndan pek de afla¤› say›lmaz. Ama bu tutarl›l›¤›n söz
konusu masallar› do¤ru k›labilmesi mümkün olmaz.
Buradan ç›kart›labilecek en iyi sonuç, tek bir do¤runun
bulunmad›¤›, tam tersine bir do¤rular çoklu¤undan söz
edilebilece¤i ve bu farkl› do¤rular›n farkl› do¤ruluk öl-
çütlerini zorunlu hale getirdi¤i sonucudur.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Kavramlar›n bilgisinin nas›l kazan›ld›¤› konusu düflün-
ce tarihinin en önemli ve tart›flmal› konular›ndan birini
meydana getirir. ‹nsanlar›n önemli bir k›sm› ve bu ara-
da deneyimciler, bu bilginin sonradan deneyim ve tek
teklerdeki ortak ö¤enin soyutlanmas› yoluyla kazan›ld›-
¤›n› ileri sürerler. Oysa ak›lc›lar, önce gelenin genel
kavram oldu¤unu, kavramlar›n insan zihninde örtük
olarak bulundu¤unu ileri sürerler. Yani bu ikinci du-
rumda, tek tekleri tan›yabilmek ve bilebilmek için önce
genel kavram›n bilgisine sahip olmak gerekir. Örne¤in
eflitlik kavram›na sahip olmayan birisi, birbirine eflit iki
fleye eflit diyemez.

Ajdukiewicz, K., Felsefeye Girifl (çev. A. Cevizci), Say
Yay›nlar›, ‹stanbul, 3. bask›, 2007.

Audi, R., A Contemporary Introduction to the Theory of

Knowledge, Routledge, New York, 2002.
Berkeley, B., ‹nsan Bilgisinin ‹lkeleri Üzerine (çev. H.

Turan), Ankara, Bilim ve Sanat Yay›nlar›, 1996.
Burnyeat, M. (ed.), The Sceptical Tradition, Oxford,

University of California Press, 1983.
Cevizci, A., Bilgi Felsefesi, ‹stanbul, Say Yay›nlar›, 2010.
Cornford, F.M., Platon’un Bilgi Kuram›: Metne Efllik

Eden Bir Yorumla Birlikte Theaetetos ve Sofist’in Çe-

virisi (çev. A. Cevizci), Gündo¤an Yay›nlar›, Anka-
ra, 1989.

Dancy, J., Introduction to Contemporary Epistemology,

Oxford, Oxford University Press, 1985. 
Denkel, A., Bilginin Temelleri, ‹stanbul, Metis Yay›nla-

r›, 1984.
Descartes, R. Felsefenin ‹lkeleri (çev. M. Karasan), ‹stan-

bul, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1997.
Hamlyn, D.W., The Theory of Knowledge, London, Ro-

utledge and Kegan Paul, 1971.
Hume, D., ‹nsan Do¤as› Üzerine Bir ‹nceleme(çev. A.

Yard›ml›), ‹stanbul, ‹dea Yay›nlar›, 1997. 
Kant, I., Ar› Usun Elefltirisi(çev. A. Yard›ml›), ‹stanbul,

‹dea Yay›nlar›, 1993.
Mehdiyev, N. (haz.), Ça¤dafl Epistemolojiye Girifl, ‹stan-

bul, ‹nsan Yay›nlar›, 2011.
Platon, Devlet (çev. S. Eyübo¤lu - M. Ali Cimcoz), Rem-

zi Kitabevi, 4. Bas›m, ‹stanbul 1980. 
Platon, Menon(çev. A. Cevizci), Bursa, Sentez Yay›nla-

r›, 2007.
Russell, B., Felsefe Meseleleri (çev. H. Örs), ‹stanbul,

1961.
Tepe, H., Platon’dan Habermas’a Felsefede Hakikat ya

da Do¤ruluk, Ankara, Ark Yay›nlar›, 1995.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Metafizi¤in olaca¤›n› aç›klayabilecek,
Metafizi¤in konusunu ve alanlar›n› aç›klayabilecek,
Töz metafizi¤inin farkl› türlerini aç›klayabilecek,
Süreç felsefesini tan›mlayabilecek,
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G‹R‹fi
Felsefenin önemli disiplin ya da alt dallar›ndan bir baflkas›, flimdilik oldukça genel
bir biçimde “varl›¤a iliflkin genel ve rasyonel soruflturma” olarak tan›mlayabilece-
¤imiz metafiziktir. Bunu do¤rulayan en önemli olgu, felsefenin en az›ndan Ba-
t›’daki serüvenine “do¤a felsefesi”, yani metafizik olarak bafllam›fl olmas›d›r. Ger-
çekten de Thales, Pythagoras, Parmenides, Herakleitos ve Demokritos gibi ilk filo-
zoflar, felsefeleriyle bir görünüfl-gerçeklik ayr›m› yaparak neyin gerçekten var ol-
du¤unu araflt›rm›fllard›. Onlar›n üzerinden çok geçmeden de, Platon milattan önce
dördüncü yüzy›lda, yine ayn› ayr›m temeli üzerinde tarihin tan›d›¤› ilk ve en bü-
yük metafizik sistemi infla etmiflti. 

Metafizi¤in felsefenin en temel disiplini veya dal› oldu¤u iddias›n› do¤rulayan
baflka bir olgu da, metafizik terimini bile kendisine borçlu oldu¤umuz Aristoteles’in
onu “ilk felsefe” olarak nitelemifl olmas›d›r. Gerçekten de varl›¤a iliflkin araflt›rmala-
r›yla metafizi¤in sonraki geliflimini büyük ölçüde belirledi¤i gibi, metafizi¤e yönelik
tepkilerin de bir anlamda kayna¤›nda bulunan Aristoteles, ayn› zamanda bu alan›n
ilk ve en temel eserini kaleme alm›flt›. O, filozofun her fleyden önce do¤al dünya-
daki varl›klar›n özünü, hareket halindeki töz ya da maddenin özelliklerini araflt›r-
mak gibi bir görevi oldu¤u kanaatindeydi. Aristoteles’e göre, filozof ikinci olarak da
var olan her fley için geçerli olan hakikatleri, bütün varl›klar›n tabi oldu¤u genel il-
keleri, “varl›¤›n varl›k olmak bak›m›ndan” karakteristiklerini gözler önüne sermek
ve fleylerin en gerçe¤i olan varl›¤›n do¤as›n› incelemek durumundayd›. Bu araflt›r-
malardan birincisi, aç›kt›r ki duyu yoluyla gözlemlenen somut varl›klar›n daha az
genel bir bilimi olarak fizik biliminin kapsam› içinde kal›r. Aristoteles fizi¤e, zama-
n›nda bilim ile felsefe aras›nda bir ayr›m bulunmad›¤› için, “ikinci felsefe” ad›n› ver-
miflti. ‹kinci araflt›rma türü ise, duyulara alabildi¤ine uzak, bu yüzden ancak ak›l yo-
luyla kavranabilir soyut konular›n ve genel olarak varl›¤›n bilimi anlam›nda (Yu-
nanca “to on” var olan, “logos” da bilim anlam›na geldi¤ine göre) ontolojiye tekabül
etmekteydi. Aristoteles, bu ikinci bilime de “ilk felsefe” ad›n› vermiflti. Baflka bilim
ve sanatlarla ilgili olarak da yazm›fl oldu¤u gibi, söz konusu iki disiplin üzerine de
iki ayr› kitap kaleme alan Aristoteles’in yazma eserleri, onun ölümünden sonra kay-
bolmufltu. Bu eserler sonradan ö¤rencilerinden biri olan Rodoslu Andronikos tara-
f›ndan gün ›fl›¤›na ç›kart›l›p tasnif edildi. O, “ilk felsefe”yle ilgili eserine bir ad bul-
maya çal›fl›rken ona üstad›n “ikinci felsefe”ye ayr›lm›fl kitab› olarak Fizik’ten sonra
gelen eser anlam›na gelecek flekilde Metafizik (meta ta phusika) ad›n› verdi. Bile-
flik sözcükteki meta ön eki, Yunancada sonra ya da ötesi anlam›na geliyordu.

Metafizik

Metafizi¤in en temel
ayr›mlar›ndan biri görünüfl-
gerçeklik ayr›m›d›r. Söz
konusu ayr›m metafizi¤in
kendisinin de akla dayal› bir
soruflturma oldu¤unu gözler
önüne serer. Ayr›ma göre,
insan›n duyular› onu varl›¤›n
görünüflüne götürürken akl›
gerçekli¤e nüfuz etmesini
sa¤lar.

Metafizi¤in temel disiplin
olmas›n› gözler önüne seren
bir baflka husus da, ona
Aristoteles taraf›ndan, di¤er
bütün felsefelerden önce
gelen felsefe dal› anlam›nda
“ilk felsefe” ad›n›n verilmifl
olmas›d›r.



METAF‹Z‹⁄‹N ‹MKÂNI
Aristoteles, söz konusu eserinde varl›¤a iliflkin
genel bir araflt›rma yürütür, varl›¤› varl›k ol-
mak bak›m›ndan ele al›p onun ilk ilkelerini or-
taya koyarken bir yandan da soyut nesneler ile
Tanr›’n›n varoluflunu gündeme getirir. Orta
Ça¤ boyunca da onun açt›¤› yoldan ilerlenmifl
ve metafizikle varl›¤› Tanr› üzerinden ele alan
bir araflt›rma anlafl›lm›fl oldu¤u için, ona mo-
dern felsefede bilimi temele alan filozoflar ta-
raf›ndan zaman zaman karfl› ç›k›lm›flt›r. Söz ko-
nusu karfl› ç›k›fl ya da metafizik elefltirilerinde,
metafizik sözcü¤ünü, ilk felsefeyle ilgili olan

esere veya Fizik adl› eserden sonra gelen kitaba iflaret edecek bir anlamdan ziya-
de, fizik veya do¤al varl›k alan›n›n ötesinde kalan bir do¤aüstü alanla ilgili, büyük
ölçüde din kal›nt›s› olan spekülatif ya da karanl›k bir felsefe anlam›nda de¤erlen-
dirme olgusu bulunur. Söz konusu elefltiri çizgisinin bafl›nda ise “bütün teoloji ve
metafizik kitaplar›n›n çöpe at›l›p yak›lmas›n›” talep etmifl olan Hume bulunur.
Onun elefltirisi, sonradan Auguste Comte’un (1798-1857) pozitivizmine ve analitik
felsefeye ilham vermifl oldu¤u için büyük önem tafl›r.

Hume, metafizi¤in kapsam› içinde kalan konular›n ne deneysel bilim ne de saf
akl›n kavramlar› kullan›larak bilenemeyece¤ini söylüyordu. Meflhur nedensellik
elefltirisi üzerinden do¤al alandan do¤aüstü alana nedensel ak›l yürütmeyle geçi-
lemeyece¤ini gösteren Hume’a göre, metafizikçiler, söz gelimi Aristoteles, Aquina-
l› Thomas (1224-1274) ve Locke tam tam›na fiilen imkâns›z olan böyle bir iflle mefl-
gul olmufllard›. Bu yüzden, metafizik, onun bak›fl aç›s›ndan bir imkâns›zl›k üzeri-
ne bina edilmifl, insanlar› yoldan ç›karmaya yönelik, modas›n›n geçti¤ini söyleye-
bilece¤imiz bir projeye iflaret eder.

Ayn› flekilde pozitivizmin kurucusu Comte aç›s›ndan da metafizik, din ya da te-
olojinin bir uzant›s› veya kal›nt›s›ndan baflka bir fley de¤ildir. Onun elefltirisi belli
bir ideolojiyi, kat›fl›ks›z bir bilim ideolojisini yans›tan bir elefltiri olmak durumun-
dad›r. Gerçekten de Comte metafizi¤i entelektüel ilerlemenin tarihindeki bir evre
olarak de¤erlendirmiflti. O, bilginin standart örne¤i olarak ampirik bilimi görmüfl,
bilimin gözlemlenebilir olgular aras›ndaki yasal› iliflkileri araflt›rd›¤› için güvenilir
bir yol gösterici oldu¤unu kabul etmiflti. Bu yüzden, metafizi¤in imkâns›z oldu¤u-
nu söyledi. Bunun nedeni, onun gözünde bilginin deneyime dayanmas›, var olma-
yan bir alana iliflkin salt akla dayal› bir bilginin yan›lsamadan baflka bir fley olma-
mas›d›r. ‹nsan zihninin sadece olgun olmayan bir evresinde ortaya ç›kan metafizik
düflünüfl, Comte’a göre, ilerlemenin önünde bir engel teflkil eder; o, iflte bu yüz-
den yok olmaya veya edilmeye mahkûmdur. 

Bilim ya da epistemoloji temelli metafizik elefltirisinin bir di¤er önemli u¤ra¤›
da on sekizinci yüzy›lda Kant olmufltur. Hume’un ard›l› olan Kant’›n elefltirisi, bu-
nunla birlikte Hume ve Comte’un elefltirisinden farkl›l›k gösterir. Kant, onlardan
farkl› olarak akl›n ya da rasyonel faaliyetin bilimde asla tüketilemeyece¤ini kabul
etmiflti. O da bilime inanç besleyen biriydi, bu yüzden Newton fizi¤ini felsefi ola-
rak temellendirdi. Kant, bizim bilimsel bilgiye eriflme sürecinde d›fl dünyadan bir-
tak›m duyumlar ald›¤›m›z›, bilginin deneyim üzerine yükselebilece¤ini kabul etti.
Ona göre, insan sadece alg›lad›¤› fleyleri, onun ifadesiyle fenomenleri bilebilir. Bi-
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Resim 3.1

Comte

Comte, pozitivizmi kuran
düflünürdü. ‹nsan zihninin
ve uygarl›k tarihinin üç
evreden geçerek ilerledi¤ini
öne sürmüfltü. Bunlardan
birincisi dinî, ikincisi
metafizik, üçüncüsü de
pozitif evre olmak
durumundayd›. Dinî evrede,
insanlar do¤al olaylar›
do¤aüstü güçlerle aç›klarlar.
‹kinci evrede ise insanlar
do¤al olaylar›, özlerle ve
gözlemlenemeyen güçlerle
aç›klama yoluna giderler.
Dinin kal›nt›s› olan
metafizik, onda ilerlemenin
önündeki bir engel olarak
görülür.



lim alan›ndaki veya fizik dünya ile ilgili bu bilgi, üstelik do¤ru ve kesin bir bilgi ol-
mak durumundad›r. ‹kinci olarak da bu bilgi duyumlar veya deneyim ile akl›n ko-
lektif çal›flmas›n›n eseri olarak ortaya ç›kar.

Ama metafizik alana, yani numenler alan›na geçildi¤inde, ak›l ile deneyimin
iflbirli¤inin ürünü olan bilgi imkâns›z hale gelir. Kant iflte bu temel üzerinde, me-
tafizi¤i genel metafizik ve özel metafizik olarak ikiye ay›rm›fl, genel metafizi¤i on-
tolojiyle özdefllefltirirken özel metafizi¤i rasyonel teoloji, rasyonel psikoloji ve ras-
yonel kozmoloji olarak üç bölümde toplam›flt›. Baflka bir deyiflle, metafizik alan-
la, yani duyular›n ötesinde kalan numenler alan›yla ilgili sorular, üç bafll›k alt›nda
toplanabilir: 

1. Tanr› ile ilgili sorular,
2. ruh ile ilgili sorular ve nihayet, 
3. evrenin bafl› sonu veya maddenin yap›s› ile ilgili sorular. 
Bu sorular›n ilgili oldu¤u üç konu veya varl›k alan›ndan her üçü de duyular›n

ötesinde kal›r. Duyular›n ötesinde kald›klar› için, bu konularla ilgili olarak bizim
elimizde duyusal malzeme olamaz. Bu ise metafizik alanla ilgili bilgi için gerekli
duyusal malzemeden yoksun bulundu¤umuz anlam›na gelir. 

Oysa bilgi, ak›l ile duyular›n ortak çal›flmas›n›n ürünü olmak durumundad›r.
Duyular çal›flmay›nca veya gözlem olmay›nca, ak›l metafizik alana geçti¤inde bir
bafl›na kal›r. Ak›l bu alanda, Kant’›n deyimiyle antinomilere, yani çeliflkilere dü-
fler. Söz gelimi idealist birinin akl› “Tanr›’n›n var oldu¤u”, “ruhun ölümsüz oldu¤u”,
“evrenin bir bafllang›c›n›n bulundu¤u” iddialar›yla öne ç›kabilir. Buna karfl›n ma-
teryalist birinin akl› kendisini “Tanr›’n›n olmad›¤›”, “ruhun ölümlü oldu¤u” ve “ev-
renin bir bafllang›c›n›n olmad›¤›” iddialar›yla ifade edebilir. Hangisi hakl›d›r, han-
gisinin iddialar› do¤rudur? Kant, bu konularda sa¤lam bir karar verilemeyece¤ini
söylemifltir. Karar vermek için elimizde sa¤lam delillerin, geçerli bilgimizin olmas›
gerekir. Ama burada bilgi yok. Metafizik alanla, yani duyular›n ötesinde kalan
alanla ilgili bilgimiz olamaz. Öyleyse insan bilgisi, fenomenlerin bilgisiyle s›n›rl›d›r;
o, numenleri bilemez. Kant, önce burada susmak gerekti¤ini ifade etmifltir. Fakat
sözüne, öyle san›l›r ki, kendisi de sad›k kalamam›flt›r. Nitekim meflhur sözlerinden
bir baflkas›nda “‹nanca yer açmak için bilgiyi s›n›rland›rd›m” demifltir.

Varl›k Sorusu
Gerek Kant’›n tutumu, gerekse bir bütün ola-
rak varl›k konusunun insan için tafl›d›¤› bü-
yük önem, insan› Hume ve Comte benzeri fi-
lozoflarda gördü¤ümüz metafizik karfl›tl›¤›n›n
çok yayg›n bir yaklafl›m› temsil etmedi¤ini dü-
flünmeye yöneltir. Gerçekten de “varl›k” söz-
cü¤ü, hayat›m›z boyunca en s›k kulland›¤›-
m›z sözcüktür. Bir an için “var olmak” veya
“varl›k” üzerinde durmaya bafllad›¤›m›z› var-
sayal›m. Bunu yapt›¤›m›zda, yani “varl›k” ve-
ya “varl›¤›m›z” üzerinde durup düflünmeye
bafllad›¤›m›zda, “varl›k” sözcü¤ünün ne kadar
gizemli oldu¤unun az çok fark›na varmaya
bafllar›z. Buna göre, “Ben var›m”, “Dünya var”
ve “Dünyadaki her fley var.” Bu tümcelerden
her biri son derece temel, fakat bir o kadar da
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Antinomi, biri tez, di¤eri
antitez olacak flekilde,
birbiriyle tutars›zl›k iliflkisi
içinde bulunan iki
önermeden meydana gelen
önerme çiftidir.

Resim 3.2

Heidegger



kolayca unutulan bir tümce olarak karfl›m›za ç›kar. Bu olguya Bat› felsefesinde ilk
dikkat çeken kifli meflhur Alman düflünürü Martin Heidegger olmufltur. Çünkü o,
biz insanlar›n “var olanlar›n varl›k”lar›na flafl›r›p hayret etmedi¤imizi, varl›k olgusu-
nu göz ard› etti¤imizi söylemekteydi. Asl›nda Heidegger pek de haks›z de¤ildi
çünkü büyük bir ço¤unlu¤umuz, düflünmekten ziyade yaflamakla ilgiliyiz. Günde-
lik hayat›m›z›n ak›fl› içinde, istek ve ç›karlar›m›z›n bask›s› alt›nda, “varl›k bilmece-
si” ço¤unlukla akl›m›z›n ucundan bile geçmez. 

“Neden hiçbir fley yok de¤il de bir fleyler var?” sorusuyla varl›¤›n anlam›n›n ne
oldu¤u sorusuna bir yan›t bulmaya çal›flmak, insan hayat›n›n en temel ve kal›c›
problemlerinden birini meydana getirir. Varl›¤›n anlafl›lmas›, var olman›n ne anla-
ma geldi¤inin belirlenmesi, Varl›¤›n anlam›n›n ortaya konmas›, hiç de kolay bir fley
de¤ildir. Bu durumun felsefi anlamda fark›na varan filozoflardan biri Heidegger ise
di¤eri de Sartre olmufltur. O, Bulant› adl› eserinde varl›¤›n anlafl›lmazl›¤›n› flu söz-
lerle ifade eder: “fiu bahçe, flu flehir ve benim kendim, her fley veridir. Bunun far-
k›na vard›¤›nda insana bulant› gelir ve her fley havada uçmaya bafllar.” Bununla
birlikte, varl›k üzerinde düflünmenin, varl›¤›n gizemini hissetmenin, baflka her fley
bir yana varoluflumuzu anlamland›rmak ve temellendirmek aç›s›ndan büyük bir
önem tafl›d›¤› aç›kt›r.

Varl›k sorusu, insan için niye önemlidir? Kant’›n söyledi¤i üzere, “yan›tlanmas› imkâns›z
olan metafizik sorular› sormadan yapamamak neden dolay› insan›n özünde bulunur?”

METAF‹Z‹⁄‹N KONUSU VE ALANLARI
Metafizi¤in konusu, bir bütün olarak varl›k olup o varl›¤› varl›k olmak bak›m›n-
dan ele alan felsefe dal›n› ifade eder. Buna göre, di¤er bilimlerin varl›¤› belli aç›-
lardan inceledikleri yerde, metafizik varl›¤› olabilecek en genel özellikleriyle ele
al›r ve öncelikle var olman›n, bir varl›k olman›n ne anlama geldi¤ini soruflturur.

Metafizik, Aristoteles taraf›ndan üç ana dala ayr›lm›flt›r. Bunlardan birincisi,
esas itibar›yla “var olana iliflkin rasyonel ve kavramsal bir araflt›rma” olarak tan›m-
lanm›fl olan ontolojidir. O, sadece “varl›¤›n ne oldu¤u” sorusuna de¤il, “özde ne
türden ayr› fleylerin var oldu¤u” sorusuna da yan›t getirmeye çal›fl›r. Burada meta-
fiziksel araflt›rma ço¤u zaman “var olmak için kendisinden baflka hiçbir fleye ihti-
yaç duymayan varl›k” olarak tan›mlanan töz kavram› üzerinden yürütülür. Metafi-
zi¤in Platon’dan türeyen ikinci ve onu “nihai gerçekli¤in veya gerçekten var ola-
n›n bilimi” olarak gösteren tan›m›, ayn› kapsam içinde metafizi¤i ya da onun asli
bölmesini oluflturan ontolojiyi görünüfllerin ötesindeki kal›c› gerçekli¤in bilimi ola-
rak ortaya koyar. Ontoloji olarak metafizik, flu halde varl›k ile varolufla ve de¤ifl-
menin do¤as›na iliflkin araflt›rmalardan meydana gelir. 

Metafizi¤in ikinci bölümü, yine Aristoteles’in bölme ya da s›n›flamas›na göre,
teolojik-kozmolojik araflt›rmalardan oluflur. Burada metafizik, evrenin kayna¤›na,
ilk nedenine, nihai bileflenlerine, evrende bir amaçl›l›¤›n olup olmad›¤›na dair
araflt›rmalarla meflgul olur. Onun üçüncü bölümü, bütün araflt›rmalar›n temelinde
bulunan ilkelere iliflkin bir inceleme ve soruflturmadan meydana gelir. Nitekim
Aristoteles’ten sonra da metafizik pek çok filozof taraf›ndan “ilk ilkelere ya da ni-
hai ve çürütülemez hakikatlere iliflkin araflt›rma” olarak tan›mlanm›flt›r. Buna göre
bilimler de dâhil olmak üzere, bütün disiplinlerin birtak›m kabullerde bulundukla-
r›, bir fleyleri tart›flmadan kabul ettikleri yerde, hiçbir fleyi sorgulamadan b›rakma-
yan metafizik bütün disiplinlere ilk ilkelerini temin eder. Özdefllik, çeliflmezlik il-
kesi benzeri ilk ilkeler veya nedensellik ilkesi türünden temel ilkeler karfl›s›nda tü-
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Metafizi¤in konu alanlar› üç
tanedir: Ontoloji,  teoloji-
kozmoloji ve arkeoloji. Söz
konusu dört bileflik
sözcü¤ün de kökeninde
Yunanca sözcükler bulunur.
Hepsinde ortak olan “logos”
bilim, rasyonel aç›klama
anlam›na gelir. Ontolojideki
“to on” var olan, teolojideki
“theos” Tanr›, kozmolojideki
“kosmos” evren ve
arkeolojideki “arkhe” bilgi
bak›m›ndan ilk olan
demektir.

T›pk› felsefe gibi,
metafizi¤in kendisi de ikinci
düzey bir soruflturmadan
meydana gelir. O, bilimlerin
varsayd›¤›, ama aç›klama
getiremedi¤i ilkeler üzerinde
yo¤unlafl›r.



müyle elefltirel bir tavra sahip olan metafizi¤in insana bir ilk ilkeler ö¤retisi sa¤la-
d›¤›, söz konusu ö¤retinin de her fleye iliflkin olarak tutarl› bir aç›klama gelifltirme
imkân› veren bir kavramlar öbe¤i temin etti¤i söylenebilir.

ONTOLOJ‹ OLARAK METAF‹Z‹K
Var olman›n ne oldu¤unu, neyin gerçekten var oldu¤unu araflt›ran metafizik türü-
nü ontoloji olarak tan›mlam›flt›k. Ontolojide gerçeklefltirilen araflt›rmalar varl›¤a,
varolufla ve de¤iflmeye iliflkin araflt›rmalardan meydana geldi¤i için, ontoloji olarak
metafizik karfl›m›za üç farkl› flekilde, s›ras›yla bir töz metafizi¤i, bir süreç felsefesi
ve bir varolufl felsefesi olarak ç›kar. Bunlardan töz metafizi¤inde, gerçeklik veya
gerçekten var olana iliflkin araflt›rma töz kavram› üzerinden yürütülür. Töz metafi-
zi¤i, bununla birlikte statik bir varl›k anlay›fl› üzerine yükselir. Söz konusu töz me-
tafizi¤inin de¤iflmeyi, varl›¤›n de¤iflen yüzünü atlad›¤› gerekçesiyle gelifltirilen var-
l›k görüflüne, olufl ya da de¤iflme temelli bir varl›k anlay›fl› üzerine yükseldi¤i için
bu kez olufl ya da süreç felsefesi ad› verilir. Gerek töz metafizi¤i gerekse süreç fel-
sefesi insan›n d›fl›ndaki nesnel varl›k alan›na, do¤al dünya ile ilgili nesnel hakikat-
lere yöneldi¤i için, onlar›n befleri gerçekli¤i atlayan, insan› da neredeyse tafl, top-
rak benzeri bir varl›k olarak ele alan felsefeler olduklar› söylenebilir. ‹flte bu duru-
ma bir tepki olarak geliflen ve varl›¤› insani bir perspektiften ele alan metafizik an-
lay›fl›na egzistans ya da varolufl felsefesi ad› verilir.

Töz Metafizi¤i
Kökleri asl›nda antik Yunan’a kadar geri giden töz metafizi¤inin düflünce tarihin-
de iki ana dönemi bulunur. Bunlardan birincisi Rönesans felsefesine veya daha
do¤rusu on yedinci yüzy›l›n bilimsel devrimine kadar olan tarihsel dönemde hü-
küm sürmüfl olan klasik töz metafizi¤idir. ‹kincisi ise Yeni Ça¤’da, modern bilim-
sel devrime temel teflkil eden yeni kozmolojiyle birlikte gündeme gelen modern
töz metafizi¤idir.

Töz metafizi¤inin söz konusu iki temel döneminin sadece ana kavramsal yap› ba-
k›m›ndan veya terminolojik yönden bir benzerli¤i vard›r. Bunun d›fl›nda ikisi pek
çok bak›mdan farkl›l›k gösterir. Buna göre, gerek klasik gerekse modern töz metafi-
zi¤i, her fleyden önce metafiziksel aç›dan realist bir perspektife sahiptir; yani, d›fl ger-
çekli¤in zihinden ba¤›ms›z oldu¤unu kabul eder. Baflka bir deyiflle, her iki dönem-
de de varl›k, var olana indirgenir ve varl›¤› anlaman›n, yorumlaman›n veya s›n›fla-
man›n anahtar›n›n töz kavram› oldu¤una inan›l›r. Nitekim varl›k “var olmak için ken-
disinden baflka hiçbir fleye ihtiyaç duymayan fley” diye tan›mlanan töz kavram› içine
s›k›flt›r›l›r. Bu yüzdendir ki söz konusu töz metafizi¤i her iki dönemde de statik bir
varl›k anlay›fl›n› ifade eder. Bu statik varl›k anlay›fl›, do¤all›kla “bir fleyin her ne ise o
oldu¤unu”, “kendisiyle bir ve ayn› oldu¤unu” dile getiren özdefllik ilkesine dayan›r. 

Varl›k felsefesi veya Bat› metafizik gelene¤inin egemen anlay›fl›n› oluflturan söz
konusu töz metafizi¤i, elbette her iki versiyonuyla da ayn› zamanda bir “görünüfl-
gerçeklik” ayr›m› benimser. Veya baflka bir deyiflle, Heidegger’in de belirtti¤i üze-
re, o, de¤iflme veya olufl dünyas›n›n san›dan öte bir anlam tafl›mad›¤›, dolay›s›yla
kesin bilginin görünüfller dünyas›nda de¤il de, bu dünyan›n ötesinde aranmas› ge-
rekti¤i anlay›fl›yla, bütün bir Bat› metafizik gelene¤inin hâkim anlay›fl›n› flekillen-
dirmifltir. Metafizik, tüm de¤iflmelerin ard›nda de¤iflmeyen bir temel aray›fl›n› ifade
eder. Töz metafizi¤inde, iflte bu temele töz ad› verilir. O, var olmak için kendisin-
den baflka hiçbir fleye ihtiyaç duymayan varl›kt›r.
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Klasik töz metafizi¤iyle modern töz metafizi¤i aras›nda genel perspektif, strateji
ve metodoloji bak›m›ndan bu noktaya kadar geçerli olan ortakl›k, bundan sonra ta-
mamen ortadan kalkar. Zira klasik töz metafizi¤inde, bir çok tözlülük söz konusudur
veya onda çok say›da tözün varoluflu kabul edilir. Ve bu tözler, ‹lk ve Orta Ça¤’›n “en
yüksekte olan›n en gerçek oldu¤u” kabulüne ba¤l› olarak Platon’un ‹yi ‹deas›’ndan,
Aristoteles’in Hareket Etmeyen Hareket Ettiricisi’nden ve Hristiyanl›¤›n Tanr›’s›ndan
afla¤›ya do¤ru inen hiyerarflik bir varl›k anlay›fl›na vücut verir. Modern töz metafizi-
¤i, bir tözler çoklu¤unun varl›¤›na iflaret eden klasik töz metafizi¤inin tersine, ya salt
madde ya da yaln›zca ruhun varl›¤›n› öngören tek tözlü ya da varl›¤›n hem madde
hem de zihinden olufltu¤unu varsayan iki tözlü bir metafizi¤e karfl›l›k gelir.

Klasik Töz Metafizi¤i ve Tümeller Problemi
Varl›¤› oldukça genel bir perspektiften ele alan klasik görüfl, onun bireysel varl›k
ya da fleylerle söz konusu birey ya da fleylerin özelliklerinden olufltu¤una iflaret
eder. Gerçekten de “varl›k” genel flemas› içine giren fleylerin bir s›n›flamas› yap›l-
d›¤› zaman, soyut varl›klarla somut varl›klar, fiziki nesneler ile kavramsal nesneler
veya tümeller ile tikeller birbirlerinden ayr›lm›flt›r. Buna göre dünya tafl, toprak, el-
ma, armut benzeri fiziki nesneler ile aflk veya befl say›s› benzeri soyut nesneleri ih-
tiva eder gibi görünmektedir. Bunlardan tafl veya elma benzeri nesnelere, ontolo-
jide tikeller ad› verilir. Söz konusu tikeller, befl duyu yoluyla alg›lanabilen somut
varl›klard›r; bu somut varl›klar da kendi içlerinde iki ana varl›k grubuna ayr›l›rlar:
Tözler ve töz-olmayanlar. Bunlardan tözlerin, ba¤›ms›z bir varolufla sahip varl›k ya
da kendilikler oldu¤u kabul edilir. Örne¤in maddi cisimler, tek tek insanlar ya da
bireysel varl›klar tikel tözleri oluflturur. Töz olmayan somut varl›klar›n kapsam› içi-
ne ise tek tek olaylar, münferit nitelikler, müstakil yer ve tikel zamanlar girer.

Tikellerin sahip olduklar› özellik ya da niteliklere tümeller ad› verilir. Tümeller,
flu halde soyut varl›klar olup kendi içlerinde üçe bölünürler: Özellikler, türler ve
iliflkiler. Platon benzeri filozoflar, bu noktada kalmay›p aflk ya da üç say›s› benze-
ri soyut nesneleri de tümeller aras›na dâhil etmifllerdir. Platon, varl›k anlay›fl›nda ti-
kellerin veya “flu” diyerek gösterdi¤imiz somut bireysel varl›klar›n de¤il de kendi-
sinin “biçim” ya da “öz” anlam›na gelen eidos sözcü¤ünden hareketle eide ya da
‹dealar ad›n› verdi¤i tümellerin gerçekten var oldu¤unu öne sürmekteydi. Gerçek-
ten de Platon, zaman ve mekân içinde var olup befl duyu yoluyla alg›lanan birey-
sel tözler ya da tikellerin, sürekli bir de¤iflme süreci içinde bulunduklar›n›, ancak
birer görünüflten ibaret olduklar›n› savunmaktayd›. Sadece tümellerin gerçek oldu-
¤unu, bireysel/duyusal varl›klar›n onlardan pay almak suretiyle var olabildiklerini
öne süren Platon’un bu görüflüne ontolojik realizm ad›n› vermekteyiz. Dahas›, o
özellikler, türler ve iliflkiler d›fl›nda say› benzeri soyut nesnelerden meydana gelen
tümellerin, metaforik bir anlam içinde dahi olsa zaman ve mekân›n d›fl›nda bir yer-
de bulunduklar›n› savunmaktayd›. Tümellerin, yani genel nitelik ya da özlerin, tür
ve cinslerin gerçekten var olduklar›n› ve tikellerin tan›nmas›, varoluflunun aç›klan-
mas› ve s›n›flanmas› için vazgeçilmez olduklar›n› dile getiren Platoncu “realizm”,
tümellere yüklenen ayr› varolufl yüzünden radikal realizm olarak geçer.

Onun ö¤rencisi Aristoteles ise gerçekten var olan›n “flu” diye gösterdi¤imiz so-
mut, bireysel varl›klar oldu¤unu öne sürdü. Söz konusu bireysel varl›klara “birinci
dereceden tözler” ad›n› veren filozof, onlar›n bileflik varl›klar olduklar›n› iddia etti.
Bileflik varl›klar bir madde ile bir formdan, yani bireylefltirici bir unsur ile tümel
unsurdan meydana gelmek durumundayd›. Öz ya da tümellerin ayr› bir varolufla
sahip olmay›p bireysel varl›klara veya duyusal tözlere içkin olduklar›n› öne sürdü.
Bu yüzden onun realizmine ›l›ml› realizm ad› verilir.
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Realizmin karfl›s›ndaki görüfl, “nominalizm” olarak geçer. Nominalizm, tümelle-
rin gerçek bir varolufla sahip olmad›klar›n›, sadece a¤›zdan ç›kan bir ses olup dola-
y›s›yla yaln›zca dilde var olabileceklerini savunur. Nominalizm, tikeller veya daha
do¤rusu ayn› s›n›ftan tikeller aras›nda, onlar için ayn› genel terimi kullanmam›z›
hakl› k›lan yeterince benzerlik bulundu¤unu, bu yüzden ayr› ya da ek bir varl›k tü-
rünün varsay›lmas›na hiç gerek bulunmad›¤›n› ileri sürer. Aristoteles sonras› Yunan
felsefesinde, Platonculu¤u daha büyük bir güçle devam ettiren Plotinos benzeri az
say›da filozof d›flta b›rak›lacak olursa, egemen olan anlay›fl daha ziyade sadece ti-
kellerin var oldu¤unu, tümellerin gerçek bir varolufla sahip bulunmad›¤›n› öne sü-
ren nominalizm olmufltur. Oysa teosantrik bir felsefe olarak Orta Ça¤ felsefesine ge-
çildi¤inde, ona bafltan sona egemen olan görüflün realizm, üstelik radikal realizm
oldu¤u söylenebilir. Çünkü örne¤in tikellerin ya da somut bireylerin tümellerden
daha az gerçek oldu¤unu, ilk örneklerinden pay almak suretiyle varl›¤a geldi¤ini
dile getiren radikal realist görüfl, Hristiyanl›¤›n ve ‹slamiyet’in, içinde yaflad›¤›m›z
dünyan›n tam anlam›yla ve gerçekten var olmad›¤›, gerçekten var olan›n öte dün-
ya oldu¤u tezini anlafl›l›r hale getirir, ahiret inanc›n› temellendirir. Yine ayn› görüfl,
Hristiyan Orta Ça¤ felsefesinin konu alan›n› tan›mlar ve dikkatleri aflk›n bir gerçek
alan›na yöneltirken Kilise’nin dinî ve kurumsal otoritesini pekifltirmeye yarar.

Hristiyan Orta Ça¤ düflünürlerinin bu felsefenin daha kurulufl ya da oluflum
aflamalar›ndan itibaren dört elle sar›ld›klar› radikal realizmin onlara sa¤lad›¤› esas
büyük avantaj, onun Ortodoks Hristiyan dogmas›n›n baflkaca tümel görüflleri tara-
f›ndan, örne¤in nominalizm taraf›ndan aç›klanmas› imkâns›z olan kimi unsurlar›n›
anlafl›l›r hale getirmesidir. Nitekim bu dogmalar›n en önemlilerinden biri olan “‹lk
Günah” dogmas› söz konusu oldu¤unda, nominalizmin söyledi¤i gibi, tümellerin
hiçbir gerçekli¤i olmay›p gerçekten var olan bireyler ise bütün Hristiyanlar›n nas›l
olup da Âdem’in günah›nda günah ifllemifl olabileceklerini aç›klamak imkâns›zla-
fl›r. Yani nominalizmin tezine uygun olarak her birey kendi bafl›na ayr› bir gerçek-
lik olursa, bu bireylerin Âdem’in günah›na neden dolay› ortak olacaklar›n› anla-
mak ve aç›klamak gerçekten de oldukça güç hale gelir. Yani, yaln›zca bireysel
olan gerçek ise gerçek olan yaln›zca tek tek bireylerin bu dünyadaki yaflant›lar› s›-
ras›nda iflledikleri günahlard›r ve ilk günah›n hiçbir gerçekli¤i olamaz. Fakat rea-
lizmin söyledi¤i gibi, gerçekten var olan insan bireyi de¤il de tümel insan ya da ge-
nel olarak insan›n kendisi ise bu takdirde tümelin bafl›na gelen, onu etkileyen her
fley, onun alt›nda yer alan tikelleri ya da bireyleri de etkiler; radikal realizmin di-
liyle, bireyler de ondan “pay al›rlar.”

Hristiyan inanc›n›n bir di¤er önemli dogmas›n› meydana getiren “Kutsal Üçleme” inanc›n›
hangi tümel görüflü aç›klayabilir?

Modern Töz Metafizi¤i
Modern töz metafizi¤i, on yedinci yüzy›ldan itibaren ya K›ta Avrupa’s›nda Descar-
tes ya da Ada Avrupa’s›nda Hobbes ve Locke benzeri filozoflar taraf›ndan gelifltiril-
mifltir. Söz konusu metafizik, ya tek tözlü ya da iki tözlü bir varl›k anlay›fl›na dayan-
d›¤› için, ondan dört farkl› alternatif veya metafizik ö¤reti ç›kar. Birinci yaklafl›m sa-
dece tek bir tözün var oldu¤unu öne süren bir ö¤reti olarak monizmle sonuçlan›r.
Monizmin iki farkl› versiyonu vard›r: Bunlardan biri sadece maddenin var oldu¤u-
nu öne süren materyalizm ise di¤eri sadece ruh ya da zihnin varoldu¤unu savunan
idealizm veya spiritüalizmdir (tinselcilik). Monizmin karfl›t›, ayn› anda hem ruhun
hem de maddenin var oldu¤unu, bunlar›n birbirlerine hiçbir flekilde indirgeneme-
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yece¤ini ileri süren düalizmdir. Dördüncü alternatif söz konusu tözcü görüfllerin
reddedilmesinden oluflur. Bu sonuncu yaklafl›m, bizim görünüflleri aflarak maddeye
de ruha da eriflemeyece¤imizi, bu yüzden gerçekten var oldu¤unu söyleyebilece¤i-
miz yegâne fleyin fenomenler oldu¤unu dile getiren fenomenalizmdir.

Gerçekten de materyalizm evrende var olan yegâne gerçekli¤in madde oldu-
¤unu, madde ve maddenin de¤iflimleri d›fl›nda hiçbir fleyin var olmad›¤›n› savunur.
Varl›¤›n fiziki bir nitelik tafl›d›¤›n› öne süren materyalizm, buna maddenin özünün
hareket, enerjinin de gerçekli¤in en temel kategorisi oldu¤u iddialar›n› ekler. Ma-
teryalizm, yaflam›n da oldukça karmafl›k fiziksel ve kimyasal süreçlerden baflka hiç-
bir fley olmad›¤›n› savunur. “Zihin” ve “düflünme”, materyalizm aç›s›ndan beynin
bir faaliyetinden ibarettir. Baflka bir deyiflle materyalizm, indirgemeci bir görüfltür
çünkü zihnin ayr› bir varl›k türü meydana getirmedi¤ini, dolay›s›yla maddeye indir-
genebilece¤ini iddia eder. O, hayat ve düflünce gibi karmafl›k süreçlerin daha basit
fiziksel ve kimyasal süreçler yoluyla tam olarak aç›klanabilece¤ine inan›r.

Asl›nda birçok yeni buluflun materyalist dünya görüflünü destekledi¤i söylene-
bilir. Bunun için modern kimyadaki bulufllar›, zihinsel süreçleri h›zland›ran ilaçlar-
la flizofren bir hastay› gerçekli¤e döndüren ilaçlar› düflünmeniz yeterlidir. Materya-
list, insan›n bafl›na indirilen çok sert bir darbenin zihni ve bilinci yok etti¤ini, bu
yüzden onlar›n gerçek olmad›¤›n› savunur; elektronik bir i¤neyle beynin küçücük
bir bölümünü uyard›¤›m›zda, konuflma yetene¤inin zedelenece¤ine iflaret eder.
Materyalist metafizik aç›s›ndan zihin ya da düflünce bir epifenomen ya da yan
üründür, yani “fazladan” bir fleydir. Baflka bir deyiflle duman›n ateflle iliflkisi neyse
düflünmenin de beyinle iliflkisi odur.

Materyalizm, varl›¤› veya dünyay› kendi
içinde kapal› bir sistem olarak tasarlar; hatta
onu bir makineye benzetir. Bu kapal› sistem-
de olup biten her fley kendisini do¤uran fizik-
sel nedenler taraf›ndan belirlenir. Yani, ma-
teryalizm evrende her fleyin belirlenmifl oldu-
¤unu, dolay›s›yla rastlant›ya yer bulunmad›¤›-
n› savundu¤u için determinist bir görüfltür.
Bu görüflün modern dönemde çok say›da sa-
vunucusu olmufltur. Bu savunucular ya da ma-
teryalizm, maddenin özü oldu¤u öne sürülen
hareketin, mekanik mi yoksa diyalektik bir
hareket olarak m› tasarland›¤›na ba¤l› olarak
ikiye ayr›l›r. Bunlardan mekanik materyaliz-
min en önemli temsilcisi Thomas Hobbes, di-
yalektik materyalizmin en önemli temsilcileri
ise Karl Marx ve Friedrich Engels’tir. 

Modern töz metafizi¤inde, materyalizmin karfl›s›nda idealizm bulunur. Çünkü
materyalizmin maddenin yegâne gerçeklik oldu¤unu söyledi¤i yerde, idealizm bu-
na fliddetle karfl› ç›k›p gerçekten var olan›n ide ya da düflüncelerle bu idelerin ken-
disinde bulundu¤u zihin oldu¤unu ileri sürer. Asl›nda eski bir görüfl olan, kökleri
Platon’a kadar geri giden idealizm, evrende flaflmaz bir düzen bulundu¤unu öne
sürer; bununla da kalmay›p bu düzenin zihnin eseri oldu¤unu savunur. Çünkü
idealizme göre madde kendi bafl›na düzen kazanamaz. ‹dealizm eski bir görüfl ol-
makla birlikte, onun modern materyalizme karfl› bir tepki olarak ortaya ç›kt›¤› söy-
lenebilir. Baflka bir deyiflle idealizm, bir yandan kendi tezlerini gelifltirirken bir
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yandan da materyalizmin bir fikir, insan zihninin eseri olan bir düflünce oldu¤unu
öne sürmüfltür. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, idealizmin en büyük temsilcisinin Berke-
ley oldu¤unu söylemek gerekir. 

Gerçekten de Berkeley, modern bilimin
materyalizme götürmesinden endifle ediyor-
du. Bilim güç kazan›nca, ondan materyaliz-
min ç›kmas› kaç›n›lmazd›. O, materyalizmden
ise ateizmin do¤aca¤›n› düflünüyordu. Çünkü
maddenin gerçek oldu¤unu öne süren mater-
yalizm, evrende ne ilahî ne de bireysel ruha
yer b›rak›r. Ateizmden ise hiçbir de¤erin ol-
mad›¤›n›, Tanr›’n›n yoklu¤unda “her fleyin
mubah oldu¤unu” öne süren görüfl olarak ni-
hilizmin ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Berkeley, bu-
nun Avrupa Uygarl›¤› için bir felaket olaca¤›-
n› düflünmüfltü. Bu duruma engel olmak için
bir misyoner gibi Avrupa ve Amerika’n›n her
yan›n› dolaflt›; insanlara vaazlar verdi. Felse-
fesinde ise gerçekten var olan›n zihin ya da
ruh oldu¤unu söyledi; “var olmak alg›lanm›fl
olmakt›r” derken maddenin varoluflunu zih-
nin varolufluna indirgedi. 

Monist bir baflka görüfl olarak idealizmin de t›pk› materyalizm gibi, iki ayr› tü-
rü vard›r. Bunlardan idealizmin gerçekten var olan›n, Berkeley örne¤inde oldu¤u
gibi, bireysel zihin oldu¤unu ileri süren versiyonuna öznel idealizm ad› verilir. Bu-
na mukabil gerçekten var olan›n bireysel zihinlerin üstünde ve ötesindeki evren-
sel bir ak›l oldu¤unu öne süren idealizm türü nesnel idealizm olarak bilinir. Nes-
nel idealizm de, t›pk› öznel idealizmde oldu¤u gibi gerçekten var olan›n, zihinden
ba¤›ms›z olmad›¤›n›, tam tersine zihne tabi oldu¤unu öne sürer. Bununla birlikte,
bu zihin, onda evrensel bir ak›l, sadece bireysel zihinleri de¤il, bir bütün olarak
do¤ay› ve tarihi de yaratan nesnel bir tin ya da zihindir. Nesnel idealizmin en
önemli temsilcisi Hegel’dir. Zira Hegel’de gerçekten var olan zihin, onun Geist ad›-
n› verdi¤i, evrensel bir zihin ya da ak›ld›r. Yani Hegel’in anlad›¤› flekliyle ak›l, in-
sana, befleri özneye yüklenen bir nitelik ya da yetenek de¤il, bir bütün olarak ger-
çeklik, gerçekli¤in toplam›d›r. 

Modern töz metafizi¤inde, karfl›m›za ya materyalizm ya da idealizm olarak ç›-
kan monizmin karfl›t›, düalizmdir. Zira düalizm, monizmin söyledi¤i gibi dünyada
tek bir tözün de¤il de iki ayr› tözün var oldu¤unu öne sürer. Birbirlerine indirge-
nemedikleri gibi birbirlerinden türetilemeyen bu iki töz de s›ras›yla madde ve zi-
hindir. Düalizm, her tözün kendisini belirleyen bir özü, onu oldu¤u fley yapan be-
lirleyici bir özelli¤i oldu¤unu kabul eder. Tözün di¤er bütün özelliklerinin kendi-
sinden ç›kt›¤› bu öz, madde söz konusu oldu¤unda “yer kaplama”, zihin aç›s›ndan
da “düflünme”dir. Buna göre, maddi tözün hareket benzeri di¤er bütün özellikleri,
onun yer kaplayan, yani zaman ve mekân içinde bir yer iflgal eden bir varl›k olma-
s› olgusundan ç›kar. Ayn› flekilde, zihnin isteme, alg›lama, hayal etme benzeri bü-
tün özellikleri, onun düflünen bir varl›k olmas›n›n sonucu olarak gündeme gelir.

Düalizmin felsefedeki en kusursuz temsilcisi, modern felsefenin kurucusu ola-
rak bilinen Descartes’t›r. Nitekim fiziki olan› bölünebilir bir fley olarak alan ve do-
lay›s›yla, maddi ya da fiziki gerçekli¤in özsel özelliklerinin, dönemin “do¤an›n di-
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linin matematiksel oldu¤u” kabulüne uygun olarak bütünüyle geometrik oldu¤u-
nu kabul eden Descartes, düalizminde en fazla zihnin bölünemezli¤i düflüncesini
temele alm›flt›. O, bu yüzden, gerçekli¤i evrenin her yerine yay›lm›fl ve matematik-
sel yasalara göre hareket eden madde ile bu yasal›l›¤› matematiksel bilim yoluyla
ölçüp tespit edebilen zihin olarak ikiye ay›rmakla kalmad›. Zihnin mekânsal özel-
liklerinin olmamas› ve maddi gerçekli¤in özünün de mekânda yer kaplama olma-
s› nedeniyle, zihinlerin bütünüyle fiziki olmayan bir yap›da oldu¤unu öne sürdü.
Buna göre insan, biri beden, di¤eri de zihin ya da ruh olmak üzere, iki tözden
meydana gelen bileflik bir varl›k olmak durumundad›r. Bunu, bütün iradi edim ya
da hareketlerde kolayl›kla görebiliriz. Önce bir düflünce ya da niyet (söz gelimi
“kolumu kald›rma” düflüncesi veya niyeti) gelir, sonra bir vücut hareketi (kolumun
emre boyun e¤mesi) onu izler. Düalizmi destekleyen bu örnek, asl›nda çok basit
ve s›radan bir örnektir ama vurgulad›¤› fley hiç de önemsiz de¤ildir. Örnek asl›n-
da insan zihninin yap›c›l›¤›na ve yarat›c›l›¤›na vurgu yapmaktad›r. Balta, ev, san-
dalye ve insan elinden ç›kma daha binlerce fley hep fikirlerin cisimleflmesidir. 

Düalizmi destekleyen olgular›n hiç kuflku yok ki bafl›nda, zihinsel fenomenlerin,
bütün di¤er faaliyet türlerinden, esas itibar›yla da maddi ya da fiziki faaliyetlerden
farkl› olmas› olgusu bulunur. Yine, fiziki gerçekli¤in matematiksel terimlerle formü-
le edilen yasalara uyduklar› yerde, düflünme, arzulama, hissetme benzeri zihinsel fe-
nomenleri bu türden yasalarla anlamak mümkün de¤ildir. Dahas› zihinsel hal ya da
fenomenler bütünüyle bilinçli hallerdir; yani bu zihin hallerinin dolay›ms›z olarak bi-
lincinde oluruz. Düalizm iflte bütün bu nedenlerden dolay›, zihnin maddeden tü-
müyle farkl› ve ayr› bir töz oldu¤u sonucuna var›r. Düalizmin, en büyük güçlü¤ü ise
beden ve zihin aras›ndaki, en az›ndan sa¤duyu veya gündelik yaflam düzeyinde apa-
ç›k olan etkileflim olgusunu tam ve tatmin edici bir biçimde aç›klayamamas›d›r. Bu
durum madde ile zihnin tamamen ayr› gerçeklikler olmas›ndan kaynaklan›r. Baflka
bir deyiflle, buradaki sorun yer kaplayan bir fleyin (madde veya bedenin belli bir par-
ças›n›n) nas›l olup da yer kaplamayan bir fleyi (zihni veya zihinsel olan bir fleyi) et-
kileyebilece¤i sorunudur. Tersinden söyleyecek olursak yer kaplamayan bir fley na-
s›l olup da yer kaplayan bir fleyi etkileyebilir? Descartes bu iki temel gerçeklik ara-
s›ndaki aflikâr iliflkiyi mant›ksal olarak tatmin edici bir biçimde aç›klama güçlü¤ü kar-
fl›s›nda etkileflimcilik olarak bilinen görüflü gelifltirmiflti. Ona göre zihinle beden ara-
s›ndaki iliflki ya da etkileflim beynin arkas›nda bir yerlerde, “kozalaks› bez” ad› veri-
len bölgede gerçekleflmektedir. Descartes’›n bu aç›klamas›, güçlü¤ü çözen bir aç›k-
lama de¤ildir. Çünkü “kozalaks› bez” veya beyin de bedenin bir parças›d›r.

Modern metafizikte, sadece materyalizm ve idealizmin de¤il, düalizmin de yol
açt›¤› güçlükler, varl›k felsefesinde baflka bir görüfle yol açm›flt›r. Bu görüfl, gerçek-
ten var olan›n veya bizim var oldu¤undan emin olabilece¤imiz yegâne fleyin “fe-
nomen” oldu¤unu öne sürerken maddi ya da fiziki nesneleri duyu verileriyle öz-
defllefltiren görüfl olarak fenomenalizmdir. “Fenomen”, “görünüfl” demektir; o,
kendisini insan bilincine sunan varl›k ya da olay anlam›na gelir. Fenomenalistlere
göre, varl›¤›n ne madde ne de ruh oldu¤u söylenebilir. Çünkü biz, varl›¤› deneyim
ya da duyular›m›z yoluyla bilebiliyoruz. Fenomenalizm bu süreçte maddi nesnele-
rin bizatihi kendileriyle de¤il de sadece duyu verileriyle temas etti¤imizi ileri sürer.
Maddenin kendisini alg›layam›yoruz. Alg›lad›¤›m›z fleyler sadece, maddenin özel-
likleridir, onun bizdeki görünüflüdür. Nesneyi duyu verileriyle özdefllefltiren, mad-
di nesnelerin duyu izlenimlerinin toplam›ndan ibaret oldu¤unu söyleyen fenome-
nalizm, fenomenlerin veya görünüfllerin gerisinde hiçbir fley olmad›¤›n› ileri sürer.
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Süreç ya da Olufl Felsefesi
Töz metafizi¤inin, de¤iflmeyi reddeden veya onu en iyi durumda, tözsel varl›¤a ta-
bi k›lan statik bir varl›k telakkisini temsil etti¤i ve özellikle modern dönemden iti-
baren bilimsel dünya görüflünün metafiziksel ifadesi haline geldi¤i, hemen tüm fel-
sefeciler taraf›ndan kabul edilir. ‹flte süreç felsefesi böyle statik bir varl›k anlay›fl›-
na temel oluflturan töz metafizi¤ine karfl› ç›karak yarat›c› geliflme ve de¤iflmeyi ön
plâna ç›kart›r. Süreç ya da olufl felsefesi do¤an›n sürekli olarak de¤iflen olay dizi-
lerinden meydana geldi¤ini, gerçekli¤in temelinde, tözün de¤il de sürecin, yani
belli bir do¤rultusu olan bir de¤iflmenin bulundu¤unu öne sürer. Süreç felsefesi,
bununla da kalmay›p soyut kavramlar d›fl›nda, her fleyin sürece tabi oldu¤unu; do-
lay›s›yla, dilin ve kavramlar›n, do¤adaki süreçleri, de¤iflmenin sürekli olan do¤as›-
n› ve ak›fl içindeki olay ve varl›klar›n bireyselli¤ini ifade edemeyece¤ini, ifade et-
meye kalk›flt›¤›nda, birtak›m paradokslara yol açt›¤›n› dile getirir. 

Olufl ya da süreç felsefesi, öncelikle felsefenin görevine iliflkin yeni ve farkl› bir
kavray›fltan güç al›r. Olufl filozoflar›na göre felsefeye düflen en temel görev, dene-
yimlenmifl bütün olgulara uygun düflen bir metafizik ya da varl›k anlay›fl› gelifltir-
mektir. Felsefenin bu görevini yerine getirebilmesi, tutarl› bir metafizik gelifltirebil-
mesi için de onun sadece do¤a bilimlerine dayanmas› hiçbir flekilde yeterli olmaz.
O, felsefenin, olufl felsefesi ekseninde, insanlar›n estetik, etik ve dinî sezgilerine de
hakk›n› vermesi gerekti¤ini savunur. Bu görüfl aç›s›ndan felsefenin en büyük ba-
flar›s›, din ve bilimin temel vukuflar›n› bütünlüklü bir yap› ve rasyonel bir düflün-
ce flemas› içinde bir araya getirmek olmal›d›r. Bu ise ancak her iki taraftan da ge-
len abart› ve dayatmalar›n afl›lmas›yla mümkün olabilir. Süreç filozoflar›na göre,
bilim söz konusu oldu¤unda bu dayatma ya da abart›lar›n en önemlileri, “bilimsel
materyalizm” ve “duyumcu” alg› teorisidir.

Süreç filozoflar› iflte bu temel üzerinde bilimin, bilimsel devrimin dayatt›¤› mo-
dern töz metafizi¤ini elefltirirler. “Bilimsel materyalizm” ad›n› verdikleri söz konu-
su modern töz metafizi¤ine, onlar her fleyden önce sa¤duyunun, söz gelimi düflün-
ce ve eylemlerimizin tamamen veya bir bütün olarak maddi nedenler taraf›ndan
belirlenmedi¤i türünden temel inançlar›na ters düfltü¤ü gerekçesiyle karfl› ç›karlar.
Söz konusu modern töz metafizi¤inin, ikinci olarak bilimin kendisine bile uygun
düflmedi¤i kabul edilir. Bu, biyoloji ve psikolojide aç›kça ortaya ç›kan bir olgudur.
Modern töz metafizi¤i, çok daha önemlisi cans›z soyutlamalar›, sözde hakikatleri
ve en az›ndan yanl›fl yere konmufl vurgular›n belirledi¤i hatalar›yla, söz gelimi her
fleyin içsel süreçten ve asli bir de¤erden yoksun madde parçac›klar›n›n hareketiy-
le aç›klanabilece¤ini öne sürerek gerçekli¤i tahrif eder. Süreç felsefesi, bu yüzden
gerçekli¤in temel birimleri olarak söz konusu töz metafizi¤inin maddi tözü veya
cans›z madde parçac›klar› yerine, canl› de¤iflme süreçlerini geçirmenin yegâne çö-
züm oldu¤unu öne sürer. 

Olufl ya da süreç felsefesinin savunuculu¤unu yapan çok say›da düflünür var-
d›r. Bununla birlikte, olufl felsefesi deyince esas akla gelen filozoflar Bergson ve
Whitehead’tir. Gerçekten de Bergson bütün bir töz metafizi¤ini, daha ziyade ze-
kâya dayand›¤›n› söyledi¤i modern bilim ekseninden elefltirir. Bergson’un bak›fl
aç›s›ndan do¤a bilimleri zekân›n baflar›s› olup bu sebeple zekân›n ifllevindeki s›-
n›r› yans›t›r. Bu s›n›r›n, bilimler kendi zaman ve hareket kavramlar›n› oluflturduk-
lar› zaman aflikâr hale geldi¤ini savunan Bergson aç›s›ndan, sonuçta ortaya ç›kan
fleyler cans›z ve statik soyutlamalardan baflka bir fley de¤ildir. Bu soyutlamalar
her ne kadar pratik anlamda faydal› olsalar da oluflun en önemli unsurunu yok
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saymak suretiyle zaman ve hareketin somut olarak deneyimlenen do¤as›n› yan-
l›fllar. Bu yanl›fllaman›n zekân›n iflleyifl biçimine özgü oldu¤unu öne süren Berg-
son’a göre, zekâ, özü gere¤i, yaln›zca tekrar edebileni ve rutini tutabilir; gerçek
oluflu kucaklayamaz.

Bergson, bilimlerin varl›¤›n tam ve yeterli bir aç›klamas›n› hiçbir zaman vere-
meyece¤ini, dolay›s›yla baflka bir disiplinin bu bilimleri tamamlamas› gerekti¤ini
öne sürer. Bu disiplin metafiziktir ama klasik töz metafizi¤i de¤ildir çünkü bu töz
metafizi¤i de yine zekân›n bir yarat›s› olup bilimlerin muzdarip oldu¤u ayn› yeter-
sizlikleri sergiler. Herakleitos gibi istisna filozoflar d›fl›nda metafizikçiler, ona göre,
de¤iflimi yanl›fl anlam›fl ve de¤iflmeye dünyada gerçekten sahip oldu¤u önceli¤i
verememifllerdir. Bu töz metafizikçileri, Bergson’a göre olufl yerine, statik varl›¤›
mutlak kabul etmifl ve oluflun varl›ktan türetilebilece¤ini öne sürmüfllerdir. De-
mokritos’un y›k›lmaz atomlar›, Platon’un ezeli-ebedi ‹dealar› veya Kant’›n sabit ka-
tegorileri, hep zekân›n, mant›k kurallar›na göre mekanik olarak birlefltirilmifl ya da
ay›rt edilmifl de¤iflmeyen birimlerini ortaya koyar. 

Böyle bir anlay›flla ne zaman› ne de de¤iflimi kavraman›n mümkün olamayaca-
¤›n› söyleyen Bergson metafizi¤i yeniden olufl metafizi¤i olarak tan›mlay›p ona ye-
ni bir yöntem önerir. Bu yol ya da yöntem ise sürekli bir olufl, de¤iflme ve geliflme
içerisindeki gerçekli¤i anlaman›n biricik yöntemi olarak sezgidir. Buna göre, zih-
nimiz kendisini hareket ve de¤iflme halindeki gerçeklik içerisine yerlefltirebilir ve
onu sezgisel olarak kavrayabilir. Bergson’un gözünde, do¤ada önceden haz›r ve-
rilmifl de¤iflmez yap›lar, verili biçimler yoktur; yaflam kendi biçimlerini de¤iflen ko-
flullara göre sürekli olarak yarat›r. Gerçekli¤in süre ve hayat›n bir e¤ilim oldu¤unu
öne süren Bergson’a göre, hayat tüm farkl› e¤ilimleri bar›nd›r›r ve onlarla birlikte
ayr› ayr› evrimleflecek olan türlerin birbirine karfl› dizilerini yarat›r. Birbirine karfl›
yollarda yepyeni biçimler yaratan yaflam›n genel bir hareketi olup Bergson, bu ge-
nel hareketi oluflturan fleye yarat›c› hayat hamlesi ad›n› verir. Bu hamle, “yaflam›
gitgide karmafl›k biçimlerle, gittikçe daha yüksek kaderlere tafl›yan içsel bir ittirme-
dir,” durmaks›z›n yenilenen yarat›d›r; sürenin “tüm evrene içkin” oldu¤unu söyle-
yen Bergson, gerçekli¤in süregelen varoluflunu hakiki süreklilik ve gerçek hareket
anlamlar›na gelen “yarat›c› evrim”le tan›mlar. 

Töz metafizi¤inin ça¤dafl düflüncedeki bir baflka büyük elefltirmeni olan White-
head de felsefede statik ya da de¤iflmez bir varl›k anlay›fl›na karfl› ç›kar. Evrende
sürekli bir olufl ve de¤iflme oldu¤unu, onda asl›nda tek bir gerçekli¤in bulundu¤u-
nu savunur: Yaln›zca görünen ve alg›lanan gerçektir. Whitehead, “benlikle ben ol-
mayan, düflünceyle eflya aras›nda bir boflluk ve ayr›l›k bulunmad›¤›n›” öne sürer.
Bunun nedeni ise dünyadaki hiçbir fleyin baflka her fleyden tecrit edilmifl ya da ya-
l›t›lm›fl olarak var olmamas›d›r. Dünyadaki her fley bir baflka fleye ba¤lanm›fl olup
ancak baflka fleylerle olan iliflkileriyle anlafl›labilir; bundan dolay›, kendi bafl›na var
olan, statik bir varl›k yoktur.

Whitehead’e göre, dünyada, ne varoluflu için baflka bir fleye gerek duymayan
ba¤›ms›z varl›klar ne de statik varl›klar› ifade eden kavramlar söz konusudur. Dün-
yada, yaln›zca olaylardan meydana gelen s›n›rs›z bir a¤›n varl›¤›ndan söz edilebi-
lir. Dahas›, bu a¤daki her olay biriciktir ve onun kendine özgü bir yap›s› vard›r. Yi-
ne Whitehead’e göre, var olan her fley bir baflka fleyle birlikte vard›r. O, var olan
her fleyin, baflka fleylerin varolufluna karfl› duyarl› oldu¤unu söyler. Yani her var-
l›k, baflka fleylerle olan aktif iliflkilerinden meydana gelir. O, varl›¤›n duyular ara-
c›l›¤›yla gerçekleflen alg›da gözlemlenen nesnelerin toplam›yla sürekli bir de¤iflme
sürecinden daha fazla hiçbir fley olmad›¤›n› savunur. 
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Whitehead, varl›¤›n
soyutlanarak k›l›fa
sokulmas› dedi¤i töz
metafizi¤ine karfl› ç›kar.
Bunun yan›nda “do¤an›n
ikiye ayr›lmas›n›”, yani
birincil ve ikincil nitelikler
diye ikiye bölünmesini de
kabul etmez.



Whitehead, de¤iflmenin ancak süre olarak anlafl›labilir oldu¤unu dile getirir.
Baflka bir deyiflle, var olan fleylerle ilgili olarak ayr›ca onlar›n sürekli bir ak›fl ve de-
¤iflme içinde olduklar›n› söylemek gerekti¤ini bildiren Whitehead’in deyifliyle, ev-
renin ak›p geçmekte oluflundan baflka bir temel do¤ru yoktur. De¤iflme ve ak›fl sü-
rekli oldu¤u için, gerçek dünya, bir imkânlar dünyas›d›r. Bu imkânlar›, de¤iflme ve
ak›fl do¤rultular›n› belirleyen iki temel ilke vard›r: Yarat›c›l›k ve süreklilik. 

Varolufl Felsefesi
Birbirlerine bütünüyle karfl›t konumlar› iflgal eden töz metafizi¤iyle olufl metafizi¤i
asl›nda bir noktada buluflur. Bu ortak nokta ise ikisinin de varl›¤› konu almalar›,
gelifltirilen gerçeklik tasar›m›n› ayn›yla insana da uygulamalar›d›r. Buna göre, in-
san her iki metafizik anlay›fl›nda da numenal ve fenomenal boyutu itibar›yla ikiye
ayr›l›r. Materyalist töz metafizi¤inde oldu¤u gibi zihinsel boyutu beyinle özdefllefl-
tirilen veya düalist töz metafizi¤inde oldu¤u gibi zihin ve beden olarak ikiye ayr›-
lan insan varl›¤›, olufl felsefesinde ise özellikle manevi boyutu itibar›yla bir bilinç
varl›¤› olarak de¤erlendirilir. 

Oysa yirminci yüzy›lda ortaya ç›kan üçüncü metafizik anlay›fl›, ana do¤rultu iti-
bar›yla, bunun tam tersi bir yönde ilerler. Bu metafizik anlay›fl› ise varolufl felsefe-
sidir; bu varl›k görüflünde insan tan›m›, varl›ktan de¤il, bizzat insandan ç›k›larak
yap›l›r ve çok daha önemlisi, varl›k “kendi kendisini tan›mlayan insan”a göre ta-
n›mlanan bir fley olarak görülür. Baflka bir deyiflle, bu yeni felsefede varl›k, varl›¤›
ele alan, varl›k sorusunu sorabilen yegâne varl›k olarak insandan hareketle ortaya
konur. Varl›k sorusunu soran, kendi kendisini tan›mlayabilen ve kendini gerçek-
lefltirmeye çal›flan bu insana egzistans ya da varolufl ad› verilir ve varl›k, egzistan-
s›n kendini gerçeklefltirme ortam› olarak ikincil k›l›n›r. Zira varolufl, oluflmakta
olan insan varl›¤›n›; bir dünyaya sahip olan, kendisinden ziyade baflka var olanla-
r›n üzerindeki örtüyü açan ve ayr›ca di¤er kendiliklerin örtüsünü açacak flekilde
kendi kendisinin de örtüsünü açan bir varl›¤› tan›mlar.

Söz konusu varolufl felsefesinin pek çok temsilcisi olmakla birlikte, bu filozof-
lardan öne ç›kan ikisi Heidegger ve Sartre’d›r. Gerçekten de Bat› felsefesinin ge-
nelde varl›¤›n anlam›n›, özel olarak da insan tekinin varl›¤›n›n do¤as›n› bafltan be-
ri yanl›fl kavram›fl oldu¤unu öne süren Heidegger’e göre, bu iki fley birbiriyle, iç
içe geçmifl olma derecesinde ba¤lant›l›d›r. Çünkü insan olmak, olmakta olan›n var-
l›¤›n› ortaya sererek anlamay› ifade eder; dolay›s›yla, insan varl›¤›n›n do¤ru anla-
fl›lmas› son çözümlemede her fleyin varl›¤›n›n do¤ru ya da yanl›fl anlafl›lmas› anla-
m›na gelir. Daha da önemlisi, varl›k, sadece ve sadece insan varl›¤› oldu¤u sürece
vard›r veya anlafl›labilirdir; baflka bir deyiflle, varl›k, insan›n ona iliflkin do¤ru bir
kavray›fl›na ihtiyaç duyar. 

Heidegger’in insan varl›¤› için kulland›¤› terim Dasein’d›r. Dasein’›n varl›¤› egzis-
tans olup Heidegger aç›s›ndan, onun sabit ya da de¤iflmez bir özü yoktur. Öte yan-
dan Dasein özü itibar›yla ontolojik olmas›na, yani varl›¤a iliflkin bir kavray›fla sahip
bulunmas›na ra¤men, filozofun Dasein’›n kendisine ve baflka var olanlara iliflkin
kavray›fl›n› hemencecik ve oldu¤u gibi benimsemesi do¤ru olmaz. Çünkü Dasein,
örne¤in kendisini di¤er fleylerle tam tam›na ayn› düzeyde bir fley olarak görmek su-
retiyle, hem kendisini hem de dünyas›n› sistematik bir biçimde yanl›fl yorumlama
e¤ilimi sergiler. Heidegger bundan dolay›d›r ki geleneksel metafizi¤e biçim veren
vokabülerin çok büyük bir bölümünün “bilinç”, “töz”, “özne”, “nesne” benzeri kav-
ramlar›n vücut verdi¤i terminolojinin bu hatal› yorumun bir sonucu oldu¤unu söy-
ler. O, dolay›s›yla bu terminolojiyi kullanmay›p yeni bir varl›k terminolojisi yarat›r.
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Klasik metafizik
anlay›fllar›n›n varl›ktan
hareket edip insana
geldikleri yerde, varolufl
metafizi¤i insandan yola
ç›kar ve varl›¤› insandan
hareketle tan›mlar.



Modern düalist töz metafizi¤inin en önemli ismi olan Descartes’ta, zihin ve be-
denden meydana gelen bileflik varl›k olarak özne, dünyadan yal›t›lm›fl, ona yuka-
r›dan teorik terimlerle bakan bir gerçeklikti. Heidegger bunun tam tersine, Dase-
in’›n özü itibar›yla “dünyada-olma” anlam›na geldi¤ini belirterek Dasein’›n dünya-
dan ayr›lmaz oldu¤unu söyler. Öte yandan, dünya da temelde veya öncelikle bi-
limlerin dünyas› olmay›p gündelik dünya veya yaflama dünyas›d›r. Bu dünya, bi-
limsel bilgi taraf›ndan aç›mlanmaz fakat alaka ya da yönelim benzeri bilim-öncesi
kavray›fllar, temel insani ihtiyaçlar taraf›ndan ortaya ç›kar›l›r. Buna göre, dünyada-
ki fleyler öncelikle, teorik kavray›fl›n, araflt›r›lacak ve gözlemlenecek nesneleri de-
¤ildir; onlar, çekiç ya da çivi benzeri, temelde “el-alt›nda olan” gereçlerdir. Baflka
bir deyiflle, insan›n fleylerle öncelikli ba¤›nt›s›n›n, onlar› insani ilgiler taraf›ndan ya-
rat›lan belirli birtak›m amaçlar yönünde kullanma ve elveriflli k›lma fleklinde ger-
çekleflti¤ini öne süren Heidegger’e göre, fleyler kendilerini öncelikle kullan›labilir
var olanlar olarak sunarlar. 

Ayn› flekilde Sartre’a göre de varolufl gerçekte öznel varolufltur, öncelikle insan
varolufludur. ‹nsan d›fl›ndaki fleyler elbette vard›r ancak onlar var olduklar›ndan
habersizdirler. Baflka bir deyiflle, fleyler vard›rlar ancak bir varolufla sahip de¤ildir-
ler. fieylerin “kendilerinde” olduklar›n› fakat “kendileri için” olmad›klar›n›, bu fley-
lerin var olduklar›n› ama var olduklar›n› bilmediklerini, kendisinin var oldu¤unu
bilenin insan oldu¤unu ve bu anlamda fleylerin “insan için” var olduklar›n› söyle-
yen Sartre’a göre, varolufla sahip olan insand›r ve o, bilinciyle varl›¤› varolufla ka-
vuflturur. Demek ki varolufl metafizi¤i, Sartre’da da t›pk› Heidegger’de oldu¤u gi-
bi, insan› evrene, varl›¤a veya tarihe göre aç›klamaya çal›flan klasik töz metafizik-
lerinin yerine, ilk plana var olan özneyi yerlefltiren bir felsefeyi temsil eder. 

Gerçekten de Sartre, temel eseri Varl›k ve
Hiçlik’te, varl›¤› iki ana bölgeye ay›r›r: Ken-
dinde varl›k ve kendisi için varl›k. Bunlardan
kendinde varl›k, maddi dünya, organizma ola-
rak beden de dâhil olmak üzere, bilinç d›fl›n-
daki her fleydir. Buna göre, kendinde varl›k,
farkl›laflmam›fl, hiçbir özelli¤i olmayan kaba
varolufl olup her ne ise odur. Kendinde var-
l›k, ne zorunlu ne de mümkün olan, hem
olumsuzlaman›n ve hem de olumlaman›n ay-
n› derecede ötesinde olan varl›kt›r. Örne¤in
masam›n üzerinde duran flu sürahi, kendisin-
de her ne ise o olup oldu¤undan baflka bir
fley olamaz. Sürahi, var olmadan önce düflü-
nülmüfl ve hatta belki de onu yapan insan ta-
raf›ndan bir ka¤›t üzerine çizilmifltir. Sürahi,
özel olarak içine su konulacak bir fley diye ta-

sarlan›p imal edilmifltir. Bir örne¤e göre ve bir amaç için kullan›lmak üzere imal
edilmifl olan bu sürahi bir kavram, bir fikir, k›sacas› bir varolufl olmadan önce, bir
öz olmufltur. Baflka bir deyiflle, kendinde-varl›k, yani fleyler ya da cans›z varl›klar
söz konusu oldu¤unda, “öz” “varolufl”tan önce gelir. 

Kendinde varl›k alan›n›n, bilinç veya kendisi için varl›k yoluyla, sözü edilecek,
hakk›nda konuflulacak bir dünya haline geldi¤ini; bilinç sayesinde dünyaya za-
mansall›k, mekânsall›k yüklendi¤ini söyleyen Sartre’da, varl›k alan›n›n ikinci ana
bölgesi, bir bütün olarak varl›¤a anlam kazand›ran kendisi için varl›k ya da varo-
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lufltur. Kendisi için varl›k, onda, elbette bir varolufla sahip olan bilinçli insan varl›-
¤›na karfl›l›k gelir. Varolufla sahip bir varl›k oldu¤u için, insan›n do¤as› yoktur. fiu
çak›l tafl›n›n bir do¤as›, flu koltu¤un bir özü vard›r; bu nesneler, tamamen her ne
ise odurlar. Onlar kendinde varl›klar olup, onlar için “imkânlar” söz konusu de¤il-
dir. Oysa varolufla sahip oldu¤unun bilincinde olan insan, “kendisi için” varl›kt›r.
Buna göre insanda, varolufl özden önce gelir. Benim kiflili¤im önceden ve belli bir
amaçla çizilmifl bir örne¤e göre yap›lmam›flt›r. O, önceden ve özü taraf›ndan belir-
lenmifl bir varl›k olmadan, çok basit olarak sadece vard›r. ‹nsan, iyi düzenlenmifl
ve bir plana göre flekillenmifl bir mekanizma de¤ildir. ‹nsan›n bir varolufla sahip ol-
mas›, onun ne de¤ilse o olmas›n›, her ne ise o olmamas›n› ifade eder. ‹nsan, bu
yüzden özünü yaratmak, kendini oldu¤undan baflka biri haline getirmek, hayat›n›
anlamland›rmak zorundad›r.

Bu, elbette, insanlar›n, fleyler ya da nesneler gibi bir varl›¤a sahip olmalar›n›n,
onlar›n her ne ise o olmalar›n›, varolufla sahip olmalar› ise ne de¤ilseler o olmala-
r›n›, her ne iseler o olmamalar›n› ifade etti¤i anlam›na gelir. ‹nsan bu yüzden öz-
gürlü¤e mahkûm olan varl›kt›r. Bunu sa¤layan fley ise Sartre’a göre bilinçtir; yani
bilinçli bir var olan oldu¤u için, befleri varoluflun özü yoktur. Bilinç her veriyi nes-
ne olarak koydu¤u, onu aflt›¤› veya hiçli¤e dönüfltürdü¤ü için, bilinçli var olan ola-
rak insan varl›¤›n tam karfl›t›d›r. Sartre’da da, insan ya da bilinç, kaba ve olumsal
kendinde varl›ktan meydana gelen dünyada yaln›z de¤ildir; o, bir insanlar toplu-
lu¤unun, özneler aras› cemaatin bir parças› olarak var olur. Yani, Sartre da insan›
her zaman ötekiyle iliflki içinde olan bir varl›k olarak görür. 

‹nsan ya da varoluflun özellikleri, varoluflçu felsefe aç›s›ndan nas›l ifade edilebilir?

TEOLOJ‹K/KOZMOLOJ‹K METAF‹Z‹K
Metafizi¤in ikinci ana bölümü, bu kez ontolojiyle de¤il de s›ras›yla teoloji ve koz-
molojiyle özdeflleflen bir disiplin ya da araflt›rma türü olarak metafiziktir. Bunlardan
teolojik metafizik söz konusu oldu¤unda, metafizik bir bütün olarak varl›¤›n›n kay-
na¤›n›n, evrenin ilk nedeninin ne oldu¤u sorusu üzerinde yo¤unlafl›r. Buna muka-
bil kozmolojik metafizik veya metafiziksel kozmoloji söz konusu oldu¤unda, meta-
fizik evrenin nihai bileflenlerinin ne oldu¤u, onun varoluflunun bir amac› olup olma-
d›¤›, evrendeki düzenin nas›l aç›klanabilece¤i sorular›na bir yan›t getirmeye çal›fl›r.

Teoloji Olarak Metafizik
Teolojik metafizik, evrenin varl›¤›n› veya varl›¤›n kayna¤›n› Tanr› üzerinden aç›k-
lama teflebbüsü olarak tan›mlanabilir. Burada gerçekte iki temel tutum söz konu-
su olur. Bunlardan birincisi, evrenin varl›¤›n› Tanr›’n›n yarat›c› eylemi yoluyla aç›k-
layan, evrenin ilk nedeninin Tanr› oldu¤unu ileri süren teizm veya monoteizmdir.
Bunun karfl›s›nda yer alan tutum ise maddenin ezeli ve evrenin yarat›lmam›fl oldu-
¤unu ileri süren ateizmdir. Ateizm, evreni yaratan ve onun varl›¤›n› devam ettiren,
özü itibar›yla aflk›n Tanr› inanc›na karfl› bir tepki olarak do¤mufl olan tutum ya da
yaklafl›m› tan›mlar. Onun do¤uflunda ve gelifliminde, her fleyden önce evrenin
madde ve fiziki güçlerden meydana geldi¤ini, yaflamla bilincin farkl› formlar›n›n
maddenin elementlerinin çeflitli organik formlar fleklindeki bilefliminin sonucu ol-
du¤unu öne süren materyalizm bulunur. Modern dönemde, esas olarak da on do-
kuzuncu yüzy›lda ortaya ç›kan ateizmin do¤ufluna ayr›ca do¤adaki düzenin, Tan-
r›’n›n eseri de¤il de do¤adaki evrimin bir sonucu oldu¤unu ileri süren evrim teori-
si oldukça önemli bir etkide bulunmufltur.
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Sartre, insan›n kendisini
nas›l yarat›r ya da yaparsa
öyle oldu¤unu söyler.
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Teoloji, lafzen “tanr›bilim”
anlam›na gelir. Yani o,
Tanr›’y› ele alan, Tanr›’yla
ilgili olan disiplin anlam›n›
tafl›r.



Evrenin kayna¤›n› Tanr› üzerinden aç›klayan teizmin birkaç farkl› formu vard›r.
Bunlardan birincisi, evrenin ve yeryüzünün, hayat ile insanl›¤›n en yüksek derece-
de yetkin bir varl›¤›n özel yarat›c› etkinli¤inin eseri oldu¤unu öne süren görüfl ola-
rak yarat›mc›l›kt›r. Hayvanlar›n ve bitkilerin, belirli ve de¤iflmez türler ve cinsler
halinde, birdenbire ve ayr› ayr› yarat›ld›¤›n› kabul eden yarat›mc›l›k, evrenin ve ev-
rendeki yaflam biçimlerinin do¤aüstü bir güç taraf›ndan varl›¤a getirilmifl oldu¤u-
nu öne sürer. O, Tanr›’n›n bütün evreni ve evrendeki her tür varl›¤› yoktan var et-
ti¤ini, var olan her fleyi düzenleyip yönetti¤ini, dünyada olup biten her fleyi dene-
timi alt›nda bulundurdu¤unu ileri sürerken elbette evrimcili¤e karfl›t bir metafizik
ö¤reti olarak ortaya ç›kar. Yarat›mc›l›k gerçekten de her fleyin, yaln›zca Tanr›’n›n
karar›, plan› ve yaratma faaliyetinin eseri oldu¤unu ileri sürüp evrenin ve evrende-
ki her fleyin Tanr› taraf›ndan yoktan var edildi¤ini, O’nun insanlar›n ruhlar›n› da
do¤ufl an›nda ayr› olarak yaratt›¤›n› öne sürer.

Teizmin ikinci bir flekli, yarat›mc›l›¤a karfl›t bir metafizik ö¤reti olarak türümcü-
lüktür. Türümcülük veya sudur teorisi, bütün bir evren veya varl›k alan›n›n bir ve
ezeli-ebedi olan yetkin ve aflk›n Tanr›’dan zorunlulukla ç›kt›¤›n›, türedi¤ini veya su-
dur etti¤ini ileri sürer. Burada da Tanr›, t›pk› yarat›mc›l›kta oldu¤u gibi de¤iflmez,
ezeli-ebedi, bir, yetkin, saf, basit, edimsel ve bölünemez olan aflk›n bir varl›kt›r. Ya-
ni o, do¤al varl›k alan›n›n üstünde olup onu aflar. Fakat o, yaratma bir eylem olup
her eylem de bir de¤iflmeyi gerektirdi¤i için, yaratman›n Tanr›’n›n de¤iflmezli¤ine,
safl›¤›na, birli¤ine, edimsellik ve yetkinli¤ine gölge düflürece¤ini savunur. Bu yüz-
den, yarat›mc›l›ktan farkl› olarak ilahî yaratma yerine, varl›¤›n Tanr›’dan, Tanr›’n›n
herhangi bir eylemi olmaks›z›n, zorunlulukla zuhur etti¤ini ileri sürer. Sudur ö¤re-
tisi, ilk kez Yeni-Platoncu filozof Plotinos taraf›ndan gelifltirilmifl, Farabi ve ‹bn Sina
gibi ‹slam düflünürleri taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Ö¤reti varl›klar›n ontolojik statüleri-
ni varl›¤›n kayna¤›na, yani Tanr›’ya olan uzakl›k ya da yak›nl›klar›na tabi k›larken
günefl-›fl›k metaforunu kullan›r. Bu anlay›fla göre, t›pk› güneflin ›fl›¤›n kayna¤› olma-
s› gibi, Tanr› da varl›¤›n ve gerçekli¤in kayna¤›d›r. Var olan fleyler Tanr›’dan, ›fl›k

kayna¤› olan güneflten nas›l ç›k›p yay›l›yorsa
aynen öyle ç›k›p yay›l›rlar. Bununla birlikte,
nas›l ki ›fl›k ›fl›nlar› günefle eflit de¤ilse ayn› fle-
kilde var olan hiçbir fley de Tanr›’ya eflit de¤il-
dir. Ö¤reti, türüm ya da zuhurun zaman d›fl›
bir fley oldu¤u için, yaln›zca mecazi bir anlam
içinde, bir süreç olarak betimlenebilece¤ini
ifade eder. Türüm süreci devam ettikçe, var-
l›klar kaynaktan olan uzakl›klar›na göre de¤er
kazan›r veya yitirirler. Türümcülük, sadece ya-
rat›mc›l›ktan de¤il fakat onun karfl›t› evrimci-
likten de farkl›l›k gösterir. Zira evrimin kendi-
si zamansal bir süreç olup ilke sürece içkindir.
Dahas› evrimde bir geliflme süreci yaflan›r oy-
sa türümcülükte varl›k kayna¤›ndan uzaklafl-
t›kça güç ve de¤er kayb› söz konusu olur.

Teizmin üçüncü formu, yarat›mc›l›k ve türümcülük d›fl›nda kalan farkl› bir ver-
siyonu panteizmdir. Panteizmin, di¤er iki anlay›fltan en önemli fark›, onda Tan-
r›’n›n içkin hâle gelmesidir. Gerçekten de o, sonluyla sonsuz aras›nda yak›n ve öz-
sel bir temas kurmak ve insan› Tanr›’ya yak›nlaflt›rmak amac›yla, var olan her fle-
yin bir birlik meydana getirdi¤ini ve her fleyi kapsayan bu birli¤in ilahî bir yap›da
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oldu¤unu iddia eder. Yani panteizm, Tanr›’yla evrenin bir ve ayn› oldu¤unu öne
sürer; sonlu ve s›n›rl› dünyan›n ezeli-ebedi, s›n›rs›z ve mutlak Varl›k’›n bir parças›,
görünüflü ya da tezahürü oldu¤unu savunur. 

Panteizmin düflünce tarihindeki en önemli temsilcisi, Baruch Spinoza’d›r. Spi-
noza, yaln›zca tek bir tözün, özü varoluflu içeren yetkin, mutlak ve sonsuz bir var-
l›k olarak Tanr›’n›n var oldu¤unu öne sürmüfltü. Sonlu fleyler, insan›n duyu yoluy-
la alg›lad›¤› maddi varl›klar, ona göre, Tanr›’n›n tezahürleri ya da görünüflleri ol-
mak durumundayd›. Onun gözünde, do¤a, ontolojik olarak Tanr›’dan ayr› de¤ildi;
O, kendisini pek çok fleyde oldu¤u gibi do¤al cisimlerde göstermekte, bireysel
varl›klarda tezahür etmekteydi. Onun varl›¤›n birli¤ini ortaya koyan söz konusu
panteizmi, “Tanr›’n›n, her fleyde oldu¤unu” öne sürmüfltü. Panteizm, iflte bundan
dolay›, yani varl›k dereceleri aras›ndaki ay›r›m› ortadan kald›rd›¤›, örne¤in taflla in-
san› bir tuttu¤u gerekçesiyle elefltirilmifltir. 

Metafiziksel Kozmoloji
Metafizi¤in ikinci ana bölümünün di¤er kesiti, felsefi bir kozmolojiden oluflur. Laf-
zi anlam›yla “evren bilim” anlam›na gelen kozmoloji, elbette günümüzde fizik bi-
liminin bir parças› haline gelmifl olan bilimsel kozmolojiden farkl›l›k gösterir. Fel-
sefi ya da metafiziksel kozmoloji, ondan bilimsel deney ya da araflt›rmalardan zi-
yade, rasyonel bir analize dayanmak bak›m›ndan farkl›lafl›r. Söz konusu metafizik-
sel kozmolojinin en önemli sorunu, evrenin maddi bileflenleriyle ondaki düzen ol-
gusuna bir aç›klama getirmek, evrende bir amaçl›l›k bulunup bulunmad›¤› konu-
sunda nihai bir karara varmakt›r.

Burada da metafizi¤in pek çok konusu veya alan›nda oldu¤u üzere, bir karfl›t-
l›k gündeme gelir. Söz konusu olan karfl›tl›k, teleoloji ile mekanizm aras›ndaki kar-
fl›tl›kt›r. Lafzen “amaçlara iliflkin araflt›rma türü” diye karfl›layabilece¤imiz teleoloji-
nin temelinde ereksel nedensellik düflüncesi ve dolay›s›yla, do¤ay› bir organizma
ya da canl› bir gerçeklik olarak ele alma düflüncesi bulunur. Oysa mekanizmin te-
melinde fail nedensellik olup o, dünyay› bir makine olarak ele al›r. Gerçekten de
bir amaca göre aç›klama diyebilece¤imiz teleoloji anlay›fl›n›n kayna¤›nda, aç›kla-
madan “en iyi ilkesine göre aç›klama”y› anlayan Platon, ama esas olarak Aristote-
les bulunur. Aristoteles fail nedenselli¤i, yani bir olay›n ya da sonucun vücut bul-
mas›na yol açan etken nedeni hiç küçümsemedi. Fakat amaçl› bir dünya görüflüne
ba¤land›¤›, yani dünyada olup biten hiçbir fleyin bofluna olmay›p bir amaca uygun
olarak gerçekleflti¤ine inand›¤› için, ereksel nedenselli¤i temele alm›flt›. Bu yüz-
den, evrene iliflkin metafiziksel aç›klama söz konusu oldu¤unda, o, inorganik
maddeleri dahi ereksel nedenlerle, yani yönelmifl olduklar› amaçlarla aç›klamaya
kalk›flm›flt›. Onun evren anlay›fl›na göre, söz gelimi varl›¤› oluflturan dört ana ö¤e-
den -toprak, su, hava ve ateflten- her birinin kendi “do¤alar›”na uygun yerleri var-
d› ve bunlar, ancak o yerlere ulaflt›klar›nda sükunete ermifl oluyorlard›. Toprak ve
su a¤›r elementlerdi; bu ikisi ancak evrenin merkezinde bulunduklar›nda hareket-
sizli¤e ulafl›yorlard›. Oysa hava ile atefl hafifti ve yükselme e¤ilimi sergiliyordu. 

Aristoteles, teleolojik aç›klamas›n› bitkiler dünyas›na geçti¤inde çok daha belir-
gin hale getirmiflti. Örne¤in bir tohum ele al›nd›¤›nda, onun büyüme ve geliflmesi-
nin nedeninin, bu de¤iflmenin ortaya ç›kmas›n›n araçlar› ve koflullar›n› meydana ge-
tiren fiziki ve kimyasal etkiler, yani tohumun ekilmesi ve ya¤mur oldu¤u söylenebi-
lir. ‹flte tohumun d›fl›ndaki bu koflullar bütününe “fail neden” ad›n› veren Aristoteles,
tohumun sergiledi¤i büyüme ve geliflmenin nedeninin bir baflka anlamda kendi d›-
fl›nda olmad›¤›n› öne sürmüfltü. Bu neden, onun bizzat kendi özelli¤inden, bir ka-
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vak a¤ac› de¤il de mefle a¤ac›n›n tohumu olmas› olmas›ndan baflka bir fley de¤ildi.
Söz konusu tohumun büyüme ve geliflmesini aç›klayan, onun yerine getirme gücü-
ne sahip oldu¤u özel ifllevi gerçeklefltirmesini mümkün k›lan “form”dur; tohumun
ileride eriflece¤i “eksiksizce geliflmifl mefle a¤ac›” olma özelli¤idir. Aristoteles, iflte bu
formu, geliflme iflleminin gerçeklefltirdi¤i bu özel karakteri, onun “ereksel” nedeni
olarak adland›rd›. Tohumun büyüme ve geliflmesinin ereksel nedeni, mefle a¤ac› ol-
mad›r. Söz konusu nedenin bu flekilde ereksel neden olarak adland›r›lmas›n›n sebe-
bi, onun, bu sürecin daha önceki aflamalar›n› en son aflaman›n meydana getirilme-
sinin birer arac› olarak aç›klamas›d›r. Tohumun büyümesini meydana getiren fleyin
ne oldu¤unu sormak, fail nedenin ne oldu¤unu sormak demektir. Tohumun ne tür
bir fley olarak büyüdü¤ünü, ne olmaya do¤ru yöneldi¤ini sormak ise ereksel nede-
nin ne oldu¤unu sormakt›r. Fail neden söz konusu tohum üzerine etkide bulunan
d›fl kuvvetlere, ereksel neden ise bu tohumun alaca¤› varl›k türüne iflaret eder.

Kolayl›kla görülece¤i üzere, teleojik anlay›flta, evrendeki bütün varl›klar bileflik
varl›klar olarak bir madde ile bir formdan meydana gelirler. Varl›ktaki amaçl›l›¤›
sa¤layan fley de var olanlar›n söz konusu form boyutudur. Onun bu ö¤retisine hi-
lomorfizm, yani canl› maddecilik ad› verilir. Maddenin var oldu¤u yerde formun,
formun var oldu¤u yerde de maddenin olaca¤›n› öne süren hilomorfizm, madde-
nin formdan, formun da maddeden ayr›lmaz oldu¤unu savunur ve yönlendirici,
düzenleyici, harekete geçirici ve flekil verici ilke olarak formun, maddeye ve evre-
ne yap› kazand›rd›¤›n› belirtir. 

Sadece hilomorfizm de¤il amaçl› aç›klama tarz› da modern felsefeye geçiflle bir-
likte ortadan kalkar. Gerçekten de baflta Bacon, Galileo ve Newton olmak üzere,
modern bilim adam› ve filozoflar bu türden teleolojik aç›klamalar›n, bütünüyle
spekülatif olmalar› nedeniyle kabul edilemez olduklar›n› öne sürmüfllerdi. Onlar,
dolay›s›yla bir yandan dünyan›n nihai bileflenleri olarak parçac›klar ya da atomla-
r›n varoluflunu öne sürerken teleolojik aç›klaman›n yerine mekanizmi geçirdiler.
Bununla birlikte bir aç›klama paradigmas› ya da yaklafl›m› olarak mekanizmin
Descartes ve Hobbes taraf›ndan gelifltirildi¤i söylenebilir. Bu yaklafl›m ya da aç›k-
lama paradigmas› Newton mekani¤i taraf›ndan desteklenir. Mekanizm bütün feno-
menlerin, bir amaca, manevi güce, zihin ya da akla baflvurmaks›z›n, mekanik sis-
temleri aç›klayan ilkelerle aç›klanabilece¤ini savunur. O, evrenin veya do¤an›n
kendisinin bir makine olarak anlafl›lmas› gerekti¤ini söyler. Mekanizme göre sade-
ce cans›z varl›klar de¤il, hayvanlar da birer makine olmak durumundad›r. Dahas›,
zihinsel fenomenler küçük parçac›klar›n hayli karmafl›k düzenlenifllerinden baflka
hiçbir fley de¤ildir. Bütün nitelik farkl›l›klar›n› nicelik farkl›l›klar›na indirgeyen me-
kanizm, dünyan›n organik bir birlik de¤il de salt parçac›klar aras›ndaki iliflkilerden
meydana gelen bir makine oldu¤unu, söz konusu iliflkilerin de d›flsal iliflkilerden
meydana geldi¤ini ileri sürer. 

Demek ki maddi dünyay› aç›klamak aç›s›ndan mekanizmin her bak›mdan fazla-
s›yla yeterli oldu¤unu ortaya koyan bu yaklafl›m›n bir ad›m daha ötesi, Descartes ve
izleyicilerinin do¤al fenomenlere iliflkin mekanik aç›klaman›n kapsam›n› biyolojik
sistemleri de kapsayacak flekilde s›n›rs›zca geniflletmeleri olmufltur. Gerçekten de
Descartes, insan bedenleriyle hayvanlar›n, insan taraf›ndan imal edilmifl makineler-
den sadece karmafl›kl›k derecesi bak›m›ndan farkl›l›k gösteren otomatlar oldu¤unu
öne sürmekteydi. Descartes’tan sonraki üç yüzy›ll›k bilim ve felsefe tarihinin, bir an-
lamda Kartezyen mekanizmin biyolojiye kadar geniflletilmesi teflebbüsüne, madde-
nin hareketi, alg›y›, geliflmeyi ve dolay›s›yla, hayat› aç›klayamayaca¤›n›n öne sürül-
mesi yoluyla karfl› ç›k›fl yönündeki çabalardan meydana geldi¤i söylenebilir.
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‹LK ‹LKELER‹N B‹L‹M‹ OLARAK METAF‹Z‹K
Metafizi¤in üçüncü bir alan› ilk ilkelere iliflkin soruflturmalardan oluflur veya me-
tafiziksel problemlerin üçüncü bir öbe¤i, do¤ayla ilgili araflt›rmalardan kaynakla-
nan problemlerin oluflturdu¤u öbektir. Metafizik, burada do¤aya dair araflt›rma-
larda temele al›nan ilk ilkeler üzerinde durur. Metafizik aç›s›ndan do¤a burada,
dünyan›n ve evrenin bütünüyle özdefl olmak yerine, do¤a bilimleri taraf›ndan
konu al›nan, kendi yasal›l›¤›na sahip özel bir varl›k alan› olarak de¤erlendirilir.
Zihinden ba¤›ms›z bir gerçeklik alan› olarak tasavvur edilen do¤aya iliflkin bilim-
sel araflt›rman›n mümkün veya baflar›l› olabilmesi için, do¤all›kla, üç ana bafll›k
alt›nda toplanan problemlerin metafizi¤in kapsam› içinde, en az›ndan tatmin edi-
ci bir çözüme kavuflturulmas› gerekti¤ine inan›l›r. Do¤an›n yap›s›yla ilgili bu
problemlerin en bafl›nda,

1. dünyan›n zamansal ve mekânsal kurulufluyla ilgili problemler gelir. Mekâ-
na ve zamana iliflkin aç›klamalar›n gelifltirildi¤i bu alan›n ard›ndan, 

2. en az›ndan klasik metafizikte, özdefllik ve çeliflmezlik ilkesi benzeri ilkele-
rin ele al›nd›¤› ayr› bir alan gelir. 

Bununla birlikte, do¤aya iliflkin problemlerin en önemlisi determinizm -ya da be-
lirlenimcilik- ve endeterminizm -ya da belirlenimsizcilik- karfl›tl›¤›yla ilgili problem
olmak durumundad›r. Söz konusu problem, ayn› zamanda nedensellik ilkesiyle il-
gili oldu¤u için önem tafl›r. Baflka bir deyiflle, do¤an›n nedensel kurulufluyla ilgili
olan bu problem do¤adaki her fleyin bir nedeni olup olmad›¤› sorusuyla bo¤uflur.
Biz, teleoloji ve mekanizmle ilgili tart›flman›n hemen arkas›ndan gelmesi dolay›s›y-
la, bunlardan sadece determinizm-endeterminizm problemi veya nedensellik ilke-
si üzerinde duraca¤›z.

Determinizm, do¤ada ortaya ç›kan olaylar›n seyrinin, de¤iflmez yasalara tabi ol-
du¤unu; evrende olup biten her fleyin bir nedensellik ba¤lant›s› içinde gerçekleflti-
¤ini savunan yaklafl›md›r. Ona göre fiziki evrendeki tüm olgu ve olaylar mutlak ola-
rak nedenlerine ba¤l› olup nedenleri taraf›ndan koflullan›r. Determinizm s›ras›yla,

a. hiçten hiçbir fleyin ç›kmayaca¤› ya da hiçbir fleyin mutlak olarak yok olup
gitmeyece¤i ilkesiyle, 

b. hiçbir fleyin koflulsuz bir biçimde ve düzensiz olarak ortaya ç›kamayaca¤› il-
kesinden meydana gelir. 

Determinizm kapsam› içinde ifade edilen “her olay›n bir nedenin sonucu oldu-
¤u” tezi, nedensellik ilkesi olarak bilinir. Bu yüzden, determinizm problemiyle ilgi-
li tart›flma, ayn› zamanda nedensellik ilkesinin evrensel geçerlili¤iyle ilgili bir tar-
t›flma olmak durumundad›r. Demek ki nedensellik ilkesine evrensel bir geçerlilik
yüklenmesine ve dolay›s›yla her olay›n bir nedenin sonucu oldu¤unun öne sürül-
mesine determinizm ad› verilir. Buna mukabil, nedensellik ilkesine evrensel bir
geçerlilik yüklenmesine karfl› ç›kan ve dünyadaki her fleyin bir nedenin sonucu ol-
mad›¤›n› öne süren tez ise endeterminizm diye tan›mlanmaktad›r.

Nedensellik konusunu ele alan ilk filozofun Aristoteles oldu¤u söylenebilir.
S›ras›yla maddi, fail, formel ve ereksel nedenden söz eden Aristoteles’ten sonra,
nedensellik hep ontolojik bir temel üzerinde ele al›nm›flt›r. Baflka bir deyiflle, ne-
densellik ba¤lam›nda Hume’dan önce öne sürülmüfl olan geleneksel görüfl, ne-
denselli¤in gerçek olaylar aras›ndaki nesnel bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisini içe-
ren fiili bir özellik oldu¤unu ileri sürmüfltür. Geleneksel görüfl nedenselli¤i onto-
lojik bir kategori olarak al›r çünkü söz konusu bak›fl aç›s›ndan zorunlu ba¤lant›,
birbirlerine nedensel olarak ba¤land›¤›na inan›lan nesneler ya da olaylar aras›n-
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da nesnel olarak hüküm süren bir iliflkidir. Onda söz konusu olan ba¤›ml›l›k ilifl-
kisi ise ayr› olaylar aras›ndaki s›k› ve sabit bir iliflki olarak düflünülür. Burada
n’nin s’ye neden oldu¤unu söylemek s’nin n’ye ba¤l› oldu¤unu söylemek anla-
m›na gelir. Ba¤›ml›l›k iliflkisini ifade etmenin alternatif yollar› olmufltur. Bunlar
s›ras›yla, neden ile sonucun bir yasa kapsam› içinde yer ald›klar›n› bildiren no-
molojik ba¤›ml›l›k, nedenin olmam›fl olsayd› e¤er, sonucun da olamayaca¤›n›
ifade eden olgu karfl›t› ba¤›ml›l›k ve nedenin sonucun olma olas›l›¤›n› yükseltti-
¤ini öne süren ihtimaliyetçi ba¤›ml›l›kt›r.

Fakat on yedinci yüzy›ldan itibaren, özellikle de ‹ngiliz deneyimcileri taraf›n-
dan nedensellik epistemolojik bir kategori olarak de¤erlendirilmifltir. Buna göre,
nedensellik, fleylerin kendilerinin bir özelli¤i olmay›p yaln›zca onlara iliflkin alg› ve
bilgimizle ilgilidir. Örne¤in Hume için nedensellik sadece zihinsel izlenim ya da
ideler aras›ndaki bir iliflki olup zihinsel al›flkanl›klar›m›z› dünyaya yüklemekle ilgi-
li bir mesele olarak ortaya ç›kar. O, geleneksel nedensellik anlay›fl›n›n tümüyle ha-
tal› bir kavray›fl üzerine bina edildi¤ini düflünür. Hume birbirlerine neden sonuç
iliflkisi yoluyla ba¤lanm›fl oldu¤una inan›lan iki olay aras›nda, bizim sadece me-
kânsal süreklilikle zamansal önceli¤i bulup do¤rulayabildi¤imizi ileri sürer. Yani n
tipi olaylar her zaman s tipi olaylar taraf›ndan izlenir, öyle ki ne zaman n tipinden
bir olay görsek, onu s tipinden bir olay›n takip edece¤ini kestiririz. Bu ikisi, yani
neden ile sonuç aras›ndaki zorunlu ba¤lant›y›, hiçbir flekilde deneyimleyemeyiz.
Bu ise nedensel iliflkinin mant›ksal, ispatlanabilir ya da apaç›k bir ba¤lant› olma-
y›p özde al›flkanl›¤a ba¤l› tutumlar›m›z›n ve zihnimizde olup bitenlerin bir d›flavu-
rumundan ibaret oldu¤u anlam›na gelir. 

Nedensellik iliflkisi, sonradan rasyonalizm taraf›ndan da epistemolojik bir ka-
tegori olarak de¤erlendirilmifltir. Fakat rasyonalizme göre, nedensellik düflünce-
nin bir zorunlulu¤u olup a priori bir düzenleyici ilkeye karfl›l›k gelir; o, bu yüz-
den bilimin bir sonucu de¤il de ön kabulüdür. Leibniz’in bu çerçeve içinde de-
¤erlendirilmek durumunda olan görüflüne göre, nedensellik yeter neden ilkesi-
nin belli bir flekline karfl›l›k gelir. Kant da ayn› görüflü savunmufltur: Ona göre,
nedensel ba¤ ya da nedensellik, deneyimde do¤rulanabilir olma fakat deneyim-
den türetilmeme, analiz edilememe anlam›nda sentetik bir ilkedir. Mümkün bir
deneyim taraf›ndan çürütülemeyen nedensellik, bir fleyi anlaman›n, d›fl dünyaya
iliflkin bilginin zorunlu bir ön kofluludur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Kant’›n neden-
selli¤i bir kategori veya deneyimin imkân›n›n bir koflulu olarak ortaya koyan ne-
densellik anlay›fl›n›n Hume’un idelerin ça¤r›fl›m› ilkesine dayal› olan nedensellik
anlay›fl›na verilmifl bir cevap oldu¤u öne sürülebilir. Rasyonalizmin bilimsel bil-
giyi salt duyu deneyimine veya tecrübeye dayand›rmamas›n›n nedeni de budur.
Çünkü duyular bize “zorunlu ba¤lant›lar›” veremez. Zorunlu ba¤lant›lar, kan›tla-
y›c› ak›l yürütmelere imkân sa¤layan matematiksel modellerden yard›m alan en-
telektüel sezgi yetene¤ine ba¤l›d›r.
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Metafizi¤in olaca¤›n› aç›klamak.
Metafizik, ço¤u zaman “fizik ötesi” anlam›na ge-
lecek flekilde yorumland›¤› için, ak›lc› ve dolay›-
s›yla bilimci yönelimi güçlü olan düflünürler tara-
f›ndan fliddetle elefltirilmifltir. Bununla birlikte, bu
elefltiri bütün filozoflar için geçerli olan bir eleflti-
ri de¤ildir. Öte yandan duyusal alan›n ötesinde
kalan varl›k alan› olarak fizikötesi, metafizi¤in üç
ana konu alan›ndan sadece birisini teflkil eder.
Bu yüzden, metafizi¤in bir felsefe dal› ya da ala-
n› olarak fazlas›yla mümkün oldu¤unu, onun “var-
l›¤› varl›k olmak bak›m›ndan ele alan” temel bir
disiplin oldu¤unu düflünmek mümkündür.

Metafizi¤in konusunu ve alanlar›n› aç›klamak.
Metafizi¤in konusu varl›kt›r. O, öncelikle varl›¤›
varl›k olmak bak›m›ndan ele al›r. Metafizik, yine
ayn› ba¤lamda neyin gerçekten var oldu¤u soru-
sunu sorarak gerçekten var olmaya aday farkl›
varl›k türlerini ele al›r. Do¤al varl›klar› oldu¤u
kadar var olmalar› muhtemel manevi varl›klar›
da ele al›r; varl›¤›n yarat›c› bir güç üzerinden
aç›klanmas› teflebbüsüyle de meflgul olur. Varl›k,
metafizikte dahas› farkl› flekillerde, varl›¤›n biza-
tihi kendisinden veya insandan hareketle ya da
statik veya dinamik bir aç›dan ele al›nabilir. Me-
tafizik, öte yandan varl›¤› belli yönleriyle araflt›-
ran baflkaca disiplinler olarak bilimlerin ilk ilke-
lerini inceler. Bu yüzden metafizi¤in üç ana ko-
nu alan›na ayr›ld›¤› söylenebilir. Bu konu alanla-
r›ndan birincisi, ontoloji olarak metafiziktir. On-
toloji olarak metafizik kendi içinde üç ana dala
ayr›l›r. Bunlardan biri töz metafizi¤idir. ‹kincisi,
insandan hareket eden varolufl felsefesidir. Üçün-
cüsü ise varl›¤› dinamik bir aç›dan veya de¤iflme
yönünden ele alan süreç felsefesidir. Metafizi¤in
ikinci konu alan›, varl›¤›n yarat›c› bir güç üzerin-
den ele al›nma teflebbüsleriyle ona karfl› ç›kan
yaklafl›mdan meydana gelen teoloji olarak meta-
fiziktir. Metafizi¤in üçüncü konu alan›, ilk ilkele-
rin bilimi olarak metafiziktir.

Töz metafizi¤inin farkl› türlerini aç›klamak.
Töz metafizi¤i, varl›¤›n töz ya da tözler üzerin-
den aç›klanmas›na yönelik bir çabadan meydana
gelir. Töz, var olmak için kendisinden baflka hiç-
bir fleye ihtiyaç duymayan varl›kt›r. Varl›¤› töz
üzerinden aç›klama teflebbüsü, klasik töz metafi-

zi¤i ve modern töz metafizi¤i olarak ikiye ayr›l›r.
Bunlardan klasik töz metafizi¤inde bir çok tözlü-
lük söz konusu iken modern töz metafizi¤inde
varl›¤a dair aç›klama ya tek töz ya da iki töz üze-
rinden gerçekleflir. Dahas› klasik töz metafizi¤in-
de tözler üzerinden gerçekleflen aç›klama, ya on-
lardan ba¤›ms›z bir biçimde ya da tözlerin kuru-
cu ö¤eleri olarak var olan tümeller yard›m›yla
olur. Töz metafizi¤inin her iki türü de, statik bir
varl›k anlay›fl› üzerine yükselir.

Süreç felsefesini tan›mlamak.
Süreç ya da olufl felsefesi töz metafizi¤ine alter-
natif bir varl›k anlay›fl›n› ifade eder. Alternatif ol-
mas›n›n nedeni ise töz metafizi¤inin statik bir
varl›k anlay›fl›n› cisimlefltirdi¤i veya temsil etti¤i
yerde, onun olufl ve de¤iflmeyi temele alan dina-
mik bir varl›k anlay›fl›n› somutlaflt›rmas›d›r. Ger-
çekten de süreç felsefesi, do¤an›n sürekli olarak
de¤iflen olay dizilerinden meydana geldi¤ini, ger-
çekli¤in temelinde, tözün de¤il de sürecin, yani
belli bir do¤rultusu olan bir de¤iflmenin bulun-
du¤unu öne sürer. O, gerçekli¤e bir bütün ola-
rak hakk›n› verecek, insan›n bütün deneyimleri-
ni temellendirecek bir metafizik ihtiyac›n›n ifa-
desi olmak durumundad›r. Bu anlamda modern
fizik ya da mekanikten beslenen modern metafi-
zi¤in tersine, o daha ziyade biyoloji ve psikoloji-
ye dayan›r ve esas olarak da evrim düflüncesin-
den beslenir.

Varolufl felsefesinin varl›k probleminin yeni bir
görünümü oldu¤unu ay›rt etmek.
Varolufl felsefesi esas itibar›yla yirminci yüzy›lda,
biraz da klasik metafizi¤e veya eski varl›k anla-
y›fllar›na bir tepki olarak geliflmifltir. Durum böy-
le olmakla birlikte, varolufl felsefesinin varl›k
probleminin yeni bir görünümü oldu¤u söylene-
bilir. Burada ortaya ç›kan en önemli farkl›l›k, var-
l›¤›n “kendi kendisini tan›mlayan insana” göre
ele al›nmas›ndan meydana gelir. Baflka bir deyifl-
le, bu yeni felsefede varl›k, varl›¤› ele alan, var-
l›k sorusunu sorabilen yegâne varl›k olarak in-
sandan hareketle ortaya konur. Burada insan ya
da varolufl insan varl›¤›n›, bir dünyaya sahip olan,
kendisinden ziyade baflka var olanlar›n üzerin-
deki örtüyü açan ve ayr›ca di¤er kendiliklerin ör-
tüsünü açacak flekilde kendi kendisinin de örtü-
sünü açan bir varl›¤› tan›mlar.
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1. Pozitivizmiyle metafizi¤e yönelik en sert elefltiriyi
gelifltirmifl olan filozof afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hegel
b. Kant
c. Aristoteles
d. Comte
e. Heidegger

2. Hangisi klasik metafizi¤in bölmelerinden birini mey-
dana getiren araflt›rma kapsam›na girmez?

a. Ontolo
b. Kozmoloji
c. Teoloji
d. ‹lk ‹lkelere iliflkin araflt›rma
e. Epistemoloji

3. Afla¤›dakilerden hangisi ontoloji olarak metafizi¤in
d›fl›nda kal›r?

a. Klasik Töz Metafizi¤i
b. Süreç Felsefesi
c. Teoloji
d. Varolufl Felsefesi
e. Modern Töz Metafizi¤i

4. Hangisi tümeller konusunda gündeme gelen bir kar-
fl›tl›kt›r?

a. Determinizm-endeterminizm
b. Teleoloji-mekanizm
c. Realizm-nominalizm
d. Monizm-Düalizm
e. Rasyonalizm-irrasyonalizm

5. Hangisi monizmin bir tezi olamaz?

a. Ruh ve madde vard›r.
b. Tek bir töz vard›r.
c. Var olan tek töz maddedir.
d. Gerçekten var olan maddedir. 
c. Ruh, maddenin bir yans›mas› ya da türevidir.

6. Hangisi modern töz metafizi¤i kapsam›nda öne sü-
rülmüfl görüfllerden biri de¤ildir?

a. Fenomenalizm
b. Rasyonalizm
c. Düalizm
d. Materyalizm 
c. ‹dealizm

7. “Var olmak alg›lanm›fl olmakt›r?” diyen meflhur idea-
list filozof afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Herakleitos
b. Bergson
c. Kant
d. Berkeley
e. Heidegger

8. Afla¤›dakilerden hangisi, süreç felsefesinin yirminci
yüzy›ldaki en önemli temsilcilerindendir?

a. Berkeley
b. Descartes
c. Comte
d. Hegel
e. Bergson

9. Sartre’›n insan için kulland›¤› terim, afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Varl›k
b. Kendinde varl›k
c. Töz
d. Fenomen
e. Kendisi için varl›k

10. Determinizmin dayand›¤› ilke afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Özdefllik ilkesi
b. Do¤an›n düzenlili¤i ilkesi
c. Nedensellik ilkesi
d. Çeliflmezlik ilkesi
e. Belirsizlik ilkesi

Kendimizi S›nayal›m
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Varl›k olmak bak›m›ndan varl›¤› ve ona özsel olarak ait
olan› araflt›ran bir bilim vard›r. Bu bilim “özel bilimler”
olarak adland›r›lan bilimlerden hiçbiriyle ayn› de¤ildir
çünkü bu bilimlerden hiçbiri varl›¤› genel olarak varl›k
olmak bak›m›ndan incelemez fakat tam tersine, örne-
¤in matematiksel bilimlerde oldu¤u gibi, varl›¤›n belli
bir parças›n› ay›rarak yaln›zca bu parçan›n ana nitelik-
lerini inceler. fiimdi biz ilk ilkeleri ve en yüksek neden-
leri aramakta oldu¤umuza göre, bunlar›n do¤as› gere¤i
kendisine ait olduklar› bir fleyin var olmas› gerekti¤i
aç›kt›r. Öyleyse var olan fleylerin ö¤elerini arayanlar da
gerçekte ilk ilkeleri ar›yor idiyseler, bu ö¤elerin zorun-
lu olarak ilineksel anlamda varl›¤›n de¤il, varl›k olmak
bak›m›ndan varl›¤›n ö¤eleri olmalar› gerekir. Buna gö-
re, bizim de varl›k olmak bak›m›ndan varl›¤›n ilk ne-
denlerini aramam›z gerekmektedir.
“Varl›k” terimi birçok anlamda kullan›l›r ancak bu an-
lamlar›n hepsi de bir ve ayn› do¤adan olan bir fleyle il-
gilidir. Bu, basit bir eflseslilik de¤ildir; t›pk› “sa¤l›kl›” di-
ye nitelendirilen her fleyin, birinin sa¤l›¤› korumas›n-
dan, bir baflkas›n›n sa¤l›¤› meydana getirmesinden, bir
di¤erinin bir sa¤l›k emaresi olmas›ndan ve en nihayet
bir baflkas›n›n sa¤l›¤› kabul etmesinden dolay›, sa¤l›kla
ilgili olmas› ve yine “t›bbi” diye adland›r›lan her fleyin
t›p sanat›yla ilgili olup t›p sanat›na sahip olundu¤u ya
da bir fley ona do¤al olarak uygun düfltü¤ü veya onun
bir eseri oldu¤u için, böyle adland›r›lmas› gibi, -ki “sa¤-
l›kl›” ve “t›bbi” sözcükleriyle ayn› flekilde kullan›lan
baflka terimler de bulabiliriz- “varl›k” da ayn› flekilde
birçok anlamda kullan›l›r ancak bu anlamlar›n hepsi
tek bir ilkeyle ilgilidir çünkü baz› fleylere, tözler olma-
lar›ndan, di¤er baz›lar›na tözlerin etkilenimleri olmala-
r›ndan, di¤erlerine töz olma yoluna girmelerinden, bu
arada di¤erlerine tözlerin ortadan kalk›fllar› veya yok-
sunluklar› ya da nitelikleri olmalar›ndan, di¤er baz›lar›-
na tözlerin ya da tözlerle ilgili fleylerin hareket ettirici
ya da meydana getirici ilkeleri olmalar›ndan, en nihayet
di¤erlerine bütün bunlar›n ya da tözlerden herhangi bi-
rinin inkâr ediliflleri olmalar›ndan dolay›, “varl›k” ad›
verilir. Bundan dolay›, biz var-olmayan›n var-olmayan
oldu¤unu söyleyebiliriz.
Nas›l ki sa¤l›kla ilgili olan her fleyin tek bir bilimi varsa
ayn› fley tüm di¤er durumlar için de geçerlidir. Çünkü
tek bir bilime, yaln›zca bir ve ayn› do¤aya göre adlan-
d›r›lan nesneler de¤il, ayn› zamanda adlar›n› bir do¤ay-
la olan iliflkilerinden alan nesnelerin incelenmesi de ait-
tir çünkü bu sonuncular da bir anlamda bir do¤aya gö-

re adland›r›l›rlar. O halde, varl›k olmak bak›m›ndan tüm
varl›klar›n incelenmesinin tek bir bilimin ifli oldu¤u
aç›kt›r. Demek ki her durumda, temelde hem di¤er fley-
lerin kendisine ba¤l› olmalar› hem de di¤er fleylerin ad-
lar›n› kendisinden almalar› anlam›nda ilk olan› ele alan
bir bilim vard›r. Buna göre, bu bir töz ise e¤er, filozo-
fun ilkelerini ve nedenlerini kavramak zorunda oldu¤u
fley tözler olacakt›r.
fieylerin her cinsi için hem bir duyum gücü hem de bir
bilim vard›r; örne¤in bir bilim olan gramer, telaffuz edi-
len tüm sesleri inceler. Buna göre, varl›¤›n bütün türle-
rini incelemek tek bir genel bilimin iflidir, buna muka-
bil bir tür varl›¤› incelemek ise özel bir bilimin iflidir.
Varl›k ve birlik, ayn› tan›m taraf›ndan aç›klanma anla-
m›nda de¤il de ilke ve neden olarak birbirlerinde içeril-
me anlam›nda bir ve ayn› fleydir (kald› ki onlar›n birbir-
leriyle tan›m bak›m›ndan da ayn› oldu¤una inanmam›z
bir fley de¤ifltirmez, hatta bu iflimizi daha da kolaylaflt›-
r›r). Çünkü bir insan, var olan insan ve insan ayn› fley-
dir; yaln›zca, “o, bir insand›r” demek yerine, sözcü¤ü
iki kez tekrarlayarak, “o, var olan bir insand›r” demek-
le farkl› bir fley ortaya konmaz (bu, birlik ve varl›¤›n
olufl ya da yok olufl bak›m›ndan birbirinden ayr›lmaz
olmas› olgusundan da aç›kt›r) ve ayn› fley birlik için de
geçerlidir. Öyleyse bütün bu durumlarda, bunlardan
herhangi biri eklendi¤i zaman ayn› fleyin ifade edildi¤i
ve bir olan›n, bir varl›k olandan ayr›lmaz oldu¤u aç›k-
t›r. Dahas›, her bireyin tözü sadece ilineksel olarak bir
de¤ildir; o, ayn› flekilde özü gere¤i var olan bir fleydir;
dolay›s›yla, ne kadar varl›k türü varsa o kadar birli¤in
olmas› gerekir. Bunlar›n neli¤inin incelenmesi cins ba-
k›m›ndan bir olan bir bilimin konusudur; örne¤in onla-
r›n z›tlar› kadar, ayn›l›k ve benzerli¤i ve bu türden di-
¤erlerinin incelenmesini kastediyorum. 
Ne kadar töz türü varsa felsefenin o kadar k›sm› vard›r
ve bu nedenle onlar aras›nda bir ilk felsefenin ve on-
dan sonra gelen bir ikinci felsefenin olmas› gerekir.
Çünkü var olan do¤rudan do¤ruya cinslere bölünür ve
dolay›s›yla, bu bölünme de cinslere karfl›l›k gelen di-
siplinlerde bir bölünmeyi do¤urur. Çünkü filozofun du-
rumu, matematikçi sözcü¤ünün kullan›ld›¤› anlam için-
de, matematikçinin durumuna benzer, zira matemati¤in
de k›s›mlar› vard›r ve onda bir ilk, bir de ikinci bilim ve
bunlar› izleyen di¤er bilimler vard›r.

Kaynak: Aristoteles, Metafizik (çev. A. Arslan), ‹stan-
bul, Sosyal yay›nlar›, 2. bask›, 2004.
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Metafizi¤in ‹m-
kân›” bölümünü yeniden okuyun. “Comte”un po-
zitivizmiyle metafizi¤e olabilecek en sert elefltiri-
lerden birini yöneltmifl oldu¤unu göreceksiniz

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Metafizi¤in Ko-
nusu ve Alt Alanlar›” bölümünü yeniden okuyun.
“Epistemoloji”nin metafizi¤in kapsam› içinde ka-
lan bir araflt›rma alan› olmad›¤›n› göreceksiniz.

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünü yeniden okuyun. Te-
olojinin, “Ontoloji olarak Metafizik” kapsam› içi-
ne girmeyip, metafizi¤in ayr› bir bölmesini olufl-
turdu¤unu göreceksiniz. 

4. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünün “Töz Metafizi¤i” alt
bölümünü yeniden okuyun. Tümeller meselesi
ba¤lam›nda gündeme gelen karfl›tl›¤›n “Realizm-
nominalizm” karfl›tl›¤› oldu¤unu göreceksiniz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünün “Töz Metafizi¤i” alt
bölümünü yeniden okuyun. “Ruh ve madde var-
d›r” tezinin, yani iki tözün birden var oldu¤unu
öne süren iddian›n, monizme ait bir tez olmad›-
¤›n› göreceksiniz. 

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünün “Töz Metafizi¤i” alt
bölümünü yeniden okuyun. “Rasyonalizm”in,
bir metafizik görüfl olmay›p, epistemolojik bir
anlay›fl oldu¤unu göreceksiniz. 

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünün “Töz Metafizi¤i” alt
bölümünü yeniden okuyun. “Var olmak alg›-
lanm›fl olmakt›r” diyen idealist filozofun Berke-
ley oldu¤unu göreceksiniz. 

8. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünün “Süreç Felsefesi” alt
bölümünü yeniden okuyun. Süreç felsefesinin
yirminci yüzy›ldaki en önemli temsilcisinin
“Bergson” oldu¤unu göreceksiniz. 

9. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ontoloji Ola-
rak Metafizik” bölümünün “Varolufl Felsefesi”
alt bölümünü yeniden okuyun. Sartre’›n insan
için kulland›¤› terimin “Kendisi için varl›k” ol-
du¤unu göreceksiniz. 

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “‹lk ‹lkelerin
Bilimi Olarak Metafizik” bölümünü yeniden
okuyun. Determinizmin temelinde olan ilkenin
“Nedensellik ilkesi” oldu¤unu göreceksiniz. 

S›ra Sizde 1

‹nsan sadece fiziki bir varl›k olmay›p ayn› zamanda ma-
nevi bir varl›kt›r. Manevi bir boyutu olmas›, insan›n sa-
dece fizik ihtiyaçlar›n karfl›land›¤› bir hayatla s›n›rlan-
mas›n› imkâns›z hale getirir. O, manevi bir varl›k oldu-
¤u için, dünyay› anlamak, anlamland›rmak ister. Dün-
yay› anlamak, anlamland›rmaya çal›flmak ise varl›¤› an-
lamak ve anlamland›rmaktan baflka bir fley de¤ildir. Bu-
nu yapmak, yani varl›¤› anlamak ve anlamland›rmak
için çaba sarf etmek insan›n do¤as›nda vard›r. Bunun
böyle olmas›n›n bir di¤er nedeni de insan›n varl›¤› an-
lama yoluna girmesinin biraz da ona kendi varl›¤›n› an-
lamland›rma, hayat›na bir yön verebilme, nereden gelip
nereye gitti¤ini anlama imkân› vermesidir. Varl›ktaki
anlam ya da hikmeti kavrama, neyin gerçekten var ol-
du¤unu belirleme yoluna giren insan, dünyada yaban-
c› olmaktan ç›km›fl, hayat›na anlam katmaya bafllam›fl
bir insan olmak durumundad›r.

S›ra Sizde 2

“Kutsal Üçleme” inanc›n› nominalizm hiçbir flekilde
aç›klayamaz. Çünkü söz konusu tümel görüflünün öne
sürdü¤ü gibi, e¤er gerçekten var olanlar yaln›zca birey-
ler ise buradan Baba, O¤ul ve Kutsal Ruh’un aralar›nda
ortak hiçbir noktan›n bulunmad›¤›, onlar›n yaln›zca
kendilerine ayn› Tanr› ad›n›n verilmesi anlam›nda bir
olduklar› sonucu ç›kar. Bu durumda, yaln›zca bireyle-
rin gerçek olduklar›n› öne süren nominalist, Tanr›’n›n
hem bir ve hem de üç oldu¤u dogmas›n› reddederek ya
yaln›zca Tanr›’n›n bir oldu¤unu ya da yaln›zca üç oldu-
¤unu öne sürmek durumunda kal›r. ‹nanc› ancak rea-
lizm aç›klar. O¤ul ve Kutsal Ruh’un Baba’dan pay al-
mak suretiyle Tanr› oldu¤unu kabul eder.

S›ra Sizde 3

‹nsani varoluflun anlam›n› belirleyen özelliklerin bafl›n-
da, varoluflçu felsefeye göre, onun fleyler veya cans›z
varl›klar gibi nesnel bir analize konu olmamas› gelir.
‹nsani varolufl çözülecek bir problem, aç›klanacak bir
fley de¤ildir. Gerçekten de insan bir varl›k ya da fley de-
¤ildir, bir varolufltur. Dolay›s›yla insan›n kendisiyle ilifl-
kisi bir sahip olma iliflkisi de¤ildir. Varoluflun kendisiy-
le iliflkisi bir olma durumunu, bir varolma halini ifade
eder. Dolay›s›yla insan›n yapt›¤› hatalar, yaflad›klar›, k›-
sacas› varoluflunu ilgilendiren hiçbir fley, nesnel teknik-
ler alan›na ait olamaz. Bu ise varoluflun aç›klanamad›-
¤›, ancak sadece yaflanabildi¤i anlam›na gelir. ‹nsan›n
varoluflsal gerçekli¤i bütünüyle özneldir ve k›smidir.
‹nsani varoluflun bir di¤er özelli¤i de onun aflk›nl›¤›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Aflk›nl›k insan›n kendisiyle veya bir durumla bir ve ay-
n› düflmemesi anlam›na gelir; onun içinde bulundu¤u
durumu aflmas› olgusunu ifade eder. Bu aflk›nl›¤› saye-
sinde insan, kendisini her seferinde yeniden tan›mlay›p
yarat›r. Bu aflk›nl›k özelli¤inden dolay›, insan bir fley ol-
man›n d›fl›na ç›kar; gelece¤e iliflkin proje ve tasar›lar
yoluyla flu andaki durumunu aflar. Aflk›nl›¤›, insan› do-
¤al dünyadaki nesnelerden veya varoluflu varl›klardan
ay›rmaya yarar. Dünyadaki fleyler do¤an›n bir parças›-
d›rlar; onlar›n özleri, içindeki bulunduklar› durum ve
çevreleri bak›m›ndan tamamen belirlenmifltir. Onlar›n
içinde bulunduklar› durumun d›fl›na ç›kmalar›, bu du-
rumlar› aflmalar› mümkün de¤ildir. Bu, varolufl için ge-
çerli de¤ildir. ‹çinde bulundu¤u koflullar insan›n kaderi
olamaz; tam tersine, insan içinde bulundu¤u bütün du-
rumlara anlam verir. 
Varoluflun aflk›nl›¤›, insan›n özgürlü¤e mahkûm oldu¤u
anlam›na gelir. Baflka bir deyiflle ayn› zamanda bir du-
rum içinde olan varl›klar oldu¤umuz için, seçim yap-
mam›z biz insanlar için kaç›n›lmazd›r. Öyle ki seçme-
meyi seçmek de asl›nda bir seçimdir. Bir imkânlar var-
l›¤› olarak insan›n seçme imkânlar› s›n›rs›zd›r. Onun
imkânlar› sadece ne yapmak, nas›l bir insan olmak ve-
ya ne flekilde davranmak gerekti¤iyle s›n›rlanm›fl de¤il-
dir. ‹nsan›n imkânlar›, neyi düflünece¤i veya dünyada
alg›lad›¤› fleyleri nas›l tasvir edip kategorilefltirece¤iyle
ilgili her öneriye “hay›r” deme olana¤›n› kapsayacak
kadar zengindir. K›sacas› o, kendisini özgür seçimleriy-
le nas›l yarat›rsa öyle olur. 
Dahas› insan, sadece kendisi için seçim yapmaz. Ken-
disi için seçimde bulunurken baflkalar› için de seçimde
bulunur. Baflkalar›n›n nas›l olmalar›n› istiyorsa öyle ol-
maya çal›fl›r. O, kendisi için de¤er yarat›rken baflkalar›-
n› da gözetmek durumundad›r; seçti¤i de¤erlerin bafl-
kalar›n›n da de¤erleri olmas› için çaba gösterir. Öte yan-
dan özgürlü¤ü kaç›n›lmaz son olan ölümle sona erer.
Gerek ölümün kendisinin gerekse özgürlü¤ün mutlak
ve s›n›rs›z oldu¤unun fark›na var›lmas›, insan›n kolayca
kabullenebilece¤i veya tafl›yabilece¤i fleyler de¤ildir.
‹nsan, özellikle mutlak bir özgürlü¤e sahip oldu¤unu
anlad›¤› zaman, bundan kayg›lan›r; büyük bir endifle
içine düfler ve derin bir kayg› ya da endifleye sürükle-
nir. Buradan hareketle insan›n, her fleyden farkl› olan,
her yönüyle özel bir varl›k oldu¤u söylenebilir. O, ken-
di varoluflunun bilincinde olan, dünyay› anlamland›ran,
dili ve kültürü yaratan, bir gün gelip ölece¤inin fark›na
varan bir varl›kt›r. ‹nsan, bu yüzden dünyan›n biraz da
anlam kayna¤› olan bir varl›kt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bilim felsefesinin ne oldu¤unu aç›klayabilecek,
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kavrayabilecek,
Yanl›fllamac› bilim anlay›fl›n› aç›klayabilecek,
Devrimci bilim anlay›fl›n›n mant›¤›n› çözebilecek,
Ço¤ulcu bilim görüflünün bilimle ilgili tespitlerini aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Bilim felsefesi, felsefenin bilimi konu edinen alt dal› ya da disiplinidir. Bu disip-
lin, bilimin do¤as›na ve özellikle de yöntemlerine, kavramlar›na, ön kabullerine
ve bu arada, bilimin entelektüel disiplinlerin genel flemas› içindeki yerine iliflkin
araflt›rmalardan oluflur. Bilim felsefesi, söz konusu araflt›rmalar›, elbette felsefi
yöntemleri, esas itibar›yla da rasyonel ve elefltirel bir sorgulama yöntemini kulla-
narak gerçeklefltirir.

Bilim, asl›nda felsefenin uzun zamandan beri konusu olmufltur. Gerçekten de
en az›ndan Aristoteles’ten bafllayarak filozoflar bilimi ele alm›fl, bilimle ilgili soru-
lar sorarken bilimsel yöntemlerin ve bilimsel önermelerin ay›r›c› özelliklerini göz-
ler önüne sermeye çal›flm›fllard›. Bununla birlikte, en az›ndan teknik anlam›yla bi-
lim felsefesi yeni, en fazla yüzy›ll›k geçmifli olan bir felsefe disiplinidir. Bunun da
en önemli nedeni, on dokuzuncu yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren bilim alan›n-
da yaflanan h›zl› ve bafl döndürücü geliflmeler ve bilim ile tekni¤in modern kül-
türde oynad›¤› ola¤anüstü büyük ve belirleyici rol olmufltur. Nitekim Galileo ve
Newton fizi¤inin belirledi¤i modern bilimsel çerçeve, oluflturulan ana resim bu
dönemde sars›lm›flt›r. Buna göre söz konusu modern fizi¤in kendisiyle onun ay-
r›lmaz bir parças›n› oluflturan kuramlar›n on dokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan
bafllayarak alternatif kuramlarla en az›ndan revize edildikleri rahatl›kla söylenebi-
lir. Nitekim bu yüzy›lda Newton fizi¤inin kendisine dayand›¤› Eukleides geomet-
risine alternatif iki geometri, s›ras›yla Nikolai Labochevsky’nin hiporbolik geomet-
risiyle Bernard Riemann’›n eliptik geometrisi ortaya ç›km›flt›r. Ayn› flekilde New-
ton fizi¤inin temelinde bulunan evrensel nedensellik ilkesine karfl› Werner Hei-
senberg, mutlak nedenselli¤in atom alt› düzeyde geçerli olmad›¤›n› ortaya koyan
meflhur belirsizlik ilkesini gelifltirmifltir. Yine Newton fizi¤inin bir parças›n› olufl-
turan ›s›yla ›fl›k teorisi, Max Planck’›n kuantum kuram› üzerinden de¤iflime u¤rar-
ken, söz konusu fizi¤in kendisi de Einstein’›n rölativite fizi¤i taraf›ndan revize
edilmifltir. Modern bilimin oluflturdu¤u genel çerçeveyi önemli ölçüde de¤iflime
u¤ratan söz konusu geliflmeler yan›nda, özellikle matematik ve biyoloji alan›nda
yaflanan bafl döndürücü geliflmeler, bilimi anlamak bak›m›ndan felsefenin vazge-
çilmez oldu¤unu gözler önüne sermifltir.

Bilim Felsefesi

Bilim felsefesinin
do¤uflunda, özellikle do¤a
bilimleri alan›nda 19.
yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
yaflanan büyük de¤iflimler
çok etkili olmufltur. Yine,
bilim ve teknolojinin, etkisini
kültürün bütün alanlar›
üzerinde hissettiren yay›l›m›
da bilimi felsefe yoluyla
anlama ve de¤erlendirmenin
zorunlulu¤unu hissettiren
bir baflka etken olmufltur.



Bilim tarihinde hemen her teori ya de¤iflikli¤e u¤rat›lm›fl ya da tamam›yla reddedilmifltir.
Bu bak›mdan elde günümüz teorilerinin de yanl›fl olmas›n› düflündürecek yeterli kan›t›m›z
yok mudur? Bilimin bize efsanelerden veya dinden daha fazla fleyler sundu¤undan nas›l
emin olabiliriz?

B‹L‹M FELSEFES‹N‹N KONULARI
Yirminci yüzy›l›n ilk çeyre¤inde bilimsel faaliyet üzerine ikinci düzey bir etkinlik
olarak ortaya ç›kan bilim felsefesinin konular› üç ana bafll›k alt›nda toplanabilir.

1. Onun konu alanlar›ndan birincisi, bilimin yöntemine ya da yöntemlerine,
bilimsel sembollerin do¤as›na ve bilimsel sistemlerin mant›ksal yap›s›na ilifl-
kin araflt›rmalardan oluflur. Bilimin kendisine, yöntemine iliflkin bir araflt›r-
ma olarak bilim felsefesi, geleneksel mant›k ve bilgi teorisinin önemli bir
bölümünü içerir. Burada “tümevar›m”, “tümdengelim”, “hipotez”, “veri”,
“keflif” ve “do¤rulama” gibi terimler tan›mlan›p aç›kl›¤a kavuflturulur. Bilim
felsefesinde, buna ek olarak gözlem, deney, ölçüm, s›n›flama benzeri bili-
min daha ayr›nt›l›, özel ve teknik yöntemleri incelenir. Yine bilim sembolik
bir sistem oldu¤u için, bilim felsefesinin bu alan›nda, genel bir göstergeler
teorisi de önemli bir rol oynar. Bu konu alan›, bilim felsefesinin epistemo-
lojik boyutuna karfl›l›k gelir.

2. Bilim felsefesinde, ikinci olarak bilimlerin temel kavramlar›, ön kabul veya
varsay›mlar› incelenir ve bilimlerin deneysel, rasyonel ve pragmatik temel-
leri aç›¤a ç›kar›l›r. Bilim felsefesinin bu boyutu, bilim adam›n›n kulland›¤›
fakat elefltirel bir incelemeye tabi tutmad›¤› “neden”, “nicelik”, “nitelik”, “za-
man”, “mekân” ve “yasa” gibi kavram ve kategorilere iliflkin bir araflt›rmay›
içerdi¤inden, metafizikle belli bir iliflki içinde bulunmak durumundad›r. Bi-
lim felsefesinin bu boyutu, ayr›ca bir d›fl dünyan›n varl›¤›na ve do¤an›n dü-
zenlili¤ine duyulan inançlar› da elefltirel bir incelemeye tabi tutar. Buras› da
do¤all›kla, bilim felsefesinin metafiziksel boyutunu meydana getirir.

3. Bilim felsefesi, nihayet özel bilimlerin s›n›rlar›n› belirlemeye, bilimlerin bir-
birleriyle olan karfl›l›kl› iliflkilerini aç›¤a ç›karmaya çal›fl›r. Burada, bilimlere
iliflkin bir s›n›flama yer al›r. 

MANTIKÇI POZ‹T‹V‹ST B‹L‹M ANLAYIfiI
Bilim felsefesinin yaklafl›k yüzy›ll›k tarihinde, bilimin kendisini ve varsay›mlar›n›,
bilimsel kavram ve yöntemleri aç›klay›p anlafl›l›r k›lmak amac›yla dört ana bilim
görüflü öne sürülmüfltür. Bilimi çok çeflitli yön ve özellikleriyle ele alan bu bilim
felsefesi anlay›fllar›, birbirlerini ço¤u zaman elefltirip gelifltirerek birlikte bilim kav-
ray›fl›m›z›, hiç kuflku yok ki alabildi¤ine güçlendirmifllerdir. Bu görüfllerden birin-
cisi mant›kç› pozitivizmdir. Mant›kç› pozitivizm, on dokuzuncu yüzy›lda Comte ta-
raf›ndan kurulmufl olan pozitivizmin yirminci yüzy›ldaki devam›d›r. Bu yüzden o,
neopozitivizm olarak da geçer. Mant›kç› pozitivizm dünyada yirminci yüzy›l›n ne-
redeyse bütün bir ilk yar›s› boyunca oldukça büyük bir etki yapm›fl olan bilim ta-
savvuru ve bu bilim anlay›fl› üzerinden gelifltirdi¤i bilimsel dünya görüflüyle seç-
kinleflir. Mant›kç› pozitivist bilim görüflünü oluflturan ve benimseyen felsefeciler
aras›nda Moritz Schlick (1882-1936), Hans Hahn (1879-1834), Philipp Frank (1884-
1966), Friedrich Waismann (1896-1959), Felix Kaufmann (1895-1949), Herbert Fe-
igl (1902-1988), Viktor Kraft (1880-1975), Kurt Gödel (1906-1978) ve Rudolf Car-
nap (1891-1970) gibi isimler say›labilir.
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Bilim felsefesinin hem
epistemolojik hem de
metafiziksel bir boyutu
vard›r.

Mant›kç› pozitivist
düflünürler, tüm toplant› ve
çal›flmalar›n› Viyana’da
yapt›lar. Neopozitivist bilim
görüflünü ortaya koyan bilim
adam› ve filozoflar›n
oluflturdu¤u toplulu¤a, bu
yüzden “Viyana Çevresi” ad›
verilir.



Mant›kç› pozitivizm mutlak bir ak›lc›l›¤› ve dolay›s›yla akl›n sadece bilimde te-
zahür etti¤i inanc›n› temsil eder. Mant›kç› pozitivistler, bu yüzden kendilerinin
“karanl›k” diye niteledikleri bir sosyo-politik atmosferin ürünü olduklar›n› öne sü-
rüp mevcut koflullar› pozitif bir felsefe anlay›fl› ile ›slah etmeye, bilimci bir dünya
görüflüyle yeni bafltan flekillendirmeye çal›flt›lar. Gerçekten de neopozitivist düflü-
nürler Almanya’da giderek güçlenen ve en nihayetinde faflizme götürecek olan
muhafazakâr bir siyasetten ve insanl›¤›n ilerlemesi önündeki en büyük engel ola-
rak gördükleri metafizikten büyük bir rahats›zl›k duymaktayd›lar. Bu yüzden, bi-
lim ile metafizi¤i birbirinden ay›rmaya, felsefenin, özel olarak da Alman idealiz-
minin insanl›¤›n önüne mu¤lak ve karanl›k bir dünya koymas›na engel olmaya
çal›flt›lar. Mant›kç› pozitivistler, metafizi¤e ayr›ca epistemolojik gerekçelerle, öner-
melerinin anlams›z olmas› nedeniyle karfl› ç›kt›lar. Onlar, asl›nda burada Hume’la
bafllay›p Comte yoluyla Ernst Mach’a (1838-1916) kadar uzanan ana pozitivist da-
mar› takip ediyorlard›.

Mant›kç› pozitivizm deyiminde geçen “mant›kç›” nitelemesi ise söz konusu
yaklafl›mda modern mant›¤›n kazand›¤› yeri ve önemi gösterir. Gerçekten de man-
t›kç› pozitivistler mant›¤›n imkânlar›n› ve araçlar›n› kullanarak bilimin formel yap›-
s›n› ortaya ç›kar›p belirginlefltirmeye çal›flt›lar. Onlar gündelik dilin sembolik man-
t›¤›n ölçütlerini yerine getiremedi¤ini, dolay›s›yla bilim dili için gerekli aç›kl›k ve
kesinli¤i sa¤layamad›¤›n› ileri sürerken bilimde analiz aç›s›ndan formel bir dilin ge-
rekli oldu¤u sonucuna vard›lar. Çevre düflünürleri, bilimsel bilginin kesinli¤inin
ancak mant›k diliyle sergilenebilece¤ini düflünüyorlard›. Onlar, “yeni mant›¤›” kul-
lanarak bir yandan bilimsel ifadeleri daha aç›k, net, sistematik ve test edilebilir bir
flekilde gözler önüne sererken di¤er yandan metafizi¤in anlams›zl›¤›n› gösterebile-
ce¤ine inand›lar.

Do¤rulanabilirlik ‹lkesi
Mant›kç› pozitivizmi benimsemifl düflünürler, öncelikle bilimsel bilginin deneyime
dayal› bir bilgi oldu¤unu göstermek, bilime bir s›n›r çekmek, daha do¤rusu bilimi
metafizikten veya bilim olmayandan ay›rabilmek için “do¤rulanabilirlik ilkesi” ola-
rak bilinen meflhur ilkeyi gelifltirdiler. Söz konusu ilkenin onlar›n bilim anlay›flla-
r›nda büyük bir önem tafl›mas› nedeniyle, bu anlay›fla ayn› zamanda do¤rulamac›
bilim anlay›fl› ad› verilir. 

Do¤rulanabilirlik ilkesi her fleyden önce ampirik temelleri oldukça güçlü olan
bir anlaml›l›k ölçütü sa¤lar ve bir ifade ya da tümcenin anlam›n›n o tümcenin do¤-
ruluk koflullar›nda oldu¤unu ortaya koyar. Baflka bir deyiflle, ilke bir tümcenin an-
lam›n› kavraman›n, o tümcenin hangi koflullarda do¤ru, hangi koflullarda yanl›fl ol-
du¤unu kavramay› gerektirdi¤ini dile getirir. Yani bir ifadenin, bir önerme ya da
söylemin bir bilgi içeri¤i tafl›mas› veya anlaml› olabilmesi için do¤rulanabilir olma-
s› gerekir. Do¤rulanamayan önerme ya da iddialar, metafiziksel iddia ya da öner-
meler olup anlamdan yoksundurlar.

Do¤rulaman›n olgusal ve mant›ksal olmak üzere, iki yolu vard›r. Bunlardan ol-
gusal do¤rulama söz konusu oldu¤unda, mant›kç› pozitivistler do¤rulaman›n do¤-
rudan ya da dolayl› olabilece¤ini kabul ederler. Yani baz› önerme ya da tümceler
gözlem yoluyla dolay›ms›z olarak do¤rulanabilirler; söz konusu tümce ya da öner-
melerin do¤rulu¤u veya yanl›fll›¤›na duyu-deneyimi veya gözlem yoluyla karar ve-
rilebilir. Onlar burada kalmay›p söz gelimi “güç” benzeri do¤rudan deneyim yo-
luyla gözlemlenemeyen özellik veya kendiliklerle ilgili terimlerin geçti¤i tümce ya
da önermelerin ancak dolay›ml› bir biçimde do¤rulanabilece¤ini öne sürdüler. Da-
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Mant›kç› pozitivizmde,
“pozitivizm” bilime inanç ve
metafizi¤e karfl› ç›k›fl› ifade
ederken “mant›kç›”
nitelemesi bilimin
kesinli¤ini, belirsizlik ve
bulan›kl›k ihtiva etmeyen
mant›k diliyle sergileme
tutumunu dile getirir.

Mant›kç› pozitivistler
dolay›ms›z olarak
do¤rulanabilen tümce ya da
önermelere temel ya da
protokol önermeler, gözlem
önermeleri ad›n› vermifllerdi.



ha do¤ru bir deyiflle, bu türden teorik terimlerin anlam›n› aç›klamak için mant›kç›
pozitivistler, söz konusu terimleri içeren tümcelerin do¤ruluk ya da yanl›fll›klar›n›
gözlem önermeleriyle dolayl› olarak belirlemenin yollar›n› arad›lar. Gerçekten de
onlar, insan taraf›ndan alg›lanamayan elektromanyetik dalgalar, elektron ve pro-
tonlar benzeri fleylerin kendileriyle ilgili kuramlarda veya birtak›m teorik terimle-
rin geçti¤i önermelerde, ancak dolayl› olarak do¤rulanabilece¤ini ileri sürdüler.
Söz konusu önermelerin gözlem önermelerine veya temel önermelere indirgene-
rek do¤rulanabilece¤ini söylediler. 

Do¤rudan ve dolayl› do¤rulama diye iki ayr› fleklinden söz etti¤imiz olgusal
do¤rulama, dünyan›n gözlemlenebilir bir yönüne, d›fl dünyadaki bir olay ya da du-
ruma gönderme yapan bir önermenin, söz gelimi “Ali’nin köpe¤i siyaht›r” gibi bir
önermenin gözlem ya da deney yoluyla do¤rulanmas›d›r. Böyle bir önermenin
do¤rulanmas› için, herhangi bir mant›ksal kurala ihtiyaç duyulmaz; sadece Ali’nin
köpe¤i bulunarak rengi kontrol edilir. Fakat “Bütün köpekler dört ayakl›d›r” öner-
mesi, olgusal olarak veya gözlem yoluyla do¤rulanabilir bir önerme de¤ildir; bu
önermenin do¤rulu¤una ya da yanl›fll›¤›na karar vermek için, köpeklerin gözlen-
mesi gerekmez. Çünkü önerme, olgusal bir durumdan ziyade, mant›ksal bir duru-
mu ifade etmektedir. Bu mant›ksal durum da, gözlem yoluyla de¤il, önermenin öz-
nesiyle yüklemi aras›ndaki iliflkiye bak›larak tümcenin gramatikal yap›s› incelene-
rek ortaya ç›kar›labilir.

Mant›kç› pozitivistler, do¤rulanabilirlik ilkesiyle do¤rulaman›n iki yolunun ol-
du¤u gerçe¤inden temel birtak›m sonuçlar ç›kartt›lar. Bunlardan birincisi ve en
önemlisi, metafizi¤in hiçbir flekilde do¤rulanamayan anlamdan yoksun önermeler-
den meydana geldi¤i sonucuydu. Öte yandan do¤rulaman›n iki yolunun olmas› ol-
gusundan, sahip olabilece¤imiz do¤rular›n, do¤rulanabilen anlaml› önermelerin
iki ana bafll›k alt›nda topland›¤› sonucu ç›kart›l›r. Bunlardan birincisi, bize dünya-
daki olay ve olgularla ilgili veya dünyan›n farkl› durumlar› hakk›nda bir fleyler söy-
leyen sentetik önermelerdir; bu önermeler do¤all›kla, bize dünya hakk›nda yeni
bilgiler verip dünyaya dair bilgimizi artt›r›rlar. Elbette zorunluluk ihtiva etmeyen,
yani karfl›tlar›n› olumlaman›n bir çeliflki yaratmad›¤› bu önermeler olumsal öner-
meler olup onlar› esas itibar›yla do¤a bilimlerinde buluruz. Do¤rulanabilirlik ilke-
si üzerinden, bu kez mant›ksal olarak do¤rulanan ikinci ana önerme türüne, ana-
litik önerme veya totoloji ad› verilir. Mant›k ve matematikte buldu¤umuz bu öner-
meler, karfl›tlar›n› olumlaman›n bir çeliflkiyle sonuçland›¤› önermeler olarak zorun-
lu önermelerdir. 

Bilimin Birli¤i
Mant›kç› pozitivistlerin gelifltirmifl oldu¤u do¤rulanabilirlik ilkesinin öngördü¤ü
anlaml› do¤rular ya da disiplinler listesinde, mevcut haliyle din, metafizik ve nor-
matif eti¤e oldu¤u kadar sosyal bilimlere de yer yoktur. Onlar toplum bilimleriy-
le insan bilimlerinde pek çok mu¤lakl›k, belirsizlik bulundu¤unu; söz konusu
mu¤lakl›k ve belirsiz anlaml›l›klar›n do¤rulamac› anlam teorisinin uygulanmas›
suretiyle bertaraf edilebilece¤ini söylerler. Söz konusu bilim felsefesi anlay›fl›, in-
san bilimleriyle toplum bilimlerinde de daha sonra do¤a bilimlerinin metodoloji-
sine baflvurulmas› kofluluyla gerçekleflecek benzer bir keflif ve aç›klama baflar›s›-
na eriflilmesini öngörür.

Mant›kç› pozitivistler, burada kalmay›p bilimin birli¤i tezini öne sürerler. Bili-
min birli¤i tezi, yaln›zca fizik, kimya, biyoloji gibi do¤a bilimleri alanlar›n› de-
¤il, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi konusu bak›m›ndan do¤a bilimlerinden katego-
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Mant›kç› pozitivizm, dünya
hakk›nda bilgi üretme
görevini bilime verirken
metafizi¤e do¤all›kla karfl›
ç›kar ve felsefenin görevini
de analizle s›n›rlar.

Bilimin birli¤i tezi, ontolojik
iddias›n›n yan›nda iki ana
varsay›ma dayan›r: 1. Maddi
dünyay› oluflturan temel
ö¤eleri aç›klayacak tek bir
temel bileflik teori vard›r
(fizikalizm). 2. Olgu bildiren
bütün önermeler temel
teoriye ba¤lanabilir
(indirgemecilik varsay›m›).



rik olarak ayr› olan alanlar› da kapsar. Ve insanla insan›n yap›p etmelerini konu
edinen bu alanlar›n, cans›z do¤ay› konu edinen do¤a bilimleriyle birli¤inin sorun
olabilece¤i elefltirisine karfl›, mant›kç› pozitivistler bilimin birli¤inin içerik bak›-
m›ndan de¤il fakat yöntem bak›m›ndan sa¤lanmas› gerekti¤ini iddia ederler. Söz
konusu yöntem birli¤i düflüncesini, dil ve yasa birli¤i düflüncesiyle tamamlarlar.
Bilimin birli¤i tezi asl›nda metafizik bir varsay›ma, en az›ndan ontolojik bir iddia-
ya dayan›r. Gerçekten de metafizi¤i yasaklayan mant›kç› pozitivistler, en az›ndan
gerçekli¤i oluflturan ö¤elerin s›n›rl› say›da oldu¤unu; varl›¤›n esas itibar›yla tek bir
malzemeden olufltu¤unu, bu malzemenin de madde oldu¤unu varsayan monist
bir bak›fl aç›s› benimsemifllerdi. Bu yüzden bilimleri önce sosyal bilimler ve do¤a
bilimleri olarak sonra da sosyal bilimleri toplum bilimleri ve insan bilimleri, do¤a
bilimlerini de yaflam bilimleri ve fizik bilimleri olarak ikiye ay›rd›lar. Bundan son-
ra da fizi¤i temel bilim yaparken sosyoloji, psikoloji, biyoloji, fizyoloji ve kimya-
n›n temel yasa, ilke veya teorilerinin fizikten ç›karsanabilece¤ini varsayd›lar. Bili-
min birli¤i tezi asl›nda bize, mant›kç› pozitivizmin, bilginin kümülatif olarak iler-
ledi¤i iddias›nda oldu¤unu; bilimin birikimsel bir süreç oldu¤u ve bilim adamla-
r›n›n yeni araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n› daha kapsaml› kavramsal çerçevenin içine
katt›klar› inanc›na sahip oldu¤unu gösterir. Buna göre, burada fizyoloji ve psiko-
loji gibi özelleflmifl bilim dallar›n›n yasalar›n›n ilkece en temel fizik yasalar›ndan
türetilebilece¤i düflünülür.

Bilimde Keflif ve Pekifltirme Ba¤lam›
Mant›kç› pozitivizm, metafizik karfl›s›nda bilimi öne ç›kart›r ve bilimin hayat›n her
alan›nda rehber olmas› gerekti¤ini öne sürerken sadece bilimsel bilginin do¤rula-
nabilirlik özelli¤ine dayanmaz. Bilime baflkaca disiplinler karfl›s›nda üstünlük sa¤-
layan ikinci bir özellik, onun “bilimsel” veya “deneysel” diye nitelenen bir yönte-
me dayanmas›d›r. Mant›kç› pozitivistler söz konusu yöntemden hareketle bilimsel
faaliyeti ana hatlar›yla keflif ba¤lam› ve do¤rulama/pekifltirme ba¤lam› olarak iki-
ye ay›rd›lar. Bunlardan keflif ba¤lam›, burada tek tek olgu ya da olaylara iliflkin te-
kil gözlemlerden s›n›rlanmam›fl genellemeler olarak hipotezlere ve nihayet, yasa
ya da teorilere yükselindi¤i için, tümevar›msal bir süreci ifade eder. Pekifltirme
ba¤lam› ise, burada bu kez yasa ya da teorilere tek tek olgularla ilgili aç›klama ya
da öndeyilere do¤ru bir gidifl söz konusu oldu¤u için, tümdengelimsel bir sürece
karfl›l›k gelir. Bunlardan pekifltirme, keflfe bir flekilde ba¤l› oldu¤u, onu varsayd›¤›
ve keflif sürecinde tümevar›m çok önemli bir rol oynad›¤› için, mant›kç› pozitivist-
lerin bilim anlay›fl›na ayn› zamanda tümevar›mc› bilim anlay›fl› ad› da verilir.

Söz konusu bilim anlay›fl›na göre, kafas›nda bir problem, çözmek istedi¤i bir
sorun olan bilim adam›, evrende olup biten olaylar› anlama çabas›nda, önce zihin-
den ba¤›ms›z olgu ve olaylar› gözlemler. Burada, olgular aras›ndaki ba¤›nt›lar› tes-
pit etme çabas› içinde, araflt›rmac› mevcut verileri gözlemler ve kaydederken ola-
bildi¤ince ön yarg›s›z olmak durumundad›r. Baflka bir deyiflle, mant›kç› pozitiviz-
min bak›fl aç›s›ndan araflt›rmac› bilim adam›, gözlem yapmaya bafllad›¤›nda veya
laboratuar›na girdi¤inde, ön yarg›lar›ndan ar›n›r, kiflisel dünya görüflünü terk eder.
Bilim adam› gözlemde, öznel alg› farkl›l›klar›n› ortadan kald›rmak, gözleme dakik-
lik, güvenilirlik kazand›rmak ve araflt›rmay› nesnel hale getirmek için, birtak›m
araçlar da kullan›r, yani deneyler yapar.

Bilim adam›, söz konusu gözlemleme faaliyetiyle (“X metali ›s›t›l›nca genleflti” ya
da “Çaydanl›ktaki su 100 derecede kaynad›” veya “A gezegeni güneflin etraf›nda
eliptik yörünge çizerek ilerledi” benzeri) tekil gözlem önermeleri elde eder. Mant›k-
ç› pozitivist bilim anlay›fl›na göre, yeterli say›da gözlem yap›l›nca, bir hipoteze,
(“Tüm metaller ›s›t›l›nca genifller” veya “Bütün gezegenler güneflin etraf›nda eliptik
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Mant›kç› pozitivist bilim
anlay›fl›, ayn› zamanda ve
s›ras›yla klasik, do¤rulamac›
ve tümevar›mc› bilim
anlay›fl› olarak geçer.



bir yörünge çizerek ilerlerler” benzeri) s›n›rlanmam›fl bir genellemeye ulafl›l›r. Man-
t›kç› pozitivizmin klasik bilim anlay›fl› aç›s›ndan, tekil gözlem önermelerinden hipo-
teze ya da s›n›rlanmam›fl genellemeye tümevar›m yoluyla geçifl, meflru bir geçifltir.
Bunun için üç koflul öne sürülür:

1. Gözlem say›s› olabildi¤ince çok olmal›d›r;
2. ayn› gözlem çok farkl› koflullar alt›nda, atmosfer bas›nc›nda, deniz seviyesin-

de vs. tekrarlanmal›d›r;
3. elde edilen tekil gözlem önermeleri ile s›n›rlanmam›fl bir genellemeye karfl›-

l›k gelen hipotez aras›nda herhangi bir çeliflki olmamal›d›r.
Hipotez, birinci aflamada, gözlemlenen olgularla ve olgular aras›ndaki iliflkiler-

le ilgili bir genelleme veya bir aç›klama tasla¤›d›r. Bu genelleme ya da aç›klama
tasla¤›, gözlemlenen olgular› aç›klamak amac›yla geçici olarak kabul edilir. Hipo-
tez oluflturulduktan sonraki aflama, oluflturulan hipotez ya da hipotezlerin test
edilmesi aflamas›d›r. Bu aflamada, hipotez ya da hipotezlerin olgular taraf›ndan
desteklenip desteklenmedi¤i araflt›r›l›r. Hipotez ya da hipotezlerden, olgusal ola-
rak s›nanabilir sonuçlar ç›kart›l›r. Bu s›nama faaliyeti s›ras›nda hipotez tüm olgu-
lar taraf›ndan do¤rulan›rsa yani onun söz konusu alandaki tüm olgular› gerçekten
aç›klad›¤› ortaya ç›karsa bunlar kavramsal bir sistem içinde ifade edilebilir. Onlar,
bu durumda bir teori düzeyine yükselir ve bir keflif olarak nitelendirilir. Mant›kç›
pozitivist anlay›fla göre, bilimsel süreç gözlem ve deneyle bafllar, hipotez ve teori-
ye do¤ru gider.

Mant›kç› pozitivizm aç›s›ndan bilimin ikinci boyutunu, yani pekifltirme ba¤la-
m›n› öndeyiyle birlikte oluflturan bilimsel aç›klama da bilimsel keflif kadar önem
tafl›r. Gerçekten de bilim adamlar›n›n örnek alacaklar›, onlar için bir esin kayna¤›
olabilecek bir aç›klama standard› oluflturmak amac› çerçevesinde yo¤un bir çaba
harcayan mant›kç› pozitivistlerin bu teflebbüs ve çabalar› sonucunda, ortaya, özde
sadece ayr›nt›larda farkl›l›k gösteren iki tür aç›klama modelinin ç›kt›¤› söylenebi-
lir. Bunlardan kapsay›c› yasa modeli olarak anlafl›lan birincisi, aç›klamay› aç›klana-
n›n bir yasa kapsam›na sokulmas› olarak anlar. Buna mukabil bir nedensel aç›kla-
ma modeli ortaya koyan ikinci yaklafl›m ise aç›klamay› aç›klanan›n nedenini gös-
terme, onu bir sebep-sonuç zinciri içine yerlefltirme olarak ele al›r.

Mant›kç› Pozitivist Bilim Anlay›fl›n›n Elefltirisi
Mant›kç› pozitivizmin, bilim felsefesi tarihinin klasik, kurucu dönemini flekillendi-
ren bilim görüflü, 1950’li fakat esas itibar›yla da 1960’l› y›llardan itibaren s›k› ve yo-
¤un bir elefltirinin konusu olmufltur. Mant›kç› pozitivizmin yayg›n bilim kavray›fl›n›
veya bilim imgesini sorgulayanlar aras›nda, hemen tamam› sonradan mant›kç› po-
zitivizminkine alternatif bir bilim felsefesi gelifltirecek olan bilim filozoflar› olarak
Karl Raimund Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend benzeri isimler bulunur.

Bu elefltirilerden birincisi, bilim ile bilim-olmayan, önermeleri do¤rulanabilir bi-
lim ile önermeleri ne do¤rulanabilir ne de yanl›fllanabilir olan metafizik aras›na bir
s›n›r çekmeye yarayan bir ilke ve bir anlaml›l›k ölçütü olarak do¤rulanabilirlik il-
kesiyle ilgili elefltiridir. Elefltiri, esas itibar›yla ilkenin statüsü, anlam› ve makuliyeti
gibi üç nokta etraf›nda döner. Buna göre, do¤rulanabilirlik ilkesinin statüsü, hiçbir
flekilde aç›k de¤ildir. Do¤rulanabilirlik ilkesinin kendisi, deneyim veya gözlem yo-
luyla do¤rulanabilir bilimsel bir önerme olmad›¤› gibi mant›ksal olarak do¤rulana-
bilen bir totoloji de de¤ildir. ‹lkenin anlam›yla ilgili güçlük ise ilkenin neye uygu-
lanaca¤› konusundaki belirsizlikten kaynaklanan bir güçlüktür. Nihayet, do¤rula-
nabilirlik ilkesi s›k› s›k›ya uyguland›¤› zaman, bütün bilimsel yasalar anlams›z ol-
duklar› gerekçesiyle bir tarafa at›lmak zorunda kal›r. Zira bilimsel yasalar, do¤ala-
r› gere¤i, hiçbir zaman kesin sonuçlu olarak do¤rulanamazlar.
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Mant›kç› pozitivizm, bilim
adam› taraf›ndan yap›lan
gözlemlerin, teoriden
mant›ksal ve epistemolojik
olarak önce geldi¤ini kabul
eder.

Bilimsel aç›klama, bir olay
ya da olgunun nedenini
göstermekten oluflur.



Mant›kç› pozitivist bilim anlay›fl›n›n yo¤un bir flekilde elefltirildi¤i bir baflka hu-
sus da onun gözleme ve gözlem önermelerine bak›fl›ndan oluflur. Söz konusu kla-
sik bilim anlay›fl›, gerçekten de gözlemin teoriden ba¤›ms›z oldu¤unu, mant›ksal
ve epistemolojik olarak teoriden önce geldi¤ini ve ona temel teflkil etti¤ini öne sü-
rer. Buna göre bilim adamlar›, gözlemlerini aç›klayan teoriler formüle etmezden
önce, ifle ön yarg›s›z ve tarafs›z bir biçimde, teoriden bütünüyle ba¤›ms›z gözlem-
ler yaparak bafllarlar. Bilgimizin ve beklentilerimizin gözlemler üzerinde bir etkisi-
nin olmad›¤›n›, tamamen tarafs›z gözlemler yapman›n mümkün oldu¤unu varsa-
yan bu görüfl, teoriden ba¤›ms›z nesnel gözlem olamayaca¤›, bütün gözlemlerin
teori yüklü oldu¤u öne sürülerek elefltirilmifltir. 

Bilimsel bilginin gözlem önermelerinden hareketle, tümevar›m yoluyla elde
edildi¤ini savunan mant›kç› pozitivizmin, bununla birlikte esas büyük güçlü¤ü, te-
kil gözlem önermelerinden s›n›rlanmam›fl genellemeler olarak hipotezlere, bilim-
sel yasa ve teorilere geçiflin mant›ksal olarak meflru bir geçifl olmad›¤›n› bir flekil-
de dile getiren tümevar›m probleminden meydana gelir. Problemi ortaya koyan-
lar, “çok say›da X’in gözleminden ve gözlemlenen tüm X’lerin istisnas›z Y özelli¤i-
ne sahip olmalar›ndan hareketle, tüm X’lerin Y özelli¤ine sahip oldu¤u” sonucu-
nun ç›karsanabilece¤ini dile getiren tümevar›m ilkesinin hiçbir flekilde do¤rulana-
mayaca¤›n› dile getirirler. Bunun nedeni tümevar›msal bir argümanda öncüllerin
geçmifl ve flimdide geçerli olan iddialar öne sürdü¤ü yerde, sonucun tüm zaman-
lar için geçerli olacak bir iddiada bulunmas›d›r. Bu ise tümevar›msal bir argüma-
n›n öncüllerinin do¤ru fakat sonucunun yanl›fl olabilmesinin mümkün oldu¤u ve
bunda da bir çeliflki bulunmad›¤› anlam›na gelir.

Tümevar›m›n temellendirilememesi bizim, ya dünyan›n bilgisine sahip olama-
yaca¤›m›z ya da dünyan›n deneyime, yani gözlem ve deneye dayal› bilgisine tü-
mevar›m d›fl›nda bir yolla eriflti¤imiz anlam›na gelir. Nitekim post-pozitivist düflü-
nürler bunlardan ikinci alternatifi seçmifltir. Örne¤in Popper, taraf›ndan savunulan
bu görüfl, bilimin tümevar›ma dayand›¤› düflüncesini reddeder. 

YANLIfiLAMACI B‹L‹M 
GÖRÜfiÜ
Gerçekten de tümevar›m problemini
çok ciddiye alan Karl Popper (1902-
1994) bu durum karfl›s›nda bilimin, yal-
n›zca do¤an›n düzenlili¤ine duydu¤u-
muz inançla var olabilece¤ini, gel gele-
lim bu inanc› kan›tlaman›n mümkün ol-
mad›¤› gibi, kap› d›flar› edilen metafizi¤i
bir flekilde ça¤›rma gibi bir sonuca yol
açt›¤›n› çok aç›k olarak görmüfltü. Bu
yüzden do¤rulamadan ve tümevar›m-
dan vazgeçen yeni bir bilim anlay›fl› ge-
lifltirdi. O, s›n›rl› say›da örnek ya da du-
rumdan genel bir önerme türetebilme-
mizi mümkün k›lan geçerli bir tümeva-
r›msal argüman biçimi olmasa bile, de-
lillerin bir hipotezi geçersiz k›ld›¤›n› gös-
terebilece¤imiz geçerli bir argüman for-
mu oldu¤unu düflünmüfltü. ‹flte bu, Pop-
per’a ihtiyaç duydu¤u bilimsellik ölçütü
olarak yanl›fllanabilirli¤i sa¤lam›flt›r.
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Tümevar›m problemi,
bilimsel yöntemin
tümevar›ma dayanmas›,
fakat tümevar›m›n
temellendirilememesi
durumunu ifade eder.

Resim 4.1

Popper



Gerçekten de mant›kç› pozitivizme yönelik elefltirisi, sadece tümevar›m prob-
lemi ekseninde geliflmeyip çok daha genel bir elefltiriyi ifade eden Popper, kendi
bilim kavray›fl›n› bu elefltiriden sonra oluflturur. Buna göre, o, önce mant›kç› po-
zitivizmin yayg›n bilim kavray›fl›n›n sadece

1. zihnin nesne ile iliflkiden önce bofl oldu¤u,
2. bilim adam›n›n nesneleri yans›z ve nesnel bir biçimde alg›lad›¤› kabullerini

elefltiri süzgecinden geçirmedi. Fakat
3. tekil gözlem önermelerinin tümevar›m yoluyla genellenerek do¤ru hipotez-

lere ulaflabilece¤i,
4. tekrar gözlem yoluyla dünyaya dönülerek do¤rulanabilen bu hipotezlerin

mutlak hakikatler haline geldi¤i kabullerini de reddetti. Popper, nihayet
5. bu hakikatlerin birikerek bilimsel bilgi bütününü meydana getirdi¤i tezini

de fliddetle elefltirdi.
O, söz konusu elefltirilerinden hareketle,
i. gözlemlerin kendilerini yönlendiren teorik bir yap› içinde oluflmas› nedeniy-

le teori yüklü olmayan gözlem olamayaca¤›,
ii. tekil gözlem önermelerinden s›n›rlanmam›fl genellemelere do¤ru olan tüme-

var›msal hareketin mant›ksal bir kesinlikten yoksun oldu¤u sonuçlar›na var-
d›. Onun ulaflt›¤› sonuçlar, bu ikisinden ibaret de¤ildi. Popper çok daha
önemlisi,

iii. hiçbir bilimsel önerme ya da hipotezin kesin sonuçlu olarak do¤rulanamama-
s› nedeniyle, mutlak hakikatlere de¤il de ancak k›smi do¤rulara eriflilebilece¤i,

iv. bu yüzden bilimselli¤in ölçütünün do¤rulanabilirlik de¤il de yanl›fllanabilir-
lik oldu¤u ve nihayet

v. bilimsel bilginin san›ld›¤› gibi, do¤rular›n birikmesi yoluyla de¤il de yanl›fl-
lar›n ay›klanmas› yoluyla ilerledi¤i tezlerini öne sürdü.

Do¤rulanabilirlik ‹lkesinin Reddedilmesi
Gerçekten de Popper’›n bilim anlay›fl›na vücut veren ilk ve en önemli fley, bilime
bir s›n›r çekme, onu genel olarak sözde bilimden ve özel olarak da metafizikten
ay›rma problemine kazand›rd›¤› yeni dönüflüm veya getirdi¤i alternatif çözüm ol-
du. Mant›kç› pozitivistler bu problemi, anlaml› söylemi anlams›z söylemden ay›r-
ma problemi olarak ele alm›fl ve onu, do¤rulanabilirli¤i bir cümlenin anlaml› olu-
flu veya bilimselli¤inin gerek koflulu yaparak çözmeye kalk›flm›flt›. Popper, mant›k-
ç› pozitivistlerin problemi tan›mlama tarz›na oldu¤u kadar, ona yönelik çözüm te-
flebbüsüne de karfl› ç›kt›.

Onun görüflüne göre de yap›lmas› gereken en önemli fley, ampirik ya da de-
neysel bilimi, metafizik ve özellikle de sözde-bilim türü benzeri onunla kar›flt›r›la-
bilecek baflka iddia ya da önerme kümelerinden ay›rmakt›. Gerçek bilim, bilim kis-
vesi alt›nda ortaya ç›kmakla birlikte, gerekli bilimsellik ölçütünü yerine getireme-
yen Marksist tarih teorisi veya Freudçu psikanaliz benzeri sözde-bilimden nas›l
ayr›labilirdi? Popper, anlam ile anlams›z aras›ndaki ayr›m›n anlaml› söylemin s›n›r-
lar›n› daralt›rken bilimsel önerme ya da kuramlar›n kesin sonuçlu olarak do¤rula-
namamas› gerçe¤i bir yana, do¤rulanabilirli¤in, bilimi sözde-bilimden ay›ramad›¤›-
n› gördü. Ona göre, fizik gibi gerçekten bilimsel olan disiplinlerin sözde bilimler-
de bulunmayan temel bir özelli¤i, ortak bir yönü paylaflmas›, dahas› bu ortak özel-
li¤in gerçek bilimlerde bulunmas› gereken mant›ksal yap›yla ilgili bir özellik olma-
s› gerekir. Bu ise bilime s›n›r çekme, bilimi sözde bilimden ay›rma probleminin, as-
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Sözde bilim, bilim gibi
görünebilmekle birlikte
Popper’e göre gerçekte bilim
olmayan, yani
yanl›fllanabilme imkân›
bulunmayan teoriyi ifade
eder.

Popper’in görüflü, mant›kç›
pozitivizmin dogmatik
ak›lc›l›¤›n›n yerine elefltirel
ak›lc›l›¤›n geçirilmesini
ifade eder.



l›nda bilimsel teorilere özgü mant›ksal yap›y› ortaya ç›karmakla ilgili bir problem
oldu¤u anlam›na gelir. Onun bak›fl aç›s›ndan bilimle ilgili en temel, en belirleyici
mant›ksal olgu, bilimsel teorilerin ampirik verilerle s›nanabilmesidir. Buna göre,
örne¤in fizik biliminde bir teori, yanl›fl oldu¤u ortaya ç›kan bir öndeyide bulunur-
sa onun yanl›fl olmas› gerekir.

Popper, Einstein’›n görelilik teorisini, Marksist tarih kuram›yla psikanalizi, iflte
bu temel üzerinde, yani s›nanabilirlik aç›s›ndan karfl›laflt›r›r. Bunlardan söz gelimi
Einstein’›n kuram›, güneflin çekim alan›na giren ›fl›nlar›n belli bir e¤im sergileme-
lerini öngörüyordu. Ve ancak bir günefl tutulmas› oldu¤u zaman test edilebilecek
olan bu öndeyi, bir can al›c› deneyle, 1919 y›l›ndaki günefl tutulmas›yla s›nand›.
Yap›lan ölçümler sonunda, öngörü ya da kestirimin do¤ru oldu¤u görüldü. Önde-
yinin do¤rulanmas›ndan ziyade, deneyin yaratt›¤› metodolojik imkânlar üzerinde
duran Popper, buradan görelilik teorisinin gerekli mant›ksal yap› ya da forma sa-
hip oldu¤u sonucuna vard›.

Yanl›fllanabilmeye elveriflli bir mant›ksal yap›ya sahip olma durumu, Freud’un
teorisi için geçerli de¤ildir. Ona göre, bu teoriyi yanl›fllaman›n hiçbir yolu yoktur.
Örne¤in bir psikanalistin hastas›n›n gördü¤ü düflün hastan›n çocukluktan kalma
çözüme kavuflturulmam›fl bir cinsel çat›flmayla ilgili oldu¤unu iddia etti¤ini düflü-
nelim; bu iddiay› yanl›fllayabilecek hiçbir ampirik veri ya da gözlem bulunmamak-
tad›r. Çünkü hasta psikanalistin iddias›na karfl› ç›karak çat›flmay› inkâr etti¤i takdir-
de, hekim bunu hastan›n bir fleyleri bast›rmakta oldu¤unun bir delili olarak al›r.
Kabul etti¤i durumda ise bu da hipoteze ek bir do¤rulama sa¤lar. 

Yanl›fllanabilirlik Ölçütü
Temelinde tümevar›m›n bulundu¤u do¤rulanabilirlik ilkesi, bilimi sözde-bilimden
ay›rmaya yetmiyorsa e¤er, o zaman tümevar›m problemine Popper’›n bak›fl aç›s›n-
dan getirilecek yegâne çözüm bilimin tümevar›ma hiçbir flekilde ba¤l› bulunmad›-
¤›n› göstermekten oluflur. Ona göre, bir hipotez ya da teorinin, yani s›n›rlanmam›fl
bir genellemenin do¤rulanmas› ile yanl›fllanmas› aras›nda mant›ksal yönden tam
bir asimetri vard›r. Buna göre, binlerce, hatta yüz binlerce örnek bir hipotez ya da
teoriyi do¤rulamaya yetmezken tek bir ayk›r› örnek onu yanl›fllamaya yeter. Tüme-
var›m probleminin ortaya ç›kmas›n›n nedeni de budur. Baflka bir deyiflle, tümeva-
r›m yoluyla oluflturulmufl bir hipotezin lehinde ne kadar çok gözlem yap›lm›fl olur-
sa olsun, bundan sonraki ilk örne¤in onu yanl›fllamas› pekâlâ mümkündür. Pop-
per, iflte buradan bilimin teorileri do¤rulamaktan ziyade yanl›fllamakla ilgili bir fley
oldu¤u sonucunu ç›kart›r. Bilim bu yüzden, tümevar›m olmadan da yapabilir, çün-
kü yanl›fllay›c› bir karfl› örnekten teorinin yanl›fll›¤› sonucunu ç›kartan argüman öz-
de tümdengelimsel bir yap› sergiler.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Popper önce yanl›fllanamayan hipotezlerle yanl›fllana-
bilir hipotezler aras›nda bir ayr›m yapar. Buna göre, metafizi¤in önermeleri, an-
laml› olabilmekle birlikte, yanl›fllanabilmeye elveriflli önermeler de¤ildir. Çünkü
onlar›, söz gelimi “Tanr› nedeni olmayan nedendir” gibi bir önermeyi yanl›fllayabi-
lecek mümkün bir gözlem yoktur. Ayn› durum mant›k ve matemati¤in önermeleri
için de geçerlidir. Zira bu önermeler, dünya hakk›nda bir fleyler söylemezler; söz-
gelimi “Bugün hava günefllidir ya da de¤ildir” gibi bir mant›ksal önermenin dünya
hakk›nda olmas›n› yasaklad›¤› hiçbir fley yoktur. Ayn› flekilde, onun sözde-bilimin
bir parças› oldu¤unu söyledi¤i “nevrozlar›n çocukluk travmalar›n›n bir sonucu ol-
du¤unu” dile getiren bir önermeyi yanl›fllamas› muhtemel hiçbir gözlem bulunma-
maktad›r. Psikanaliz ve Marksizm, Popper’›n gözünde, anlams›z olmamakla birlik-
te, mevcut durumlar›yla bilimsel teoriler de¤ildir.
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Popper, psikanaliz ve
Marksist tarih teorisi benzeri
kuramlar›n sözde bilime bir
örnek teflkil etti¤ini düflünür.
Yanl›fllanma imkân›
bulunmayan bu sözde bilim
örnekleri, bilimsel ilerlemeye
ket vurur.

Popper’in bilim anlay›fl›nda,
bilimi bilim olmayandan
ay›ran ölçüt,
do¤rulanabilirlik de¤il de
yanl›fllanabilirliktir.



Metafizik, mant›k, matematik ve sözde-bilim kapsam› içinde kalan önerme ya
da hipotezlerin yanl›fllanamaz olduklar› yerde, bilimsel hipotezler yanl›fllanabilir
hipotezler olmak durumundad›rlar, zira onlarla ba¤daflmaz olan gözlemler vard›r.
Buna göre, ›s›t›ld›¤› zaman genleflmeyecek bir metal örne¤i gözlemleyecek olsay-
d›k e¤er, “›s›t›lan bütün metallerin genleflti¤i” hipotezinin yanl›fl oldu¤unu bilirdik.
Popper’a göre, bilimsel ve dolay›s›yla yanl›fllanmaya elveriflli hipotezlerin en önem-
li özelli¤i, onlar›n yanl›fl olma riskini alarak birtak›m fleylerin olmas›n› yasaklama-
lar›d›r. Hipotez do¤ruysa baz› fleyler olamaz; oluyorsa e¤er, teori do¤ru de¤ildir.
“Metaller ›s›t›ld›klar› zaman genleflir” hipotezi, ›s›t›ld›¤› zaman genleflmeyen metal-
lerin olabilmesini yasaklar. Belirli fleylerin olmas›n› yasaklama becerisi bilimsel hi-
potezleri güçlü k›lan fleydir. Bu yüzden, bilimselli¤in ölçütü veya bir teorinin am-
pirik ve bilimsel karakterinin ölçütü, Popper’a göre, do¤rulanabilirlik de¤il de yan-
l›fllanabilirlik olmak durumundad›r.

Keflif Ba¤lam›yla Pekifltirme Ba¤lam›
Mant›kç› pozitivist bilim anlay›fl› ile Popper’›n yanl›fllamac› bilim anlay›fl› aras›nda-
ki farkl›l›k, daha belirgin olarak Popper’in pekifltirme ya da hakl›land›rma ba¤lam›-
na yapt›¤› vurguda ortaya ç›kar. Mant›kç› pozitivizm, her ne kadar pekifltirme ba¤-
lam›n› unutmam›fl olsa da esas itibar›yla bilim adamlar›n›n do¤ru teorileri nas›l olufl-
turmalar› gerekti¤iyle meflgul olmufltu. Keflif ba¤lam›n›, teori formasyonu sürecini
ihmal etmemekle birlikte, esas a¤›rl›¤› bilimsel bir teorinin nas›l s›nanabilece¤ine,
yani hakl›land›rma ba¤lam›na veren Popper yeni bilim anlay›fl›yla, bu yüzden bilim
felsefesinde gerçek bir kopufla, yeni bir dönemin bafllang›c›na iflaret eder.

O, her fleyden önce bilimsel teorilere, her ne flekilde olursa olsun tümevar›msal
bir yoldan eriflilemeyece¤ini öne sürer. Sonra da gelecekte bilimsel bir teori ya da
yasa düzeyine eriflecek bilimsel bir hipotezin cesur ve yarat›c› muhayyilenin bir ese-
ri oldu¤unu ilan eder. Baflka bir deyiflle, “cesur hipotezler ortaya at, sonra onlar› ac›-
mas›zca s›na!” diyen Popper’da hipotez oluflturma süreci, tümevar›msal yöntemin
mekanik iflleyifline de¤il de bilim adam›n›n yarat›c› imgelemine ba¤l› olmak duru-
mundad›r. O, saf gözlem diye bir fley olmad›¤›n› ileri sürerken hipotezin iliflkisizmifl
gibi görünen olgular aras›nda yasal› iliflkiler arayan, problem çözme gayreti içinde-
ki yarat›c› imgelemin cesur önerisi oldu¤unu söyler. Popper’in gözünde bilim ada-
m›n›n yarat›c› zekâs›n›n ön plana ç›kmas›n› sa¤layan spekülasyon ve muhayyile gü-
cü, formellefltirilebilir veya birtak›m kurallara indirgenebilir bir fley de¤ildir. Öyley-
se, Popper için bilginin geliflimi, bireysel ve öngörülemez kavray›flla ilgili bir konu
oldu¤u için, birtak›m kurallara indirgenemeyen baz› cesur hipotezlerin önerilmesiy-
le bafllar. Onun bu ba¤lamda önerdi¤i yöntem bir tür deneme-yan›lma yöntemidir.
Bilimde ç›k›fl noktas›n›n, t›pk› günlük hayatta oldu¤u gibi, bir problem veya prob-
lematik bir durum oldu¤unu söyleyen Popper’a göre, bunu çözüm denemeleri ta-
kip eder. Her hipotez ya da teori, problemi çözme yönünde bir denemedir.

Popper hipotez formasyonu veya teori oluflturma sürecinde her fleye ra¤men
dikkate al›nmas› gereken üç kural ya da koflul koyar. Bunlardan ikisi hipotez ya da
teorilerin kendileriyle, üçüncüsü ise teorilerin test sonuçlar›yla ilgilidir. Birincisi
söz konusu oldu¤unda, Popper yeni teorinin, bugüne kadar hiç irtibatland›r›lma-
m›fl fleyler ya da olgular aras›nda iliflkiler kuran basit, yeni, güçlü ve birlefltirici bir
düflünceden ortaya ç›kmas› gerekti¤ini söyler. ‹kinci koflul, yeni teorinin ba¤›ms›z
olarak test edilebilir olmas› gerekti¤ini ifade eder. Ona göre, yeni teorinin, daha
önce araflt›r›lmam›fl test sonuçlar› olmas› gerekir. Cesur olmas› ve risk almas› gere-
ken teori, dahas› bize yeni fleyler söylemeyi vaat eden bir içeri¤e sahip bulunma-
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Popper bilimsel yöntemi, bir
tür deneme-yan›lma yöntemi
olarak tan›mlar. Bu
yöntemin bilime uyarlamas›
tahmin-çürütme yöntemi
fleklinde karfl›m›za ç›kar.

Yanl›fllamac› bilim
anlay›fl›nda, bilimsel hipotez
ya da teorilerin en önemli
özelliklerinden biri, onlar›n
birtak›m fleylerin olmas›n›
yasaklamalar›d›r.



l›d›r. Bu koflullar yerine getirildi¤i zaman, bir teori gelecekteki kuramlar›n kendile-
rine uyarlanmak zorunda olduklar› yeni ampirik bulgular› ortaya koymufl olaca¤›
için, onun yanl›fll›¤› kan›tlansa bile, bize yeni bir fleyler söylemifl olacakt›r. Fakat
bunlarla yetinmeyen Popper, iyi bir teori için üçüncü bir kofluldan daha söz eder;
iyi bir teori baz› yeni, kesin, can al›c› testlerden baflar›yla geçmek zorundad›r. Çün-
kü yeni testlerin bir bölümünden dahi baflar›yla geçemeyen yeni teoriler önerilirse
ilerleme bo¤ulur. 

Ampirik araflt›rmalar›n hipotezi yanl›fllamaya çal›flmas› gerekti¤ini öne süren
Popper, do¤all›kla bir bilim adam›n›n önce dünyan›n nas›l oldu¤una iliflkin bir tah-
min ya da hipotez ileri sürmesi, sonra da bu hipotezi s›namaya çal›flmas› gerekti-
¤ini öne sürer. Bir hipotezi s›namak için, yanl›fll›¤› o hipotezi çürütecek gözlem
önermeleri türetmek amac›yla tümdengelimsel bir mant›¤a baflvurmak gerekir.
Baflka bir deyiflle, gerçek ve bilimsel bir s›nama, hipotezi yanl›fllayacak karfl› ya da
negatif örnekler bulmaya çal›flmaktan baflka bir fley de¤ildir. Baz› hipotezler di¤er-
lerinden daha yanl›fllanabilirdir; onlar daha çok fleyi yasaklad›klar› için, daha fazla
çürütülebilme flans›na sahip olurlar. Bir hipotezin daha fazla yanl›fllanabilir oldu¤u
ölçüde, dünya hakk›nda daha çok fley söyledi¤ini, dolay›s›yla daha büyük bir am-
pirik içeri¤e sahip oldu¤unu söyleyen Popper, basitli¤i de bu terimlerle tan›mlar.
Bilimde basitlik, yanl›fllanabilirlik ve ampirik içerikle bir ve ayn› fleydir.

Dünya hakk›nda daha fazla fley söyleyen, ampirik içeri¤i güçlü olan bir hipotez
öne sürüldükten sonra yap›lmas› gereken fley, b›k›p usanmadan hipotezi yanl›fllaya-
cak ayk›r› örnekler bulmaya çal›flmakt›r. Bu süreç içinde hipotez yanl›fllan›rsa, onun
at›l›p yerine eski hipotezin hatalar›ndan ar›nm›fl yeni bir hipotez öne sürülmesi
gerekir. Fakat hipotez bütün yanl›fllama teflebbüslerine direnirse yani bir bilim ada-
m› ileri sürmüfl oldu¤u hipotezi büyük bir çabayla yanl›fllamaya çal›fl›r da yanl›fllaya-
mazsa, o hipotez güçlenir. Her ne kadar bir hipotezin yanl›fllanamamas› o hipotezin
do¤ruland›¤›n› göstermese de Popper böyle bir hipotezin güçlendi¤ini söyler.

‹flte bu çerçeve içinde, en iyi, en güçlü bilimsel teorilerin dahi yar›n yanl›fllan-
mas›n›n her zaman mümkün oldu¤unu söyleyen Popper’a göre, bilim yanl›fllar›n
ay›klanmas› yoluyla ilerler. Bilgi da¤arc›¤›m›zda bulunan bilgilerin yar›n yap›lacak
gözlem veya testlerle yanl›fllanmayaca¤›n› garanti eden hiçbir kural yoktur. Yegâ-
ne kural, eldeki “do¤ru” bilginin gelecekte yanl›fllanmadan kurtulmas›n› garanti
eden bir kural›n olmamas›d›r. O, bu yüzden “bilim, kesin veya tam olarak ispatlan-
m›fl önermeler sistemi de¤ildir” der.

Mant›kç› pozitivizmin do¤rulanabilirlik ölçütüyle Popper’in öne sürdü¤ü yanl›fllanabilir-
lik ölçütü bir araya getirildi¤inde, bir önerme için flu dört ihtimalden birinin söz konusu
oldu¤unu söyleyebiliriz:

1. Do¤rulanabilir ama yanl›fllanamaz.
2. Do¤rulanamaz ama yanl›fllanabilir.
3. Hem do¤rulanabilir hem yanl›fllanabilir.
4. Ne do¤rulanabilir ne de yanl›fllanabilir. 

Afla¤›daki dört önerme için hangisinin geçerli oldu¤unu bulunuz.
a. Tanr› vard›r.
b. Is›t›lan metaller genleflir.
c. Üçüncü Dünya Savafl› ortaya ç›kacak.
d. Uluda¤’›n yüksekli¤i 2143 metredir.
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Popper, bilimsel ilerlemeyle
evrim teorisi aras›nda ba¤
kurar. Çünkü ona göre,
koflullara uyum
sa¤layamayan canl›lar›n
yaflam mücadelesinde
ayakta kalamamas› gibi,
yanl›fl teoriler de hakikat
mücadelesinde elenir, yar›fla
sadece daha güçlü olanlar
devam eder.
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DEVR‹MC‹ B‹L‹M GÖRÜfiÜ
Gerek mant›kç› pozitivizm, gerekse Popper’›n yanl›fllamac› bilim görüflü, sadece
bilimsel faaliyeti belirledi¤ine inan›lan mant›ksal ya da içsel faktörler üzerinde yo-
¤unlaflm›flt›. Her ne kadar biri keflfe, di¤eri hakl›land›rmaya a¤›rl›k verse de man-
t›kç› pozitivizm ve Popper bilimsel keflfi veya mevcut teorinin hakl›land›r›lmas›n›
sa¤layan yöntem kurallar› üzerinde durdular. Örne¤in mant›kç› pozitivistler için
bir teorinin kabul edilmesinde karar vermeyi belirleyen temel faktör, o teoriyi
destekleyen kan›tlar›n derecesiydi.

Bilim felsefesinde bundan sonra
ortaya ç›kan görüfller, bilimi anla-
mak yönünden, bilim d›fl› faktörle-
rin de en az içsel faktörler kadar
önemli oldu¤unu, söz gelimi bu
noktada bilim tarihinin büyük bir
önemi bulundu¤unu öne sürer. Bafl-
ka bir deyiflle, bilim felsefesi tarihi-
nin ikinci döneminde yaflanan en
önemli geliflme, bilimin mant›ksal
bir bak›fl aç›s›ndan ziyade, tarihsel
bir bak›fl aç›s›yla ele al›nmas›d›r. Bu-
na göre, özellikle mant›kç› poziti-
vistlerin gerçek bilimi tan›mlamada-
ki baflar›s›zl›klar›n› elefltiren post-po-

zitivist bilim filozoflar›, bilimi mant›k temelinde ele almak yerine, özellikle tarihsel
geliflim süreci içerisinde çözümleyen bir yaklafl›m gelifltirirler. Bu yeni yaklafl›m›n
en önemli temsilcisi de Thomas Kuhn (1922-1996)’dur. 

Kuhn’un ç›k›fl noktas›, büyük ölçüde Kopernik Devrimi ama özellikle de Gali-
leo’nun görüflleriyle Kilise aras›ndaki karfl›tl›k konusundaki klasik yorumlar oldu.
Bu karfl›tl›¤› bir tarafta ak›l ve deney, di¤er tarafta ise bat›l inanç ve dinî dogma
aras›ndaki bir kavga olarak okuyan pek çok bilim adam› ve tarihçisi Galileo’yla ar-
kadafllar›n›n Aristotelesçi evren anlay›fl›yla ba¤daflmaz nitelikte deneysel veriler
bulduklar›n› söylemekteydi. Durumun san›ld›¤›ndan çok daha karmafl›k oldu¤unu
gören Kuhn, Kopernik Devrimiyle baflkaca devrimlerin gelifliminin ve tarihlerinin,
ne mant›kç› pozitivist bilim anlay›fl›n›n ne de yanl›fllamac›l›¤›n metodolojisiyle ba¤-
daflt›¤›n› gözler önüne serdi. Dünya ölçe¤inde büyük bir etki yapan Bilimsel Dev-
rimlerin Yap›s› adl› eseriyle bilimsel metodoloji ve bilgi üzerinde düflünmenin ye-
ni ve bütünüyle farkl› bir yolunu önerdi.

Bilimin ‹lerleme Tablosu
Gerçekten de Kuhn kendisinden önceki pek çok bilim filozofunun bilimin sürek-
li biriken bir bilgi sa¤lad›¤› varsay›m›na karfl› ç›karken, bilim dallar›n›n de¤iflik afla-
malardan geçtiklerini ve bilimsel araflt›rman›n karakterinin bu evre ya da aflamala-
r›n her birinde de¤iflti¤ini ileri sürer. O, bilimin tarihsel sürecinde, dört, hatta üç
evreyi birbirinden ay›r›r. Bunlardan birincisi,

1. bilim öncesi dönem veya olgunlaflmam›fl bilim dönemidir. Tüm bilimler için
söz konusu olan bir haz›rl›k dönemine tekabül eden bu dönemde, bilim
adamlar›n›n belirginleflmifl bir bak›fl aç›s› yoktur ve herhangi bir bilim dal›n-
da araflt›rma yapan bilim adamlar› çeflitli yollar deneyip çeflitli yöntemler
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Resim 4.2

Kuhn

Bilim felsefesinde içselcilik
bilimin sadece kendi iç
mant›¤›yla, d›flsalc›l›k ise
bilimin esas olarak ona
d›flsal koflullar yoluyla
aç›klanmas› gerekti¤ini
söyleyen yaklafl›mlard›r.
Mant›kç› pozitivizm ve
yanl›fllamac› bilim görüflü
içselcili¤i, devrimci bilim
anlay›fl›yla ço¤ulcu bilim
görüflü d›flsalc›l›¤› temsil
eder.



kullan›rlar. Zaman geçtikçe, bu alanda çal›flan bilim adamlar›ndan birinin
gelifltirmifl oldu¤u teori ön plana ç›kar; yani do¤adaki olgular› aç›klama gü-
cü oldukça yüksek olan ve söz konusu bilim dal›nda daha ileri düzeyde
araflt›rmalar yap›lmas›na izin veren bir bak›fl aç›s›, bir yöntem ya da varsa-
y›m kendini kan›tlar ve kabul ettirir. 

2. Söz konusu bilim öncesi dönemi, öne ç›kan teori ya da paradigman›n her-
kes taraf›ndan kabulüyle belirlenen organize ve hatta kurumsal faaliyeti
temsil eder nitelikteki normal ya da ola¤an veya olgun bilim dönemi izler.
Kuhn iflte bu dönemde, bilim adamlar›n›n bilimsel faaliyetlerini bir tür bul-
maca çözme faaliyeti olarak tan›mlar.

3. Bilimin tarih içindeki ilerleme sürecinde, ola¤an bilim döneminin ard›ndan
mevcut paradigma taraf›ndan çözülemeyen anomalilerin belirledi¤i kriz dö-
nemi gelir.

4. Ve nihayet, eski paradigma taraf›ndan çözülemeyen anomalilerin tamam›n›
çözen yeni bir paradigman›n kabulüyle belirlenen devrim dönemi, bilimsel
ilerleme sürecinin dördüncü ve sonuncu dönemini oluflturur. Asl›nda ona so-
nuncu dönem demek hatad›r çünkü her devrim dönemi bir yeni ola¤an ya
da normal bilim döneminin bafllang›c›n› temsil eder. Baflka bir deyiflle, her
bilim dal›nda bilim öncesi dönem bir kez yafland›ktan sonra, (2), (3), (4). ev-
reler kendi içlerinde kapal› bir döngü ya da dairesel bir süreç oluflturur.

Kuhn’un bilim resminin özünde, normal veya ola¤an bilim görüflü ile bilimsel
devrim kavray›fl› bulunur. Asl›nda, bunlar›n da gerisine gidildi¤inde, onun devrim-
ci bilim anlay›fl›n›n temel kavram› olarak “paradigma” kavram›yla karfl›lafl›l›r. Çün-
kü Kuhn’a göre, normal ya da ola¤an bilim, bir “paradigma”n›n oluflturulmas›n› ge-
rektirir. Bir paradigma belirli bir bilim dal›n›n konu edinece¤i olgular› belirleyip
karakterize eden bir çerçeve sa¤lar. Paradigma, asl›nda bir bilimsel model ya da
genel bir teoridir fakat o, yaln›zca bir model ya da teori olmay›p ayn› zamanda bir
model ya da teorinin gelecek araflt›rmalarda nas›l gelifltirilece¤ini ve uygulanaca¤›-
n› belirleyen bir metodolojidir.

Kuhn kusursuz paradigma örne¤i olarak s›kça Newton fizi¤ine gönderme ya-
parken bir paradigman›n, Newton fizi¤i örne¤inde, en az flu dört temel ö¤eden
meydana geldi¤ini aç›kl›kla ortaya koyar:

1. Fail nedensel aç›klamalara ve söz gelimi genel ve niteliksel teoriler yerine,
niceliksel sonuçlar ve s›nanabilir öndeyiler veren teorilere yönelik tercihle-
re yönelten arka plan de¤erleri ve kabulleri.

2. Çarp›flarak ve çekim/itim güçleri uygulayarak birbirleri üzerinde eylemde
bulunan maddi parçac›klardan oluflan metafiziksel bir dünya resmiyle deva-
sa bir makine olarak dünya imgesi.

3. Paradigman›n özünü ya da nüvesini oluflturan temel olarak hareket yasala-
r›yla yerçekimi yasas›.

4. Temel yasalar›n sarkaç hareketine, gezegen hareketlerine, hava direnci ve
sürtünme hareketine uygulanmas›n› mümkün k›lan standart matematiksel
teknikler. 

Kuhn’un yorumuna göre, bilim adamlar› bir paradigmay› benimsedikleri ya da
paylaflt›klar› zaman, bundan böyle hakikatin ölçüsü olacak bir epistemik cemaat
ya da bilim adamlar› toplulu¤u meydana gelir. Ortada, iflte bu cemaat taraf›ndan
benimsenen bir paradigma söz konusu oldu¤u zaman, bilim adamlar› sadece bir-
tak›m do¤ru önermeler üzerinde uyuflmakla kalmaz, ayn› zamanda alanda bilimsel
araflt›rman›n gelecekte nas›l yürüyece¤i, çözüm bekleyen hangi problemlerle ne
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Devrimci bilim görüflünde
bilimsel geliflme, düzgün
do¤rusal bir yoldan ziyade
dairesel bir yol izler.

Kuhn’un benimsedi¤i
do¤ruluk görüflü,
mutabakatç› do¤ruluk
anlay›fl›d›r. Buna göre do¤ru
önerme ya da teori bilim
adamlar› toplulu¤u
taraf›ndan do¤ru oldu¤una
inan›lan önerme ya da
teoridir.



flekilde bafl edilece¤i, bu problemleri çözmenin uygun yöntemlerinin ne oldu¤u
konusunda da tam bir fikir birli¤i içinde olurlar. K›sacas›, paradigma genel ya da
total bir bilimsel bak›fl aç›s›d›r. O, bütünsel bir teori; bir bilim adamlar› toplulu¤u-
nu bir araya getiren ve burada bilimsel faaliyeti organize eden kabuller, inançlar,
de¤erler ve nihayet önermeler ve teknikler bütünüdür.

Paradigma esas itibar›yla bir teoriden, ço¤unlukla do¤an›n nas›l iflledi¤ini dile
getiren bir flemadan oluflur. Kuhn’a göre, teorinin ya da paradigman›n bilgisini
ders kitaplar›ndan ö¤renen bilim adam›n›n amac›, teoriyi ne yanl›fllamak ne de
do¤rulamakt›r. Bilim adamlar› toplulu¤unu meydana getiren bilim adamlar›na dü-
flen fley, teoriyi do¤aya uydurmak için çal›flmakt›r. Do¤an›n nas›l çal›flt›¤› ya da ifl-
ledi¤ini genel olarak ortaya koyan teori henüz tamamlanmam›fl olup teoriyi teme-
le alarak bulmaca çözen bilim adamlar›, onu bezeyip içini doldurmaya çal›fl›rlar.
Ayn› bilim adamlar›, bir yandan da genel kuram›n ya da paradigman›n uygulana-
bilirlik alan›n› geniflletirler. Gerçekten de normal bilim bilinenin alan›n› genifllet-
me, fliflirme sürecidir; o, köklü yenilikler peflinde koflmaz.

Bilim adamlar› teorinin do¤aya uyma baflar›s› gösteremedi¤i durumlarda, bazen
teoriyi onar›r ya da yamarlar. Bununla birlikte, bu gibi durumlarda, tek çare ona-
r›m de¤ildir. Kuhn, bu dönemde yap›lan deneylerin teoriyle uyuflmad›¤› durumlar-
da, teorinin de¤il de teoriyi dünyaya uygulayan ve s›nayan kiflinin sorumlu tutul-
du¤unu söyler. Burada sergilenen çaba, benimsenen paradigma ya da kuram›n
do¤ru oldu¤u varsay›ld›¤› için, onu çal›fl›r hale getirmek yönünde bir çabad›r. Nor-
mal bilim döneminde sergilenen bilimsel faaliyeti veya bilim prati¤ini, Kuhn’un ol-
dukça muhafazakâr bir faaliyet olarak nitelemesinin nedeni de budur. Çünkü bu
ola¤an bilim döneminde bilim adamlar› benimsedikleri paradigmay› veya bilimle-
rinin ilk ilkelerini hiçbir zaman sorgulamazlar; tam tersine, herhangi bir baflar›s›z-
l›kla karfl›laflt›klar›nda, bu baflar›s›zl›ktan, paradigma veya teorilerini de¤il de ken-
dilerini sorumlu tutarlar. 

Kuhn normal bilim döneminin y›llar, hatta yüzy›llarca sürebilece¤ini söyler. Fa-
kat bu süreç içinde ortaya birtak›m anomaliler, yani bilim adamlar› ne kadar u¤ra-
fl›rlarsa u¤rafls›nlar, paradigman›n teorik yap›s› veya kuramsal kabulleriyle ba¤dafl-
t›r›lamayan veya çözüme kavuflturulamayan ayk›r› durumlar ç›kabilir. Baflka bir
deyiflle, ilk baflta önemli baflar›lar sergileyen pek çok paradigman›n problem çöz-
me baflar›s› eninde sonunda yavafllay›p çözülemeyen problemlerin y›¤›lmaya bafl-
lad›¤› bir noktaya gelinir. ‹yice veya yeni çözülmüfl problemler yerine, baflar›s›zl›k-
lar ya da anomaliler bafl gösterir. Söz konusu anomalilerin say›s› bafllang›çta az
olup onlar ço¤u zaman göz ard› edilir. 

Fakat anomalilerin say›s› artt›¤› zaman, o bilim dal› Kuhn’un üçüncü aflama ola-
rak niteledi¤i bunal›m dönemine girer. Bu dönemde paradigman›n baflar›l› olma-
s›n› mümkün k›lm›fl olan araflt›rma kurallar› gevfler; paradigmaya duyulan güven
sars›l›r, ba¤l›l›k ortadan kalkarken farkl› bak›fl aç›lar›, yöntem ve tekniklerin de-
nenmesine bafllan›r. Paradigma ba¤lay›c› olmaktan ç›karken tam bir kargafla ege-
men hale gelir ve bilimsel faaliyet unutulup metafiziksel tart›flmalar bafllar.
Akabinde, bunal›m›n pekiflmesiyle birlikte, bilim adamlar›n›n niteli¤inde veya ka-
rakterinde de önemli bir de¤iflim söz konusu olur; nitekim, flimdiye kadar sadece
bulmaca çözen bilim adamlar› paradigman›n kendisini bile ›slah etmeyi, hatta de-
¤ifltirmeyi göze alabilecek kadar yarat›c› düflünmeye bafllarlar. Zorunluluk ve çok
daha önemlisi yarat›c›l›k, kökten farkl› ilkeler ve modellerle iflleyen yeni alternatif
paradigmalar›n ortaya ç›kmas›na yol açar. E¤er bu tür yeni paradigmalar geliflme-
ye bafllarsa ilgili bilim dal› Kuhn’un devrimci bilim dedi¤i aflamaya girer. Devrim
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süreci, eski paradigmaya alternatif paradigmalar›n ortaya ç›k›fl›yla bafllar ve alter-
natif bir paradigma, neredeyse bir kuflakl›k bir zaman geçtikten sonra, bilim adam-
lar› toplulu¤unun bütün üyeleri taraf›ndan kabul edildi¤i zaman tamamlan›r.

Kuhn “devrim” kavram›n›, hiç kuflku yok ki bilinçli olarak politik anlam›yla ilifl-
ki içinde kullan›r. Buna göre, bir devrim eski paradigmayla yeni paradigma taraf-
lar› aras›ndaki aleni bir savafl durumunu ortaya koyar. Politik devrimlerde oldu¤u
gibi, bilimsel devrim durumlar›nda da normal bilim dönemlerinde geçerli olan ku-
rallar art›k uygulanamaz. Çünkü bu kurallar, sald›r› alt›nda olan paradigman›n ku-
rallar›d›r. O, bir paradigmadan di¤erine geçiflin din de¤ifltirmek kadar zor oldu¤u-
nu, bir bilim adam›n›n paradigmas›n› yeni paradigma u¤runa terk etmesi gerekti-
¤ini gösterecek, mant›ksal bak›mdan zorlay›c› hiçbir argüman bulunmad›¤›n› öne
sürer. Ona göre, baflar›l› olan bir devrimde bilim adamlar› yeni paradigmay›, ço¤u
zaman hakikatle ilintisiz bilim d›fl› neden ya da kayg›larla kabul etmek zorunda ka-
l›rlar. Gerçekten de paradigma de¤ifliminde veya devrim zaman›nda akl›n ifl bafl›n-
da olmad›¤›n›, bir paradigmay› di¤erine tercih etmenin son çözümlemede bir ha-
yat tarz›n›n di¤erine tercih edilmifl olmas›n› ifade etti¤ini öne süren Kuhn’a göre,
buradan ç›kart›lacak sonuç aç›kt›r: Bilim, san›ld›¤› kadar nesnel ve rasyonel bir fa-
aliyet de¤ildir. 

Bilimsel De¤iflmenin Do¤as›
Kuhn’un bilim tarihiyle ilgili aç›klamalar›ndan veya yorumundan ç›kard›¤› ikinci
önemli sonuç, bilimsel de¤iflme ya da ilerleme süreciyle ilgilidir. Özellikle mant›k-
ç› pozitivizmin yayg›n bilim görüflüne göre bilim nesnel hakikat do¤rultusunda
ilerler; bunun da yolu, hiç kuflku yok ki eski ve yanl›fl fikir ya da teorilerin yerine
yeni ve do¤ru fikir ya da teorilerin geçirilmesidir. Yeni teorilerin eski teorilerden
nesnel olarak daha do¤ru oldu¤unu öne süren bu birikimsel bilgi tasar›m›n›n
Kuhn, tarihsel olarak hatal›, felsefi olarak da çok naif oldu¤unu söyler. Nitekim o,
bilim tarihinde zaman zaman geriye dönüldü¤ünü, dolay›s›yla yanl›fltan do¤ruya
çizgisel bir ilerlemeden söz edilemeyece¤ini öne sürer. 

Kuhn bununla da kalmay›p önceki bilim anlay›fllar›n›n s›k› s›k›ya sar›ld›¤› nes-
nel hakikat düflüncesini sorgular. Ona göre, nesnel hakikat veya objektif do¤ru dü-
flüncesi her fleyden önce dünya ile ilgili, mevcut teori ya da eldeki paradigmadan
ba¤›ms›z, sabit birtak›m olgular olmas›n› gerekli k›lar. ‹flte bunu kabul etmeyen
Kuhn, çok daha radikal baflka bir görüfl öne sürer. Bu görüfle göre, dünya ile ilgili
olgular eldeki teori ya da kabul görmüfl paradigmadan ba¤›ms›z olmay›p tam tersi-
ne paradigmaya görelidir ve dolay›s›yla, paradigma de¤ifltikçe olgular da de¤iflir.
Durum böyle oldu¤unda, paradigma ya da teorilerin, olgulara “gerçekte olduklar›
flekliyle” tekabül etmelerinden söz edilemeyece¤i gibi, onlar›n nesnel olarak do¤-
ru olmalar›ndan da söz edilemez. Hakikat, nesnel de¤il de paradigmaya görelidir.

Efl Ölçülemezlik ve Teori Yüklülük
Kuhn söz konusu felsefi tezlerini temellendirmek amac›yla iki ana argüman gelifl-
tirmifltir. Bunlardan ilki, meflhur efl ölçülemezlik tezidir. Gerçekten de Kuhn bir
bilim adam›n›n paradigmas›n›n onun dünya görüflü haline geldi¤ini, bilim adam›-
n›n dünyadaki her fleyi paradigmas›n›n kendisine temin etti¤i gözlüklerle gördü-
¤ünü söyler. Bu yüzden, bir paradigma de¤iflimi yafland›¤›, yani bir bilimsel dev-
rim s›ras›nda mevcut paradigma yeni bir paradigmayla de¤ifltirildi¤i zaman, bilim
adamlar› çal›flmalar›n› devam ettirmelerine imkân sa¤lamakla kalmay›p dünyay›
anlaml› k›lmalar›n› da mümkün k›lan kavramsal çerçevelerini terk etmek duru-
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munda kal›rlar. Bu iki paradigma, ayn› bilim dal›nda ayn› konuyla ilgili olsa dahi,
birbirinden o kadar farkl›d›r ki Kuhn’un ifadesiyle bilim adamlar› paradigma de-
¤ifliminden önce ve sonra farkl› dünyalarda yaflarlar. Bu, paradigmalar›n efl ölçü-
lemez olduklar›, yani birbirleriyle k›yaslanmalar›n› imkâns›z hale getirecek kadar
farkl›l›k gösterdikleri, ikisini birlefltiren ortak bir zemin ya da dilin bulunmad›¤›
anlam›na gelir.

Kuhn’un efl ölçülemezlik tezi, çok büyük ölçüde onun bilimsel kavramlar›n an-
lamlar›n› içinde geçtikleri teoriden ald›klar› iddias›ndan ç›kar. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda, paradigma de¤iflti¤i zaman, baz› anahtar terimlerin anlamlar›n›n da de¤iflti-
¤ini öne süren Kuhn’a göre, örne¤in Newton fizi¤indeki “kütle” teriminin anlam›,
Einstein’›n görelilik teorisinde geçen “kütle” teriminin anlam›ndan tamamen farkl›-
d›r. Onun efl ölçülemezlik tezinin kavramsal boyutu kadar ontolojik bir boyutu da
vard›r. Buna göre, Kuhn idealist bir anlam içinde, paradigman›n dünyay› olufltur-
du¤unu da savunur. Zira farkl› paradigmalar alt›nda veya farkl› paradigmalar› be-
nimseyerek bilim yapmak, gerçekte farkl› dünyalarda bilim yapmak anlam›na ge-
lir. Kuhn efl ölçülemezlikten, hatta paradigmalar›n birbirleriyle olan ba¤daflmazl›-
¤›ndan dolay›, paradigmalar aras›nda nesnel bir tercihin söz konusu olamayaca¤›-
n› dile getirir. Paradigmalar› nesnel bir biçimde karfl›laflt›rmak pek mümkün olma-
d›¤› gibi, efl ölçülemezlik, egemen paradigman›n nesnel anlamda do¤ru ya da da-
ha do¤ru oldu¤unu söylemeye imkân tan›maz. ‹flte bundan dolay›d›r ki, bilimde,
paradigmadan ba¤›ms›z bir d›fl dünyan›n giderek daha tam, daha do¤ru bir betim-
lemesini vermek anlam›nda bir ilerlemeden söz edilemez.

Onun bilim tarihiyle ilgili yorumundan ç›kartt›¤› felsefi tezleri temellendirmek
için kulland›¤› bir baflka argüman da “teori yüklülük”tür. Asl›nda onda, efl ölçüle-
mezlik ile teori yüklülük aras›nda çok yak›n bir iliflki vard›r çünkü efl ölçülemezli-
¤i tart›fl›rken Kuhn, gözlemin teori yüklü oluflu olgusundan destek al›r. Onun teo-
ri yüklülükle ilgili argüman› asl›nda çok aç›kt›r. Bir bilim adam›n›n iki rakip teori
ya da paradigma aras›nda bir seçim yapmaya çal›flt›¤›n› varsayal›m. Burada yap›la-
cak yegâne fley, mant›kç› pozitivist bilim görüflünün veya rasyonalist bilim anlay›-
fl›n›n savunucular›n›n söyledi¤i gibi, hangisinden yana karar vermek gerekti¤ini
belirleyecek ilgili olgular kümesine bakmakt›r. Ama böyle bir fley ancak ve ancak
teorilerden ba¤›ms›z olan birtak›m olgular bulundu¤u, bilim adam›n›n hangi teori-
yi benimsemifl olursa olsun, kabul etmek zorunda kalaca¤› müstakil olgular var ol-
du¤u takdirde mümkün olabilir. Mant›kç› pozitivistler, rakip teoriler aras›nda nihai
bir karar vermeyi mümkün k›lacak, hatta bu bak›mdan hakem rolü üstlenebilecek
yans›z ve ba¤›ms›z olgular ya da veriler oldu¤una inan›yorlard›. Kuhn iflte bunu
hiçbir flekilde kabul etmez. Çünkü ona göre, teori bak›m›ndan yans›zl›k ideali ve-
ya teoriden ba¤›ms›z olgular bulundu¤u düflüncesi, bir yan›lsamadan baflka hiçbir
fley de¤ildir. 

Tüm verilerin teori-yüklü oldu¤unu öne sürerken Kuhn öncelikle alg›n›n arka
plandaki inançlar›m›z taraf›ndan koflulland›¤›n›, gördüklerimizin en az›ndan k›s-
men inand›¤›m›z fleylere ba¤l› oldu¤unu anlatmak ister. O, dahas› bir paradigma-
n›n savunucular› veya uygulay›c›lar›n›n, daha önceden paradigman›n e¤itimini al-
m›fl olduklar› için gözlemlerini teori yüklü olarak rapor etmeyi ö¤rendiklerini sa-
vunur. Her paradigman›n gözlemleri dile getirme biçimi ayr› oldu¤undan, ayr› pa-
radigmalar›n taraftarlar› dünyada gördükleri fleyi ayn› biçimde dile getirmezler. Söz
konusu teori yüklülük tart›flmas›n›n veya olgu ya da verilerin teori yüklü oluflunun,
Kuhn aç›s›ndan önemli bir sonucu vard›r. Buna göre, verilerin teori yüklülü¤ü, ön-
celikle rakip paradigmalar aras›nda, eldeki verilere veya olgulara müracaatla tercih

96 Felsefe



yap›lamayaca¤› anlam›na gelir. ‹ki rakip paradigman›n iddialar›na yans›z bir gözle
de¤er biçecek tarafs›z bir bak›fl aç›s› olmad›¤›na göre, söz konusu paradigmalar
aras›nda nesnel bir tercih yapman›n imkân› yoktur. 

ÇO⁄ULCU B‹L‹M GÖRÜfiÜ
Kuhn’un klasik bilim felsefesi görüfllerine yöneltti¤i elefltirilerin kapsam›n› daha da
gelifltiren, do¤all›kla bilimsel rasyonaliteyi daha da kuflkulu hale getiren ça¤dafl bilim
filozofu Paul Feyerabend (1924-1994) olmufltur. Onun epistemolojik anarflizmden
beslenen bilim felsefesi anlay›fl›na, ayn› zamanda anarflist bilim anlay›fl› ad› verilir.

Feyerabend’›n bilim felsefesiyle anar-
flizm aras›nda kurdu¤u iliflkinin anlatmak
istedi¤i fley, asl›nda çok aç›kt›r. O, önce-
likle ça¤dafl bilimin hasta oldu¤unu düflü-
nür ve bu teflhisini de bilimin ça¤dafl dün-
yada oynad›¤› tahakküm edici, hatta in-
sanlar› ve toplumlar› kölelefltirici rolle do¤-
rulamaya çal›fl›r. Ona göre bilim, insanl›-
¤›n mutlulu¤u içindir ve bilimin de¤eri,
onun insan›n özgürleflimine yapt›¤› kat-
k›yla ölçülmek durumundad›r. Ça¤dafl bi-
lim, insan›n özgürleflimine ve mutlulu¤u-
na katk› yapmak bir yana, baflka kültürel
gelenekleri ortadan kald›ran monolitik ya-
p›s›yla, insan› kendisine kölelefltirmekte-
dir. Bilimin “yatak odam›za dahi girdi¤ini”
öne süren Feyerabend, bilumum suiisti-
malleri, teknoloji yoluyla yaratt›¤› çok çeflitli çevre problemleri bir tarafa, Bat› d›fl›
dünyalar›n geleneksel kültürlerini ortadan kald›rd›¤›n› savunur. 

Hastal›¤› tedavi etmenin bildik tek bir yolu vard›r. Önce hastal›¤› do¤ru teflhis
etmek, sonra da hastal›¤›n kendisini veya hastal›¤› do¤uran nedenleri ortadan kal-
d›rmak için ilâç kullanmak. Hastal›¤› teflhis etti¤ine inanan Feyerabend, çareyi di-
sipliner, teorik ve metodolojik ço¤ulculukta bulur. 

Disipliner Ço¤ulculuk
Feyerabend, öncelikle insan› ele al›rken onun baflta özgürlük, do¤ruluk, dürüst-
lük, yi¤itlik gibi pek çok de¤erin yarat›c›s› oldu¤unu söyler. O, bilimin insan›n
mutlulu¤u için var oldu¤unu savunurken, tüm insani de¤erleri kucaklamaya çal›-
fl›r; bak›fl aç›s›n›n hedonistik boyutu dedi¤i fleye vurgu yapmaya özen gösterirken,
bilimin esas itibar›yla insanlar›n özgürlüklerinin ve hayata sahip ç›kma kapasitele-
rinin birincil önemiyle yak›ndan iliflkili olmak zorunda oldu¤unu belirtir. 

Ona göre, bilim eski zamanlarda böyle bir özgürleflim amac›na hizmet etmifltir.
Bilim geçmiflte otoriteye, bat›l itikatlara karfl› verilen savafl›n ön saflar›nda yer al-
m›fl; insano¤lu, köhnemifl ve kat› düflünce biçimlerinden kurtuluflunu bilim yard›-
m›yla elde etmiflti. Bilimden beklenen de zaten bu olmak durumundad›r. Bununla
birlikte, bat›l inançlar ve bask›c› yap›lar karfl›s›nda kazanm›fl oldu¤u entelektüel
özgürlü¤ünü bilime borçlu olan insano¤lu günümüzde, Feyerabend’a göre, on ye-
di ve on sekizinci yüzy›llarda kendisi için bir kurtulufl arac› olmufl olan bilimi put-
laflt›rarak kendisini onun karfl›s›nda köle durumuna düflürmüfltür. 
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Feyerabend, bilimin insano¤lunun do¤ayla olan mücadelesinde bulmufl oldu¤u
araçlardan sadece biri oldu¤unu, bu yüzden mutlaklaflt›r›lmamas› gerekti¤ini savu-
nur. Dahas›, modern toplumda bu gerçe¤in unutularak bilime gereksiz flekilde yük-
sek bir statü bahfledildi¤ini iddia eder. O, buradan hareketle bir tahakküm arac›
olup ç›kan bilimi, modern insan üzerinde Hristiyanl›¤›n daha önceki toplumlar üze-
rinde sahip oldu¤u nüfuza benzer bir nüfuza sahip olan bir ideoloji ya da dine ben-
zetir. Ona göre, Hristiyanl›k geçmifl ça¤larda toplum üzerindeki nüfuzunu, kurum-
laflm›fl bask› yoluyla devam ettirmiflti. Bilimin modern insan›n gözündeki yüksek
statüsünü benzer bir yöntemle idame ettirdi¤ini söyleyen Feyerabend, dolay›s›yla
bilimin y›kt›¤› dinin yerini ald›¤›n› öne sürer. Bugün bilim bireylerin taleplerine uy-
gun olarak benimseyebilecekleri ya da benimsemeyebilecekleri bir düflünce sistemi
olarak de¤il, itiraz edilmesi mümkün olmayan bir fleymifl gibi görülmektedir.

Feyerabend, bilimin do¤as›nda özel bir fleyler bulundu¤unu kabul etmez; bili-
min sadece ona üstün yanlar›n›, s›n›rlar›n› incelemeden ba¤lanan kimseler için üs-
tünlük tafl›d›¤›n› söyler. Bu iddias›n› temellendirmek amac›yla bir yandan bilimin
baflar›lar›na de¤er biçerken onu çok eski ça¤larda efsaneyi yaratan atalar›m›z›n ba-
flar›s›yla k›yaslar, bir yandan da ça¤dafl bilimin do¤uflunun Bat›l› boylar›n Bat›l› ol-
mayan boylar› bask› alt›na almas›yla ayn› zamana rastlamas› olgusuna iflaret eder.
Gerçekten de Feyerabend, bilimin de¤er ve statüsünün ancak ve ancak bilim ciddi
rakiplerle karfl› karfl›ya kald›¤› zaman, elefltirel bir gözle de¤erlendirilebilece¤i ka-
naatindedir. Bu ise ona göre, yaln›zca bilimi de¤il de efsane ve dini, sanat›, felse-
feyi, hatta gizemcili¤i ve büyüyü ö¤reten bir e¤itim sisteminin kurulmas›yla müm-
kün olabilir. Feyerabend, bu tür bir e¤itim sisteminin, bireye, benimseyece¤i ide-
olojiyi özgürce seçme imkân› sa¤layaca¤›n› öne sürer. Öte yandan, bu durum, Fe-
yerabend’e göre, bilimin de lehine olacakt›r çünkü bilim adamlar›, kendi disiplin-
lerine itibar gösterilmesini beklemek yerine, bilimi cazip k›lmak için daha çok ça-
l›flmak ve mücadele etmek durumunda kalacaklard›r. 

Teorik Ço¤ulculuk
Feyerabend, nas›l ki mant›kç› pozitivizmin disipliner monizmine karfl› ç›kt›ysa teo-
rik ço¤ulculuk ba¤lam›nda da ayn› yaklafl›m›n ilgili olgular kümesini tam olarak ve
asl›na uygun bir biçimde betimleyen tek bir do¤ru teori bulundu¤unu, dolay›s›yla,
di¤er bütün teorilerin yanl›fl olduklar›n› ima eden teorik monizmine de karfl› ç›kar.
Gerçekten de bilimsel teoriler söz konusu oldu¤unda, Feyerabend önce bilimin
betimleme ve aç›klama iddias›yla ortaya ç›kt›¤› dünyaya bakar. 

Feyerabend’ e göre, dünya tek bir fley türünden meydana gelmeyip tam tersi-
ne hiçbiri bir di¤erine indirgenemeyen say›lamayacak kadar farkl› fley türünden
meydana gelir. Feyerabend, dahas› dünyan›n tek ve belirli do¤as› oldu¤unu var-
saymak için bir neden bulunmad›¤›n› belirtir. Ona göre, bilim adamlar› ve farkl› di-
siplinlerin icrac›lar› mutlak ve de¤iflmez bir özü oldu¤una inan›lan do¤ay› bire bir
yans›tmak yerine, araflt›rmalar›yla infla ederler. Disiplinlerin farkl›l›¤› ve araflt›rma-
lar›n ço¤ullu¤u, dünyan›n esas itibar›yla derindeki ço¤ul niteli¤ini aç›¤a ç›karmaya
yarar. Varl›¤›n kendisinde ne oldu¤unun hiçbir zaman bilinemeyece¤ini, farkl› di-
siplin ve araflt›rmalarda ortaya ç›kan kendiliklerin onun araflt›rmalara cevap verme
tarz›n› gözler önüne serdi¤ini belirten Feyerabend, dünyadaki farkl› olgular›n an-
cak alternatif bilimsel teoriler yoluyla ortaya ç›kar›labilece¤ini öne sürer.
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Feyerabend’e göre, olgularla teorilerin çok s›k› bir iliflkisi olup bir olgunun ön-
ce ortaya ç›kar›lmas› ve sonra da betimlenmesi teorilere ba¤l›d›r. Feyerabend bir
terimin anlam›n›n o terimin kullan›ld›¤› teorik ba¤lam taraf›ndan belirlendi¤ini,
kritik terimlerin anlamlar›n›n bir teoriden di¤erine de¤iflti¤ini ileri sürdü¤ü için, ay-
n› olgular dahi farkl› teorilerde farkl› flekillerde ortaya ç›kar. Çok daha önemlisi, bir
teorinin alternatifi olan di¤er teoriler olmadan ortaya ç›kar›lamayan, bu alternatif
teoriler tedavülden kalkar kalmaz yok olan olgular vard›r. Savunaca¤›m›z her teo-
ri, yeni verileri gün ›fl›¤›na ç›kartacak olup eldeki hatal› kuramlar ancak bu yeni ve-
rilerle yanl›fllanabilir. Nitekim Feyerabend bu ba¤lamda Brown hareketinin, termo-
dinami¤in ikinci yasas›n› test edenler taraf›ndan bulunmad›¤›n›, kinetik gaz kura-
m›n› araflt›ranlar taraf›ndan bulunan Brown hareketin›n termodinami¤in ikinci ya-
sas›yla çeliflti¤ini öne sürer. Alternatif teoriler, her fley bir yana, sadece bilim ada-
m›n›n de¤il, bizlerin de elefltiri gücüne pozitif bir katk› yapar: “Teorilerin ço¤alt›l-
mas› bilime yararl›d›r. Çünkü tek teorinin egemenli¤i elefltiri gücünü zedeler.” 

Metodolojik Ço¤ulculuk
Feyerabend’›n irrasyonalizminin veya radikalizminin çok daha belirgin hale geldi-
¤i yer, onun metodolojik anarflizmidir. Gerçekten de ak›lc›l›k elefltirisi Kuhn’dan
çok daha radikal olan Feyerabend, bu noktada bilimi ve bilimin gelifltirmifl oldu-
¤u ürünleri efsane ya da metafizik benzeri bilim olmayan alan ya da disiplinler-
den ay›racak sabit bir yöntem gelifltirmenin imkâns›z oldu¤unu öne sürmekle kal-
maz. Fakat bilim adam›n›n, bilimde ilerleme kaydetmek durumundaysa e¤er, her
tür yöntem kural›n› ihlal etmesi gerekti¤ini belirtir. Baflka bir deyiflle, Feyerabend
bilim için bir yöntem belirleyen her çabay› hastal›kl› bir muhafazakârl›k olarak
de¤erlendirir.

Metodolojik kurallar›n bilimsel baflar›ya katk›da bulunmad›¤› tezini savunmak
için de iyi bilimin standart bir mant›ksal yöntemle ifl gördü¤ü iddias›n› geçersiz k›-
lan karfl› örnekler bulur. Kuhn gibi, Feyerabend da iyi bir bilim tarihçisi oldu¤u
için, onun Kopernik Devrimi benzeri bilimsel ilerlemenin kesin olarak gerçekleflti-
¤i konusunda evrensel mutabakata var›lan dönemlerden görüflünü destekleyen
karfl› örnekler bulmas› zor olmaz. O, iflte bu dönemlerde kabul görmüfl bütün me-
todolojik kurallar›n bilim adamlar› taraf›ndan ihlal edildi¤ini göstererek bilimsel
ilerlemeyi mümkün k›lm›fl olan fleyin bu ihlal oldu¤unu ileri sürer. 

Buradan metodolojik yönden ç›kart›lmas› gereken sonuç aç›kt›r: De¤iflmez ve
standart bir bilimsel yöntem, bilimin ilerlemesini veya bilimsel bilginin geliflmesi-
ni yöneten yararl› metodolojik kurallar yoktur. Yöntem bak›m›ndan bilim adam›-
na getirilecek herhangi bir s›n›rlama, bilimsel ilerlemeyi engeller. Zira en çok iler-
leme sa¤layan bilim adamlar›, Galileo gibi, kurallar› ihlal edenlerdir. Feyerabend,
bu yüzden yöntem olarak önce, tümevar›m yoluyla eriflilmifl teorilerin metodolo-
jisiyle aç›k karfl›tl›¤› ima edecek flekilde karfl›-tümevar›m› önerir. Onun tümevar›m
karfl›tl›¤› dedi¤i fley, genellikle kabul edilmifl görüflle ba¤daflmaz veya mevcut ku-
ramla tutars›zl›k içinde olan hipotezlerin ortaya konularak söz konusu hipotezle-
rin inceden inceye gözden geçirilmesinden oluflur. Söz gelimi Galileo’nun “dün-
yan›n döndü¤ünü” bildiren önermesi, ilk öne sürüldü¤ü flekliyle karfl›-tümevar›-
ma dayal› bir önermedir.
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‹nsan bilgisinin tümevar›m karfl›tl›¤› yoluyla ilerledi¤ini bildiren Feyerabend,
sonra bundan da kendisinin yasaklad›¤› metodolojik s›n›rlamaya bir örnek teflkil
edebilece¤i endiflesiyle, vazgeçer. Bilimsel ilerlemeyi engellemeyecek, ona göre,
tek bir metodolojik kural olabilir: “Ne olsa gider.” Bilimsel yarat›c›l›¤›n insan›n ye-
teneklerine, hatta baflar›l› bir cinsel yaflam türünden flansl› koflullara ba¤l› oldu¤u-
nu öne süren Feyerabend’a göre, bilim adam›n›n, bilimsel keflif sürecinde, kendi-
sini herhangi bir yöntem ya da kuralla s›n›rlamay›p kendisine aç›k olan her araç ya
da yoldan yararlanmas› gerekir.

Bir kimyager olan Linus Pauling, C vitamininin yaln›zca so¤uk alg›nl›¤›n›n tedavisinde ifle
yaramad›¤›n›, kanser ve kalp rahats›zl›klar›n› da önlemeye yarayan her derde deva bir
ilaç oldu¤unu iddia etti. Moleküler biyoloji alan›ndaki çal›flmalar› dolay›s›yla 1954 y›l›n-
da Nobel ödülü almas›na ra¤men, C vitaminiyle ilgili görüflleri bilim toplulu¤u taraf›ndan
kabul görmedi. Bu örnekten yola ç›karak bir bilim adam›n›n bir ilaç flirketinde çal›flt›¤›-
n› ve onun araflt›rmas›n›n sonuçlar›n›n yeni bir ilaç gelifltirerek mücadele etmeye çal›flt›-
¤› bir hastal›¤›n en iyi tedavisinin saf meyve suyu içmek oldu¤unu varsayal›m. Buradan ve
Kuhn ile Feyerabend’›n d›flsalc› yaklafl›m›ndan hareketle, ortaya ç›kmas› muhtemel sonu-
cu tasarlay›n.
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Bilim felsefesinin ne oldu¤unu aç›klamak.

Bilim felsefesi; felsefenin bilimi, bilimsel faaliyet
ve bilimsel bilgiyi ele alan alt dal›d›r. Felsefenin
pek çok alt dal› gibi, bilim felsefesi de ikinci dü-
zey bir etkinliktir. Bilimle do¤ay› ve dünyay› aç›k-
lamam›za ra¤men, bilimin kendisinin de aç›klan-
maya muhtaç oldu¤u kabulünün bir sonucu ola-
rak ortaya ç›km›flt›r. Bilim felsefesi hem sistematik
hem de tarihsel bir yaklafl›mla yap›labilir. Sistema-
tik boyut söz konusu oldu¤unda, onda bilimin
kendisi, bilimsel yöntem ve bilimin temel kavram-
lar› ele al›n›p sorgulan›r. Oysa tarihsel boyutu için-
de, bilimi anlamak amac›yla gelifltirilmifl bilim te-
orileri incelenir. Sistematik yaklafl›m ba¤lam›nda
bilim felsefesinin biri epistemolojik, di¤eri metafi-
ziksel olan iki ayr› boyutu oldu¤u söylenebilir.
Epistemolojik boyutu itibar›yla bilim felsefesi de-
ney, gözlem, yöntem benzeri temel kavramlar› ele
al›p sorgular. Buna mukabil, metafiziksel boyutu
itibar›yla, bilim felsefesi zaman, mekân, nedensel-
lik benzerleri kavramlar üzerinde durur.

Mant›kç› pozitivizmi getirdi¤i yenilikler ve yol

açt›¤› problemler üzerinden kavramak.

Mant›kç› pozitivizm, her fleyden önce bilim fel-
sefesi araflt›rmalar›n› bafllatan bilim anlay›fl›n›
temsil eder. O, bilimi ve bilimsel bilgiyi belirle-
yen özellikler üzerinde durmufl, bilime dayal› bir
dünya görüflünün savunuculu¤unu yapm›flt›r. Bi-
limi bilim olmayandan ay›ran ölçüt olarak do¤-
rulanabilirlik ilkesini öne süren görüfl, ayr›ca bel-
li bir bilimsel yöntem anlay›fl› gelifltirmifltir. Man-
t›kç› pozitivizm, bununla birlikte baz› yönlerden
yo¤un bir elefltiriyle karfl›laflm›flt›r. Ona yönelik
elefltiriler, do¤rulanabilirlik ilkesinin statüsüne
dönük elefltirilerle bafllar, bilimi metafizikten ay›r-
man›n anlaml› ya da mümkün olmad›¤›na yöne-
lik elefltirilerle devam eder. Mant›kç› pozitiviz-
min yöntem anlay›fl› da elefltiriye maruz kalm›fl-
t›r. Söz konusu yöntem anlay›fl›nda en fazla elefl-
tirilen iki husus, görüflün öne sürdü¤ünün aksi-
ne, teoriden ba¤›ms›z gözlem olamayaca¤› teziy-
le yöntemin kendisine dayand›¤› tümevar›m›n
temellendirilememesidir.

Yanl›fllamac› bilim anlay›fl›n› aç›klamak.
Yanl›fllamac› bilim anlay›fl› Popper taraf›ndan ge-
lifltirilmifl olup mant›kç› pozitivizmin yol açt›¤›
güçlüklerin bir sonucu olarak ortaya ç›kar. O, tü-
mevar›m›n temellendirilememesi ve dolay›s›yla
hiçbir bilimsel önermenin kesin sonuçlu olarak
do¤rulanamamas› nedeniyle, her fleyden önce bi-
limselli¤in ölçütü olarak do¤rulanabilirlik yerine,
yanl›fllanabilirli¤i geçirir. Yanl›fllamac› anlay›fl bu
yüzden, mutlak hakikat düflüncesinden vazgeçe-
rek bunun yerine k›smi hakikat düflüncesini ika-
me eder. O, bilimde keflif ba¤lam›n› atlamamakla
birlikte, yanl›fllanabilirli¤i temele ald›¤› için, bilim-
de pekifltirme ya da hakl›land›rma ba¤lam›na a¤›r-
l›k verir. Keflif ba¤lam›nda ayr›nt›l› ve kompleks
bir mant›ksal yöntem yerine, gündelik hayattan
aflina olunan deneme-yan›lma yöntemini öne sü-
rer. Söz konusu yöntemin bilimdeki özel versiyo-
nu tahmin ve çürütme yöntemidir.

Devrimci bilim anlay›fl›n›n mant›¤›n› çözmek.
Devrimci bilim anlay›fl›, d›flsalc› bir bilim felsefe-
si yaklafl›m›n› temsil eder. Yani o, bilimin sadece
kendi iç mant›¤›yla aç›klanamayaca¤›n›, bilime
etki eden d›flsal koflullar›n da hesaba kat›lmas›
gerekti¤ini savunur. Kuhn taraf›ndan gelifltirilen
bu anlay›fl, bilimsel geliflme ya da ilerlemeyi bel-
li bilimsel dönemler üzerinden aç›klar. Buna gö-
re, her bilimin kendi tarihinde bir kez yaflanan
bir bilim öncesi dönemi vard›r. Bir paradigman›n
ortaya ç›k›fl› ve bir bilim adamlar› toplulu¤unun
oluflmas›yla birlikte, ilgili bilim dal›nda normal
ya da ola¤an bilim dönemi bafllar. Burada bilim-
sel faaliyeti s›radan bir etkinlik, bir bulmaca çöz-
me faaliyeti olarak öngören Kuhn, hiçbir para-
digman›n alandaki bütün problemleri çözemeye-
ce¤i iddias›yla ortaya birtak›m anomalilerin ç›k-
mas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu ileri sürer. Dev-
rimci bilim anlay›fl› anomalilerin say›s›n›n çok
artmas›yla birlikte, ilgili bilimin bir kriz ya da bu-
nal›m dönemine girece¤ini varsayar. Bunal›m an-
cak eski paradigman›n çözdü¤ü problemler ya-
n›nda çözemedi¤i problemleri de çözüme kavufl-
turan alternatif bir paradigman›n ortaya ç›k›fl›yla,
yani bilimsel devrimin gerçekleflmesiyle son bu-
lur. Görüfl, her bilimsel devrimin yeni bir ola¤an
bilim döneminin bafllang›c› olmas› nedeniyle, bi-
limsel ilerleme sürecinin dairesel bir süreç oldu-
¤unu ileri sürer.

Özet
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Ço¤ulcu bilim görüflünün bilimle ilgili tespitleri-

ni aç›klamak.

Feyerabend taraf›ndan gelifltirilmifl olan ço¤ulcu
bilim anlay›fl›, ça¤dafl bilimin hasta oldu¤u tespi-
tinde bulunur. Bilimin hasta olmas› demek, onun
kendisinden yerine getirmesi beklenen ifllevi ye-
rine getirememesi demektir. Bilimden beklenen
ifllev ise entelektüel ve pratik bir ifllevdir. Birinci-
si söz konusu oldu¤unda, bilimin insan› bat›l
inançlardan, hurafelerden kurtar›p entelektüel
yönden özgürlefltirmesi gerekir. Pratik yönden
ise bilim, yaratt›¤› teknoloji yoluyla insan›n prob-
lemlerini çözmeye yarar, hayat›n›n daha uzun ve
nitelikli hale gelmesini sa¤lar, ona yaratt›¤› bofl
zaman yoluyla rahatl›k temin eder. Bilim, Feye-
rabend aç›s›ndan, her iki durumda da kendisin-
den beklenen fonksiyonu yerine getirememekte-
dir. Y›kt›¤› dinin yerini alan bilim, ona göre, in-
san› özgürlefltirmek yerine kölelefltirmektedir.
Ço¤ulcu bilim görüflü, bilimden vazgeçilmesi ge-
rekti¤ini hiçbir flekilde söylemez. Tam tersine,
onun insan›n mutlulu¤una katk› yapabilmesi için,
tedavi edilerek yeniden insano¤lunun hizmetine
koflulmas› gerekir. Söz konusu anlay›fl tedaviyi
epistemolojik ço¤ulculukta bulur.
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1. Afla¤›daki düflünürlerden hangisi, mant›kç› pozitivist
bilim anlay›fl›n›n temelinde bulunan pozitivizmin kuru-
cusudur?

a. Hobbes
b. Popper
c. Feyerabend
d. Comte
e. Kuhn

2. Afla¤›dakilerden hangisi bilimsel yöntemin ad›mla-
r›ndan de¤ildir?

a. Gözlem
b. Nedensellik
c. Hipotez
d. Deney
e. Aç›klama

3. Mant›kç› pozitivistler dolay›ms›z olarak do¤rulana-
bilen tümcelere ne ad vermifllerdir?

a. Analitik Önerme
b. Sentetik Önerme
c. Bileflik Önerme
d. Zorunlu Önerme
e. Temel Önerme

4. Afla¤›dakilerden hangisi mant›kç› pozitivizm taraf›n-
dan savunulan bir görüfltür?

a. Felsefe metafiziksel bir etkinlik olarak anlafl›l-
mal›d›r.

b. Bilimsel bilgi birikimsel de¤ildir.
c. Gözlemler her zaman teori yüklüdür.
d. Gözlem ve deney yoluyla do¤rulanamayan öner-

meler anlams›zd›r.
e. Gözlem önermeleri analitik önermelerdir.

5. Afla¤›daki iddialardan hangisi mant›kç› pozitivistler ile
Popper’i bilim konusunda birlefltiren ortak bir iddiad›r?

a. Pozitivistler gibi Popper de bilimsel önermelerin
do¤rulanabilir oldu¤unu ileri sürer.

b. Gerek mant›kç› pozitivistler gerekse Popper, bi-
limden çok fley ö¤rendi¤imizi ve onun sayesinde
hakikate daha çok yaklaflt›¤›m›z› öne sürerler.

c. Gözlemler, hem mant›kç› pozitivistler hem de
Popper için her zaman teori yüklüdür.

d. Bilimselli¤in ölçütü gerek mant›kç› pozitivistler-
de gerekse Popper’de yanl›fllanabilirliktir.

e. Hem mant›kç› pozitivistler hem de Popper tü-
mevar›m› kabul eder.

6. Afla¤›daki önermelerden hangisi Popper’e göre yan-
l›fllanabilen bir önerme de¤ildir?

a. Ruhsal bozukluklar çocukluk dönemine ait trav-
malar›n sonucudur.

b. Tüm ku¤ular beyazd›r.
c. Is›t›lan bütün metaller genleflir.
d. Bütün gezegenler güneflin etraf›nda eliptik bir

yörünge çizerek ilerler.
e. Yar›n Bursa’da kar ya¤acak.

7. Afla¤›daki ad›mlardan hangisi, devrimci bilim anlay›-
fl›na göre bilimsel ilerlemenin dönemleri aras›nda bu-

lunmaz?

a. Bilim Öncesi Dönem
b. Ola¤an Bilim
c. Kriz Dönemi
d. Paradigma
e. Bilimsel Devrim

8. Afla¤›dakilerden hangisi Kuhn’a göre, paradigman›n
merkezinde bulunur?

a. Bulmaca Çözme
b. Bilimsel Teori
c. Metafiziksel Varsay›mlar
d. Bilimsel Devrim
e. Görelilik

9. Afla¤›dakilerden hangisi Kuhn’un gelifltirdi¤i bilimin
ilerleme tablosunda gösterilen do¤ru s›raya karfl›l›k gelir?

a. Bilim Öncesi Dönem - Devrim - Ola¤an Bilim -
Bunal›m Dönemi

b. Devrim - Ola¤an Bilim - Bunal›m Dönemi - Bi-
lim Öncesi Dönem

c. Bilim Öncesi Dönem - Bunal›m Dönemi - Dev-
rim - Ola¤an Bilim

d. Bilim Öncesi Dönem - Ola¤an Bilim - Bunal›m
Dönemi - Devrim

e. Bilim Öncesi Dönem - Devrim - Bunal›m Döne-
mi- Ola¤an Bilim

10. Feyerabend’›n hasta oldu¤una inand›¤› ça¤dafl bili-
mi iyilefltirmek amac›yla verdi¤i reçete afla¤›dakilerden
hangisine yer verir?

a. Disipliner Ço¤ulculuk
b. Metodolojik Ço¤ulculuk
c. Teorik Ço¤ulculuk
d. Yöntemsel Plüralizm
e. Hepsi

Kendimizi S›nayal›m
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Bilimin temel yap›s› ve bilimsel devrimlerin do¤as› ko-
nusundaki Kuhn-Popper uyuflmazl›¤›n› çok k›sa flekil-
de aç›klamak istiyorum. E¤er Sir Karl Popper’› do¤ru
anl›yorsam, bilim esasen ve daima potansiyel olarak
devrimin efli¤indedir. Bir çürütme hiç de¤ilse yeterli öl-
çüde kapsaml› ise bu bir tür devrim meydana getirir.
Öte yandan Profesör Kuhn, bilime vakfedilen zaman›n
büyük bölümünün kendisinin “ola¤an bilim” diye ad-
land›rd›¤› fley, yani problem çözme veya daha önceki
faaliyetteki z›mni argümanlar zincirinin ifllenmesi oldu-
¤unu öne sürer. Dolay›s›yla Kuhn’a göre, bir bilimsel
devrim uzun süreli bir inflad›r ve insanlar›n büyük bö-
lümü mevcut teorileri çürütmeye çal›flmad›¤› için dev-
rimler nadiren vuku bulurlar. Her iki taraf da konumla-
r›n› hat›r› say›l›r ölçüde detayl› bir flekilde ortaya koydu
fakat her iki teoride de bana çok önemli gibi görünen
bir zorluk bulunmaktad›r. Söz konusu zorluk, “Bilimi
nas›l anlayabiliriz?” problemidir. Bu soru flafl›rt›c› ölçü-
de naif görünebilir, bu yüzden flimdi bunun gerekçesi-
ni göstermeye çal›flaca¤›m.
Problemin çözülebilmesi için gidilecek iki ana yol var.
Bu yollardan biri sosyolojiktir. Bilimsel topluluk her-
hangi bir topluluk gibi ele al›nabilir ve sosyolojik anali-
ze tabi tutulabilir. Bunun gerçeklefltirilebilece¤i fakat
henüz gerçeklefltirilememifl oldu¤unun kaydedilmesi
gerekir. Baflka bir biçimde dile getirmek gerekirse bi-
limsel faaliyetin büyük bir bölümü çürütme veya prob-
lem çözmeye yönelmifl olabilir ancak biz bunun böyle
olup olmad›¤›n› bilmiyoruz. (...) Bilgi toplama yolunda-
ki zorluklar›n haddi hesab› yok. Yaln›z niceli¤e iliflkin
bir örnek ister misiniz? Bilim adamlar›n›n ne kadar› son
çözümlemede bilimin ne oldu¤uyla gerçekten ilgileni-
yor. Ben sosyolog de¤ilim fakat probleme sosyoloji üze-
rinden yaklaflman›n dikenlerle dolu bir yolu kat etmek
oldu¤unu düflünüyorum.
Bununla birlikte, hem Kuhn’un hem de Popper’in sis-
temlerinin (Kuhn söz konusu oldu¤unda) bilim adam-
lar›n›n (bilimi bu flekilde icra ettiklerinin hiçbir kesin
deliline sahip olmaks›z›n) ne yapt›klar› veya (Popper
örne¤inde) bilim adamlar›n›n (bunun do¤ru oldu¤una
bizi ikna edebilecek çok az örnekle birlikte) ne yapma-
lar› gerekti¤i sorusu üzerine yükseldi¤inin kaydedilme-
si gerekir. Hem Kuhn hem de Popper bilimin yap›s›yla
ilgili fikirlerini gerçekten de bilim tarihine dayand›r›yor-
lar; benim buradaki düflüncelerimin ana noktas›, bili-
min tarihinin günümüzde böyle bir yükü tafl›yamayaca-
¤›d›r. Basitçe dile getirmek gerekirse biz, tarihi bir te-

mel üzerinde infla edilecek felsefi bir yap›ya imkân ve-
recek ölçüde yeterli bilgiye sahip de¤iliz. Mesela
1830’larda Michael Faraday’›n elektrikteki deneysel arafl-
t›rmalar›ndan daha iyi bir bilim resmi bulunamayabilir.
1831’de elektromanyetik indüksiyonun “tesadüfen” kefl-
fiyle bafllayan her yeni ad›m aç›kça bir önceki ad›m› ta-
kip ediyor gibi görünüyor. Burada büyük ölçüde bul-
maca çözülüyordu. Bu, e¤er Tyndall’›, hatta Thomp-
son’› okursan›z, hayat› boyunca hiçbir zaman hiçbir
teorik düflünceye sahip olmam›fl bulunan usta deneyci
Faraday ile ilgili geleneksel görüfltür. Fakat bir de gün-
lüklerinden al›nan yaz›larla, el yazmalar›n›n ve mektup-
lar›n›n ötesine geçerseniz, enteresan bir Faraday ortaya
ç›kar. O, 1821’den itibaren bafllayarak madde ve kuvve-
tin do¤as›yla ilgili temel hipotezleri test ediyordu. Kaç
tane ola¤an bilim adam› gerçekten devrimcidir? ‹nflal-
lah bir gün bilim tarihi buna cevap verebilecek, ama
bugün bu sorunun cevab›n› verebilecek kimse yok.
Popper’in takipçilerine pek fazla destek sa¤lamadan,
onlardan önce 1870-1900 y›llar› aras›ndaki spektrosko-
pi tarihinin tayf›n› ortaya ç›karmak isterim. Bu dönemi
içinde elementlerinin tayf›n›n giderek artan bir kesin-
likle tan›mland›¤› harita yapma dönemlerinden biri ola-
rak tan›mlaman›n hofl olaca¤›n› düflünüyorum. Burada
süregelen çok az “çürütme” vard›r ancak Angstrom’un
bilim adam› unvan›n› reddetmek zordur. Dahas›, bilim
tarihinin en baflar›l› problem çözücülerinden birinin,
ayn› zamanda bütün zamanlar›n en gönülsüz devrimci-
si Max Planck oldu¤u unutulmamal›d›r.
Böylece bir tarihçi olarak ben, hem Kuhn’a hem de
Popper’e bir ölçüde flüpheyle bak›yorum. Her ikisi de
temel öneme haiz problemleri dile getirmifltir; her ikisi
de bilimin do¤as›yla ilgili derin kavray›fllarda bulun-
mufltur fakat hiçbiri beni bilimsel maceran›n özünü kav-
rad›¤›na inand›racak ölçüde yeterince sa¤lam deliller
gösterememifltir. Lord Bolingbroke’un “tarih, örneklerle
felsefe ö¤retimidir” ikaz›n› daima akl›mda tutarak her
ikisini de araflt›rmalar›m›n k›lavuzu olarak kullanmaya
devam edece¤im.

Kaynak: I. P. Williams, “Ola¤an Bilim, Bilimsel Dev-
rimler ve Bilim Tarihi”, Bilginin Geliflimi ve Bilginin

Geliflimiyle ‹lgili Teorilerin Elefltirisi (ed. I. Lakatos - A.
Musgrave) (çev. H. Arslan), Paradigma Yay›nlar›, ‹stan-
bul, 1992, ss. 57-59.

Okuma Parças›
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Mant›kç› Poziti-
vist Bilim Anlay›fl›” bölümünü yeniden okuyun.
Mant›kç› pozitivizmin “Comte” taraf›ndan kuru-
lan pozitivizmin devam› oldu¤unu göreceksiniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Mant›kç› Po-
zitivist Bilim Anlay›fl›” bölümünü yeniden oku-
yun. “Nedenselli¤in” bilimsel yöntemin ad›mla-
r›ndan biri olmad›¤›n› an›msayacaks›n›z. 

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Mant›kç› Po-
zitivist Bilim Anlay›fl›” bölümünü yeniden oku-
yun. Mant›kç› pozitivizmin dolay›ms›z olarak
do¤rulanabilen önermeye “Temel Önerme” ad›-
n› vermifl oldu¤unu göreceksiniz. 

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Mant›kç› Po-
zitivist Bilim Anlay›fl›” bölümünü yeniden oku-
yun. “Gözlem ve deney yoluyla do¤rulanama-
yan önermelerin anlams›z oldu¤u” görüflünün,
mant›kç› pozitivizm taraf›ndan savunuldu¤unu
an›msayacaks›n›z. 

5. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Mant›kç› Po-
zitivist Bilim Anlay›fl›” ve “Yanl›fllamac› Bilim
Anlay›fl›” bölümlerini yeniden okuyun. Gerek
mant›kç› pozitivistlerin gerekse Popper’in, bi-
limden çok fley ö¤rendi¤imizi ve onun sayesin-
de hakikate daha çok yaklaflt›¤›m›z› ortak ola-
rak öne sürdüklerini göreceksiniz. 

6. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Yanl›fllamac›
Bilim Anlay›fl›” bölümünü yeniden okuyun.
Popper’in psikanaliz kapsam› içinde kalan öner-
melerin yanl›fllanabilir olmad›klar›n› ileri sürdü-
¤ünü göreceksiniz. 

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Devrimci Bilim
Anlay›fl›” bölümünü yeniden okuyun. “Paradig-
man›n” Kuhn’un bilimin ilerleme tablosunda ge-
çen ad›mlardan biri olmad›¤›n› an›msayacaks›n›z. 

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Devrimci Bilim
Anlay›fl›” bölümünü yeniden okuyun. Kuhn’un
görüflüne göre paradigman›n merkezinde “Bilim-
sel Teori”nin bulundu¤unu göreceksiniz. 

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Devrimci Bilim
Anlay›fl›” bölümünü yeniden okuyun. Do¤ru s›ra-
n›n “Bilim Öncesi Dönem - Ola¤an Bilim - Buna-
l›m Dönemi - Devrim” oldu¤unu göreceksiniz. 

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Ço¤ulcu Bi-
lim Anlay›fl›” bölümünü yeniden okuyun. Feye-
rabend’in reçetesinin “disipliner, teorik ve me-
dolojik ço¤ulculu¤un” üçünü de kapsad›¤›n›
göreceksiniz. 

S›ra Sizde 1

Sonradan gelifltirilmifl olan bilimsel teoriler önceki te-
orilerle genelde çeliflir. Bu, bilimin hiçbir do¤ruluk pa-
y› tafl›mad›¤›n› m› gösterir? Bu sonuç için, çok basit ve
çokça tart›fl›lan bir gerekçe ya da argüman vard›r. Bu
argümana “Karamsarl›k Argüman›” ad› verilmektedir.
200 y›ldan daha eski zamanda gelifltirilmifl teorilerin
hepsinin bugün yanl›fl oldu¤u görülüyorsa, bu demek-
tir ki günümüzde gelifltirilmifl veya bundan sonra gelifl-
tirilecek teorilerin de eninde sonunda bir gün yanl›fl ol-
du¤u ortaya ç›kacakt›r. Bilimden elde edilecek hakikat
iflte bu kadard›r. 
Bilimde do¤ruluk pay› oldu¤unu bilen bizlerin, buna
verilebilecek cevaplar› elbette vard›r. Karamsarl›k argü-
man›yla bafl edebiliriz: Hiç kuflku yok ki 200 y›ldan da-
ha eski bilimsel teorilerin hepsi bugün yanl›fl teoriler
olarak görülmez. Örne¤in kan›n vücutta nas›l dolaflt›¤›-
n› gösteren teori 200 y›ldan daha eskidir ve bugün için
de geçerlili¤ini devam ettirmektedir. Karamsarl›k argü-
man›na verilebilecek bir di¤er yan›t daha vard›r. O da
fludur: Bilimde do¤ruluk pay› oldu¤unu söylemek ge-
çerli bilimsel teorilerin gerçe¤i, kesin gerçe¤i ama sade-
ce gerçe¤i yans›tt›¤›n› söylemek demek de¤ildir. Bu te-
orilerin yaklafl›k olarak gerçe¤i yans›tt›¤›n› ve yaklafl›k-
l›¤›n da giderek gelifltirilmekte oldu¤unu söylemek ye-
terli olabilir. Do¤rusu, bilimde do¤ruluk pay›n›n oldu-
¤una inanan bir kimse için, belki de hiçbir teori tam
olarak do¤ru olmam›flt›r ve olmayacakt›r. Nihayet, geç-
miflte hata yapm›fl olmam›z gerçe¤i, gelecekte de hata
yapma olas›l›¤›n› art›rmakta m›d›r? Bugün eskisine göre
daha iyi araçlara ve çok say›da daha sa¤lam veriye sa-
hip bulunmaktay›z. Ayr›ca hatalar›m›zdan da dersler ç›-
kartmaktay›z. Bir bak›ma, eskiden beri teoriler olufltu-
rup daha sonra bunlar›n nerelerinin hatal› oldu¤unu or-
taya ç›karabilme olgusu, gelecekte teorilerin do¤ru ol-
ma olas›l›¤›n› azaltmaz, tam tersine ço¤alt›r.

S›ra Sizde 2

“Tanr› vard›r” önermesi, ne do¤rulanabilen ne de yan-
l›fllanabilen bir önermedir. Zira onu do¤rulayabilecek
ya da yanl›fllayabilecek mümkün bir gözlem söz konu-
su de¤ildir. Oysa “Uluda¤’›n yüksekli¤i 2143 metredir”
önermesi, hem do¤rulanabilir hem de yanl›fllanabilir.
Her iki durum için de bir ölçüm yapmak yeterlidir.
“Is›t›lan bütün metaller genleflir” önermesi do¤rulana-
mayan ama yanl›fllanabilen bir önermedir. Çünkü Pop-
per’in de gösterdi¤i üzere, ne kadar çok gözlem yap›l-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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m›fl olursa olsun, bu gözlemler onu kesin sonuçlu ola-
rak do¤rulamaya yetmez. Fakat tek bir ayk›r› örnek onu
yanl›fllamaya yeter. “Üçüncü Dünya Savafl› ç›kacak”
önermesi ise do¤rulanabilir ama yanl›fllanamayan bir
önermedir. Bunun nedeni ise onu do¤rulayan bir duru-
mun olmas›d›r, yani böyle bir savafl ç›k›nca onun do¤-
rulanmas›d›r. Böyle bir savafl ç›k›ncaya kadar, o hiçbir
flekilde do¤rulanamaz. 

S›ra Sizde 3

Söz konusu bilim adam›n›n mevcut görüflünü devam
ettirerek ifline devam etme ihtimalinin çok az oldu¤u
söylenebilir. Bundan dolay› bilim adam›m›z›n flunlar›
yapmas› çok muhtemeldir: 1) Tedaviyi tümden ve olum-
lu bir flekilde etkileyen meyve suyunun içindeki ele-
mentleri ay›rmak. 2) Bu elementleri laboratuar koflulla-
r›nda sentezle birlefltirmek. 3) Üretim için teknolojik
destek sa¤lay›p tabletler halinde sentezlenmifl element-
leri piyasaya sunmak.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Teorik etik ve uygulamal› etik ayr›m› yaparak eti¤in ne oldu¤unu aç›klayabi-
lecek,
Teorik eti¤i düflünüm ve analiz düzeyleri ile aç›klayabilecek,
Normatif etik kapsam› içinde öne sürülmüfl belli bafll› teorileri aç›klayabilecek,
Meta-eti¤in yaklafl›m›n› ay›rt edebilecek,
Uygulamal› eti¤in belli bafll› problemlerini aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Etik, felsefenin ahlaki de¤erle ilgili olan alt dal›na karfl›l›k gelir. ‹nsan›n, pek çok-
lar›na göre en temel yönü ya da özelli¤i de¤erle do¤rudan iliflkili olmak, de¤er ya-
ratmak, de¤erin tafl›y›c›s› veya cisimlefltiricisi olmak oldu¤u için, etik temel ve
önemli bir disiplindir. Durum böyle olmakla birlikte, onun tam olarak ne oldu¤u,
neyi kapsad›¤› konusunda ço¤u zaman bir belirsizlik hüküm sürer. En az›ndan
etik, ço¤u zaman ve yerde ahlakla kar›flt›r›l›r. Her ne kadar gerek ahlak ve gerek-
se etik ayn› kökten, yani töre, gelenek, görenek, al›flkanl›k, karakter, huy, mizaç
anlam›na gelen bir kökten türemifl olsa bile, etik deyince anlafl›lan “felsefe aç›s›n-
dan ahlak”t›r, “ahlakl›l›¤›n felsefesi”dir.

Gerçekten de ahlak hem felsefeden ba¤›ms›z bir aland›r hem de felsefenin ana
disiplinlerinden birinin temelini oluflturur. Felsefeden ba¤›ms›z bir alan olarak ah-
lak, bir kurallar sistemidir; o, “insanlar›n davran›fllar›n› ve birbirleriyle olan iliflkile-
rini düzenlemek amac›yla oluflturulmufl eylem kurallar›, normlar silsilesi ve de¤er
sistemi”dir. Ahlak›n geçmifli oldukça eskilere gider. Nitekim bir toplumun olufltu-
¤u her yerde, bu toplumdaki insanlar›n davran›fllar›n› ve birbirleriyle olan iliflkile-
rini düzenleyen normlar ve kurallar olmufltur. ‹flte bu normlar ve kurallar, belli bir
ahlak sistemi meydana getirir. Demek ki ahlaki kurallar ve normlardan yoksun
olan, bir ahlak sistemi bulunmayan bir toplumdan söz edemeyiz; ne kadar ilkel
olursa olsun, en eski toplumlar için bile, bir ahlaktan söz etmek gerekir. Çünkü ah-
lak, ilgili toplumdaki insanlar›n eylemlerini belirleyen, tarihsel süreç içinde bir ku-
flaktan di¤erine aktar›lan, aktar›l›rken hiç kuflku yok ki belli bir dönüflüme u¤rayan
kurallar sistemidir.

Bir kurallar sistemi olarak ahlak›n kayna¤› meselesi gündeme geldi¤inde, arafl-
t›rmac›lar, biri din, di¤eri toplum sözleflmesi olmak üzere, iki ayr› kaynaktan söz
ederler. Bunlardan, insana yükümlülüklerini, onun neden sak›n›p neleri yapmas›
gerekti¤ini bildiren ahlaki kurallar›n kayna¤› olarak Tanr›’y› gösteren dinî kaynak,
ahlak› insan›n kusurlu varl›¤›n› veya bozulmufl özünü Tanr›’n›n iradesiyle uyumlu
hâle getirme ya da daha do¤rusu Tanr›’n›n yard›m›yla ›slah etme zorunlu teflebbü-
süyle aç›klar. Buna göre, yarat›c›s› Tanr›, harama el uzatt›¤› için cennetinden kov-
mufl oldu¤u, dolay›s›yla yol göstericili¤e muhtaç insana uymakla yükümlü oldu¤u
kural ve ödevleri bildirir.

Ahlak›n ikinci kayna¤›, ümmetten millete ve ulus devlete geçiflle veya dinin se-
külerleflme süreçlerine koflut olarak kamusal alandan bir flekilde uzaklaflt›r›lmas›y-

Etik

Ahlak ve etik birbirinden
farkl›d›r. Onlar, biri birey
aç›s›ndan verili iken di¤eri
infla edilecek olan iki ayr›
durufl veya alan› tan›mlar.



la birlikte gündeme gelen toplum sözleflmesidir. Burada da bir kez daha vurgu in-
san›n negatif, “baflkas›n›n kurdu” olan do¤as›na olup ahlak, bir toplulu¤u meyda-
na getiren unsurlar›n, yani bireylerin veya gruplar›n birlikte bar›fl içinde yaflamala-
r›n› mümkün k›lan ilkeler ya da kurallar sistemini ifade eder. Burada ahlak insan-
lar›n birbirleriyle bar›fl içinde yaflamalar›n› mümkün k›lacak asgari müflterekleri ifa-
de eden normlar ve kurallar silsilesi olarak ortaya ç›kar.

Demek ki ahlak, bütün unsurlar›yla bireyin haz›r buldu¤u norm ve kurallar bü-
tünüdür. Burada birey, büyük ölçüde pasif ve al›mlay›c›d›r. Öte yandan, ahlak bü-
yük ölçüde lokal ya da yereldir; yani o bütün önemine ra¤men, bir bireyin, toplu-
luk ya da cemaatin hayatla iliflki içinde gelifltirmifl oldu¤u de¤erler ve kurallar sil-
silesini, yaflama bilgeli¤ini ifade eder. ‹flte bu aç›dan bak›ld›¤›nda ahlak ve ahlak-
l›l›k olgusal ve tarihsel olarak yaflanan bir fley, belli bir pratiktir. 

Etik ise söz konusu prati¤in teorisi olmak durumundad›r. Buna göre, tek tek
her bireyin flu ya da bu ölçüde flekillendirdi¤i, somut bir ahlaki hayat› vard›r veya
olmas› gerekir; öyle ki bu hayat içinde tafl›nan veya cisimlefltirilen ahlaki de¤er-
lerin, peflinden koflulan ideallerin bulunmas› vazgeçilmez bir fleydir. Etik iflte bu
ahlaki hayat› ele al›p tart›flan, söz konusu moral de¤erlerle ideallerden meydana
gelen ve ahlak ad›n› verdi¤imiz bu olguya yönelen felsefe disiplinidir. Baflka bir
deyiflle, ahlak›n eylemin prati¤i oldu¤u yerde, etik eylemin teorisi olmak duru-
mundad›r. Ahlak›n yerel oldu¤u yerde, etik evrenseldir. 

Çok daha önemlisi, etik, bireyin veya ahlaki failin al›c› de¤il de bütünüyle ku-
rucu ya da etkin oldu¤u bir alan ya da tutumu ifade eder. Çünkü o burada, haz›r
buldu¤u de¤er ve kurallar› hayat›na bir flekilde monte etmekle yetinmez, onlar›n
hesab›n›, akli bir düzeyde tart›flarak, sorgulayarak, hatta temellendirerek verir. Ha-
yat›na bu flekilde etik bir boyut katarken elbette toplulu¤un ruhundan veya lokal
olan ahlaktan beslenerek ilkeli ve evrensel bir düzeye yükselme yolunda ad›mlar
atar. Böyle birinin davran›fl› ve duruflu, art›k sadece ahlaki de¤il, ayn› zamanda
etik bir eylem ve durufltur. Çünkü o bu sayede, sadece eyleminin de¤il, bir bütün
olarak hayat›n›n hesab›n› verebilir, dünyadaki moral krizin sorumlulu¤unu üstlen-
meye haz›r hale gelir. Bunu en iyi insanlar›n ahlaki geliflimleri üzerinde yo¤unla-
flan Jean Piaget ve Lawrence Kohlberg gibi araflt›rmac›lar göstermifltir. Onlara gö-
re, bireyin ahlaki geliflimi s›ras›yla gelenek öncesi, gelenek ve gelenek ötesi dö-
nemlerden geçmek suretiyle gerçekleflir. Nitekim gelenek öncesi dönemde, çocu-
¤un ahlak›ndan söz edemezsiniz, ahlaki nedenlerin bilgisinden yoksun çocu¤u sa-
dece ona örnek olmak ve ödül/ceza vermek suretiyle ahlaki terbiye yoluna sok-
maya çal›fl›rs›n›z. ‹kinci dönem, çocu¤un okula gitmeye bafllad›¤› ve dolay›s›yla
sosyalleflip kültürlenirken gelene¤in bir parças› haline geldi¤i gelenek dönemidir.
Bu dönemde çocu¤a toplumun de¤erleri ve ahlak kurallar› bir flekilde afl›lan›r.
Hatta ona do¤ru, çal›flkan, büyüklerine sayg›l›, fedakâr olmas› gerekti¤i, etnik kim-
li¤i üzerinden empoze edilir. Gelenek dönemi, flu halde ahlak dönemidir. Fakat
çocukluk ve gençlik geride b›rak›ld›¤› zaman, insan giderek olgunlafl›rken neden
do¤ru, çal›flkan ve fedakâr olmas› gerekti¤ini sorgulamaya bafllar. Toplumun de-
¤erlerini en az›ndan tart›fl›r veya içsellefltirirken as›l ve belirleyici olan›n bir etnik
kimli¤in üyesi olmaktan ziyade insan olmak oldu¤unu ö¤renir. Buras› art›k gelenek
ötesi, etik dönemidir.

Ahlakl›l›k ve de¤er üzerine sistemli bir flekilde düflünme, soruflturma, ahlaki ha-
yata dair bir araflt›rma ve tart›flma olarak tan›mlad›¤›m›z etik veya ahlak felsefesine
katk› yapanlar, daha ziyade filozofça düflünebilen, bizzat etik ile meflgul olan dü-
flünürler olmufltur. Zira ahlaki hayat› flahsen yaflayan, ahlaki problemlerle ilgilenen
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sa¤duyu sahibi ortalama insan, ahlakl›l›k üzerine düflünür, ahlaki hayat hakk›nda
konuflur. Ama onun düflünce ve söylemleri her zaman tutarl›, argümantatif ve sorgu-
lay›c› olmayabilir, ahlaki problemleri irdelemenin uza¤›nda kalabilir. Oysa etik dü-
flünürü temelde ne yapmak, nas›l davranmak, neyin pefline düflmek, baflka insanla-
ra nas›l muamele etmek gerekti¤i gibi konularda insan varl›klar›na genel bir rehber-
lik sa¤lamay› amaçlarken ahlaki problemleri irdeler. O, birtak›m de¤erler ileri sür-
mekle kalmay›p gerekirse onlar› yeni bafltan tan›mlar, ahlakl›l›¤›n ilk ilkelerini siste-
matik bir tarzda ve tutarl› bir biçimde ortaya koyar, bu ilkeleri argümantatif olarak
temellendirmeye çal›fl›r. Eti¤in temel özelli¤i, onun genelli¤i, kuramsal ve sistematik
do¤as›, argümantatif yap›s› ve iddialar›n› kan›tlay›p temellendirme çabas›d›r. 

Söylemek gerekir ki bu özellikler eti¤in bütününden ziyade, belli bir bölümü-
nü karakterize eder. Baflka bir deyiflle, etik teorik etik ve uygulamal› etik olarak
ikiye ayr›l›r. Kuramsall›k ve genellik, yaklafl›k iki bin befl yüzy›ll›k bir geçmifli olan
teorik etik için geçerlidir. Fakat yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde, dünyada hayat›n
her alan›nda giderek artan somut ahlaki problemlerin bir sonucu olarak ortaya ç›-
k›p birtak›m münferit konularda problem çözmeyi ve dolay›s›yla vizyonumuzu ge-
lifltirmeyi amaçlayan uygulamal› etik için geçerli de¤ildir.

Ahlak ile etikten her ikisi de vazgeçilmez midir? Ahlak olmadan etik, etik olmadan da ah-
lak olabilir mi? 

TEOR‹K ET‹K: I) NORMAT‹F ET‹K
Bir felsefe disiplini olarak etik afla¤› yukar› milattan önce beflinci yüzy›lda baflla-
m›flt›r; onu ortaya ç›karan en önemli fley de Sokrates ve Platon gibi filozoflar›n in-
san hayat›n›n amac› ve erdemli bir hayat›n niteli¤i üzerinde düflünmeye bafllama-
lar› olmufltur. Gerçekten de Sofistlerin genel geçer moral de¤erlerin olmad›¤› inan-
c›yla tam bir ahlaki görecili¤in savunuculu¤unu yapt›klar› yerde, hocas› ve Platon
evrensel ahlaki de¤erlerin var oldu¤u inanc›n› temellendirmek için yo¤un bir çaba
sergilemifllerdi. Etik düflünürü, iflte bu tarihten itibaren ahlakl›l›¤› mümkün k›lan,
ahlaki hayat› belirleyen koflullar›, insan›n ahlaki eylemlerini ele alm›fl, eylemlerin
kendilerine dayand›¤› ilkeleri araflt›rm›fl ve insan hayat›n›n nihai amac›n›n ne oldu-
¤unu sorgulam›flt›r.

Eti¤in ahlakl›l›¤›n özünü ve ahlak›n ilke ve temellerini araflt›rd›¤›, ahlakl› olma-
n›n ne anlama geldi¤i üzerinde durdu¤u söylenebilir. O, yine ak›ll› varl›klar olarak
biz insanlar›n nas›l bir hayat yaflamam›z veya hangi amaçlar›n pefline düflmemiz
gerekti¤ini ele al›r. Etik, ayr›ca, insan olmam›z dolay›s›yla, bizim birtak›m ödevle-
rimiz olup olmad›¤›n› sorgular. Demek ki geleneksel anlam› içinde etik, olmas› ge-
rekeni bildiren kural koyucu ya da normatif bir disiplin olmufltur. Bununla birlik-
te, yirminci yüzy›lda yeni bir etik türü ortaya ç›km›flt›r. Söz konusu etik ise metae-
tik veya analitik etik olarak geçer. Metaetik, Anglo-Sakson dünyada oldukça etki-
li olmufl olan yeni bir felsefe yapma tarz›n›n, yani felsefenin biricik görevinin dilin
mant›ksal analizi veya kavram çözümlemesi oldu¤unu öne süren analitik felsefe-
nin etik alan›ndaki tavr›n› ya da yaklafl›m›n› ifade eder. Bu görüfle göre, ahlak fi-
lozoflar›n›n normatif etikle meflgul olmamalar› gerekir çünkü onlar›n kendilerine
ahlaki hakikatlere nüfuz etme imkân› verecek özel bir kavray›fl güçleri yoktur.
Bundan dolay›, onlar›n hemcinslerine ahlaki vaazlar verme veya nas›l yaflamalar›
gerekti¤ini söyleme haklar› olamaz. Dahas›, rasyonel ve nesnel bir normatif etik
sistemi gelifltirme yönündeki felsefi teflebbüsler, filozoflar›n tam yirmi befl yüzy›l-
l›k çabalar›na ra¤men baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r. 
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Etik, teorik ve uygulamal›
etik diye, teorik etik de
normatif etik ve metaetik
olarak ikiye ayr›l›r.

Metaetik, asl›nda normatif
eti¤i varsayd›¤› için ve
ahlaki söylemin bir
parças›n› oluflturan
kavramlar› ve yarg›lar›
analiz etti¤inden, üçüncü
düzey bir etkinlik olmak
durumundad›r.



Analitik felsefe gelene¤ine ba¤l› filozoflar, flu halde, ahlak filozofunun normlar
ve kurallar ile kural koymakla, nasihat vermek, yaflam tarz› teklif etmekle hiçbir
iliflkisinin olmamas› gerekti¤ini ileri sürerler. Onlara göre, insanlar›n nas›l mutlu
olacaklar›n› söylemek isteyen normatif etik düflünürü, bu tavr›yla yapamayaca¤›
bir fley hakk›nda söz vermifl olan kiflidir. Çünkü filozofun görevi bir dünya görüflü
ortaya koymak, belli bir yaflam tarz›n› meflrulaflt›rmak ya da bir dünya görüflünü
hakl›land›rmak veya desteklemek de¤ildir. Filozofun görevi ahlak alan›na giren
kavramlar›, ahlaki yarg›lar› analiz etmek, ahlaki eylem ölçütlerini tart›flmak, bu
kavramlar›n anlamlar›n› aç›kl›¤a kavuflturmakt›r. Fakat “meta” ön ekinden de anla-
fl›laca¤› üzere, metaetik normatif etikten sonra gelir. 

Demek ki normatif etik ilk elden ahlaki yarg›lar, “Haz iyidir”, “Nihai amaç en
yüksek say›da insan›n mutlulu¤udur”, “Yalan söylemek kötüdür”, “‹nsanlar baflka
insanlar› bir araç olarak de¤il de bir amaç olarak görmelidirler” benzeri yarg›lar or-
taya koyar. Bu yarg›lara dayanarak hazc›l›k, yararc›l›k benzeri normatif etik görüfl-
leri oluflturur. Metaetik ise normatif eti¤i varsayarak iflte bu temel üzerine yükselir.
Buna göre, metaetik normatif eti¤in koymufl oldu¤u ahlaki yarg›lar üzerine konu-
flur, bu yarg›larda geçen kavramlar› analiz eder ve söz konusu kavramlarla yarg›-
lar›n anlamlar›n›, mahiyetlerini ve birbirleri karfl›s›ndaki durumlar›n› inceler. Bun-
dan dolay›, metaetik ahlaki hayatla ilgili önermeler ileri süren eti¤in de bir üst dü-
zeyine ç›karak onun üzerine bir söylem gerçeklefltiren bir etik türü hâline dönüflür.
Baflka bir deyiflle, metaetik üçüncü dereceden bir faaliyet ya da söylem olup bir in-
san toplumunun belli inanç, de¤er ve normlara göre düzenlenmifl ve geleneksel-
leflmifl hayat tarz› olan ahlak ile ahlaki hayata dair sistemli felsefi araflt›rma olarak
normatif eti¤i varsayar. Buna göre, eti¤in ya da normatif eti¤in malzemesi ahlak-
tan, bireylerin ya da cemaatlerin ahlaki hayat›ndan ç›karken metaeti¤in malzeme-
si normatif etikten gelir.

Etik düflünür, flu halde ço¤unluk do¤rudan do¤ruya veya esas itibar›yla de¤er-
leme ifline giriflir, neyin iyi ya da kötü oldu¤unu söyler; o, kural koyar, yaflama bi-
çimi gelifltirir, hayat tarz› teklif eder ya da belli bir yaflam biçimini temellendirir, k›-
sacas› insanlara ahlaki bak›mdan rehberlik eder. Bundan dolay›, kural koyucu bir
yaklafl›m benimseyen ahlak filozofu, insanlara ne yapmalar› ya da neden kaç›nma-
lar› gerekti¤ini göstererek kendilerine yükümlülüklerini ve sorumluluklar›n› an›m-
satan nesnel ahlaki hakikatler bulundu¤unu savunur. 

Normatif eti¤in yaklafl›k iki bin befl yüzy›ll›k tarihi boyunca çok say›da etik teo-
ri öne sürülmüfltür. Bunlar kabaca üç ana bafll›k alt›nda toplan›r: 

1. Birinci grupta, baflat problem olarak “en yüksek iyi” problemini alan etik te-
oriler yer almaktad›r. Bu kapsam içinde yer alan etik teorilere örnek olarak
Antik Yunan’da gelifltirilmifl olan bilumum mutluluk etikleriyle modern dö-
nemin yararc›l›¤› verilebilir. 

2. Buna mukabil, ikinci grubu “do¤ru eylem” problemini temel ya da baflat
problem olarak alan etik teoriler oluflturur. Bu tür teorilere örnek olarak, Or-
ta Ça¤›n dini eti¤iyle Kant’›n ödev eti¤i verilebilir. 

3. Bu s›n›flamaya göre, sonuncu kategoride “sa¤lam bir karakter” üzerinde
yo¤unlaflan teoriler bulunur. Alasdair MacIntyre’›n erdem eti¤i bu kategori-
ye girer.

Söz konusu üç teori tipini do¤uran üç ana soru olmufltur: 
a. ‹nsanlar›n hangi amaçlar› seçmeleri ve hangi ideallerin peflinden koflmalar›

gerekir? 
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b. Onlar›n seçimlerini belirlemeleri veya yönlendirmeleri gereken ahlaki ilke-
ler nelerdir? 

c. Sa¤lam bir karakterin ve erdemli bir hayat›n ölçüsü nedir? 
Nitekim bunlardan birincisi, genellikle insan için gerçek mutlulu¤un ne oldu-

¤una iliflkin bir araflt›rmayla sonuçlanm›flt›r. ‹kincisi, filozoflar› bir ödev ya da de-
¤er teorisine götürürken üçüncüsü, erdem eti¤ini yaratm›flt›r. Demek ki etik teori-
ler, s›ras›yla sonuçlar, ahlaki do¤ruluk veya ahlaki yükümlülük ve erdemler üze-
rinde yo¤unlaflacak flekilde, üç ana kategoride toplan›r. ‹flte bu temel üzerinde te-
leolojik etik, deontolojik etik ve erdem eti¤i olarak üçe ayr›lan etik teoriler aras›n-
daki bu bölünmeyi anlaman›n asl›nda en iyi yollar›ndan biri, onlardan her birinin
etik de¤erin tafl›y›c›s› olarak neyi gördüklerini anlamaya çal›flmakt›r. Bunlar›n bi-
rincisi olan sonuççuluk aç›s›ndan, en yüksek veya temel etik de¤erin tafl›y›c›s› iyi
durum ya da sonuç; deontolojik etik için do¤ru eylemdir. Oysa üçüncü teori olan
erdem eti¤i iyi bir kifli idesine, ayn› zamanda etik aç›dan sayg›de¤er bir kifli olarak
tan›mlanabilen iyi insan düflüncesine vurgu yapar. Bu önemli bir vurgu olup er-
dem kavram›n›n etikte çok önemli oldu¤unu ortaya koyar. 

NORMAT‹F ET‹K: 1) TELEOLOJ‹K ET‹K
Biraz daha özel olarak ifade edildi¤inde, teleolojik etik teorilerinin, ahlaki eylemin
de¤erini belirleyen fleyin eylemin üretti¤i sonuç oldu¤unu öne sürdükleri söylene-
bilir. Bu yüzden onlar ayn› zamanda sonuççu etik ö¤retileri olarak geçerler. Bu te-
orilerin temel problemati¤i “en yüksek iyi” problemi olup bireysel mutluluk, ken-
dini gerçeklefltirme ya da en yüksek say›da insan›n en büyük mutlulu¤u gibi bir
summum bonum ulafl›lmas› gereken nihai amaç olarak konumlan›r. Teleolojik eti-
¤in kapsam› içine ‹lk Ça¤dan mutluluk eti¤i ile Yak›n Ça¤dan yararc›l›k girer. 

Mutluluk Eti¤i 
Mutluluk eti¤inin kurucusu, bütün bir Grek eti¤inin yörüngesini belirlemifl düflünür
olarak Sokrates’tir. O, insan hayat›n›n, ahlaki yap›p etmelerinin nihai amac›n›, en
yüksek iyiyi ifade edecek flekilde eudaimonia olarak tan›mlam›flt›. Eudaimonia
Sokrates’ten sonra bütün Yunanl› düflünürler için ahlaki hayat›n temel amac› yap›l-
d›. Ondan ç›kan bütün etik teoriler, sadece iki noktada farkl›l›k gösterdiler. Bunlar-
dan biri eudaimonian›n tan›mlanmas›, di¤eri de eudaimoniaya nas›l eriflilece¤i hu-
susuydu. Sokrates’in kendisi, eudaimoniay› bir tür öz-memnuniyet, kiflisel hoflnut-
luk hali olarak ifade etti. Bu, nesnel bir durum olarak iyi ve ahlakl› yaflam›fl ve ha-
yat›n›n sonlar›na do¤ru “fiükür, iyi, namuslu, erdemli ve ahlakl› yaflad›m” diyebilen
insan›n memnuniyet ve huzur hali olmak durumundayd›. Ö¤rencisi Platon euda-
imoniay› ahlaki özne ya da failin olmas› gerekti¤i gibi
oldu¤u bir durum olarak “kendini gerçeklefltirme hali”
diye tan›mlad›. Oysa Aristoteles eudaimoniay› mutlulu-
¤a eflitlemiflti. Antik Yunan’da Kireneliler olarak adland›-
r›lan düflünürler, eudaimoniay› t›pk› Aristoteles gibi mut-
lulu¤a eflitlerken sonradan Stoac› düflünürlerle Epikü-
rosçular onu bir tür entelektüel dinginlik, manevi huzur
hâli diye tan›mlad›lar.

Eudaimoniaya nas›l eriflilece¤i sorusu gündeme gel-
di¤inde, Sokrates ona ancak erdemli olmak, birtak›m
erdemleri hayata geçirmek suretiyle ulafl›labilece¤ini
ileri sürdü. Söz konusu erdemlerden en fazla öne ç›-
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Sokrates



kanlar bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. Hümanist bir düflünür olan ve dola-
y›s›yla insan›n gücüne büyük bir inanç besleyen Sokrates, ahlaki do¤rular›n bilgi-
sinin ahlakl› yaflamak için fazlas›yla yeterli oldu¤una kanaat getirmiflti. Bu yüzden
erdemleri birer bilgi türü olarak tan›mlad›. Söz gelimi bilgelik “kiflinin kendisine,
iyi ve kötüye, hayat›n anlam›na dair bir bilgi”, cesaret “neden korkup neden kork-
mamak gerekti¤ine iliflkin bir bilgi”, ölçülülük “ölçü ya da karar›n bilgisi”, adalet
ise “hakk›n ve kimin neyi ne kadar hak etti¤inin bilgisi” olmak durumundayd›. Pla-
ton ise erdemleri bir ahlak psikolojisi gelifltirerek insan ruhunda temellendirdi. Bu-
na göre o, insan›n en önemli bilefleni olan ruhun üç parçadan meydana geldi¤ini
öne sürdü: Ak›l, can ya da gönül ve son olarak da istek ve arzularla ilgili olan iflti-
ha. Platon, bu parçalardan her birinin, do¤adaki tek tek her varl›k gibi, kendine
özgü bir ifllevi ya da görevinin oldu¤unu söylüyordu. Akl›n görevi bilmek, can›n
görevi ifltihan›n afl›r› taleplerine karfl› koymak, ifltihan›n görevi ise afl›r›ya kaçma-
makt›r. Bu üç görev ya da ifllevin lay›k›yla yerine getirilmesi, s›ras›yla bilgelik, ce-
saret ve ölçülülük gibi üç temel erdemi mümkün hale getirir. O, bilge, cesur ve öl-
çülü insan›n, her bir parças›na hak etti¤i de¤eri vermek anlam›nda zorunlulukla
adil de olaca¤›n› öne sürmüfltü. Aristoteles ise erdemleri meflhur alt›n orta teorisiy-
le “iki afl›r› uç aras›ndaki do¤ru orta” olarak tan›mlam›flt›. Söz gelimi cesaret “kor-
kakl›k ile düflüncesiz at›lganl›¤›n”, cömertlik “cimrilik ile savurganl›¤›n” do¤ru or-
tas› olmak durumundayd›. Onun en önemli yenili¤i, erdemli bir hayata ve dolay›-
s›yla eudaimoniaya eriflmede, bilgi kadar yaflay›fla veya prati¤e de önem vermifl
olmas›yd›.

Oysa Sokrates’ten etkilenen di¤er filozoflar eudaimonia veya mutlulu¤a erifl-
menin hayattan elde edilecek hazlarla mümkün olabilece¤ini savunmufllard›. Haz-
c›l›¤›n savunuculu¤unu yapan bu filozoflar, ikiye ayr›l›r. Bunlardan Kireneli Aris-
tippos’un hazc›l›¤› niceliksel bir hazc›l›k olarak anlafl›l›r. Zira Aristippos hazlar›n
niteli¤i üzerinde hiç durmam›fl, önemli olan›n hazz›n niteli¤inden çok niceli¤i ol-
du¤unu söylemiflti. Oysa Epiküros hazlar aras›nda bir ayr›m yaparak insan›n ruh-
sal varl›¤›yla ilgili olan manevi hazlar›n fiziki varl›¤›n›n tatminiyle ilgili maddi haz-
lardan üstün oldu¤unu söylerken niteliksel bir hazc›l›¤›n savunuculu¤unu yapm›fl-
t›. O, maddi hazlar›n daha yo¤un ve etkili olabilmekle birlikte insan› kendisine haz
veren maddi fleylere ba¤›ml› hale getirip onun dengesini bozaca¤›n› öne sürmüfl-
tü. Bu yüzden okuyup ö¤renme, musiki dinleme, fliir okuma, ibadet etme benzeri
manevi hazlar›n dingin ve huzurlu bir hayata çok daha büyük bir katk› yapaca¤›
kanaatine varm›flt›. 

Yararc›l›k
Bununla birlikte teleolojik etik deyince esas anlafl›lan, ‹lk Ça¤›n mutlulukçu etik
teorilerinden ziyade yararc›l›kt›r. Çünkü yararc›l›k, sonuçtan sadece ahlaki hayat›n
nihai amac›n› de¤il, tek tek her eylemin sonucunu anlar ve eylemlere, baflka hiç-
bir fleyle de¤il de sonuçlar›yla de¤er biçilmesi gerekti¤ini savunur. 

Yararc›l›k, on dokuzuncu yüzy›lda önce Jeremy Bentham (1748-1832) taraf›n-
dan ortaya konmufl fakat John Stuart Mill eliyle gelifltirilmifltir. Özellikle Anglo-Sak-
son dünyada iki yüzy›l boyunca çok etkili olan ve bir anlamda liberal ve kapitalist
dünya görüflünün de¤er anlay›fl›n› temsil etti¤ini söyleyebilece¤imiz yararc›l›k, as-
l›nda yaklafl›k iki yüzy›l kadar önce Hobbes taraf›ndan gelifltirilmifl olan etik ego-
izmin epeyce yumuflam›fl ve rafine hale gelmifl versiyonudur. Nitekim Bentham da
etikte bireyci bir perspektiften hareket eder ve eylemin iyili¤ini hem fail hem de ey-
lemden etkilenen kimseler için mutluluk üretme kapasitesiyle yarg›lar. Buna göre
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eriflebilmek için kendi ç›kar›
peflinden koflmas›, salt
kendi hazz›n› aramas›
gerekti¤ini ileri sürer.



mutlulu¤u hazza eflitleyen Bentham, kiflinin mutlulu¤a eriflebilmek için hazza yö-
nelmesi, hayattan olabildi¤ince çok haz elde etmeye çal›flmas› gerekti¤ini savunur.
O, bir “haz kalkülü” gelifltirmifl ve birey ya da ahlaki failin eylemden önce eylem
üzerinden elde etmesi muhtemel hazz›n yo¤unlu¤unu, süresini, kesinli¤ini, yak›n-
l›¤›n›, do¤urganl›¤›n› ve safl›¤›n› hesaba katmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Söz konu-
su alt› ölçüt, ahlaki eylemin hiç kuflku yok ki bireysel mutluluk yaratma kapasite-
siyle ilgili ölçütlerdir. Fakat Bentham bu noktada kalmaz, yedinci ölçütü meydana
getiren meflhur yarar ilkesiyle birlikte, bireysel düzeyden sosyal düzeye, öz-ç›kar-
dan baflkalar›n›n ç›kar›na geçer. Hazz›n kapsam›, yani eylemden etkilenen insanla-
r›n say›s›yla ilgili olan bu ölçütte, o, “eylemin ondan etkilenen en yüksek say›da in-
sana en büyük mutluluk yaratmas› gerekti¤ini” ileri sürer. Söz gelimi, befl günlük
a¤›r bir mesainin, derslerimin ve araflt›rmalar›n verdi¤i yorgunlu¤un ard›ndan, efli-
me “izin verirsen bu Cumartesi ben günümü evde dinlenerek geçirmek istiyorum”
diyorum. Burada sadece kendi hazz›m›, dinlenmenin benim mutlulu¤uma yapaca-
¤› katk›y› hesaba kat›yorum. Fakat eflim benden ba¤›ms›z ve habersiz olarak ayn›
gün için baflka bir program yapm›fl ve han›m arkadafllar›n› eve davet etmifl. Ayak
alt›nda dolaflmamam›z için, benim ve küçük o¤lumun, evin d›fl›nda zaman geçir-
memizi örne¤in sinemaya gitmemizi belirten ayr› bir program yapmam›z›n daha iyi
olaca¤›n› ima ediyor. Birinci eylem tarz›nda “haz kalkülü”nün ilk alt› ölçütüyle ken-
di hazz›m› düflünen ben, yarar ilkesine göre ikinci eylem tarz›nda bu kez eflimin,
arkadafllar›n›n ve o¤lumun hazz›n› düflünerek ikinci eylem tarz›na yöneliyorum.
Çünkü ona göre, dört her zaman birden büyüktür. 

Kuram›n pozitif yararc›l›k olarak bilinen ilk ver-
siyonunu gelifltiren Bentham, eylemlerin genelin
mutlulu¤unu art›rd›klar› veya azaltt›klar› ölçüde
do¤ru ya da yanl›fl olmak durumunda oldu¤unu
ileri sürmüfltü. Onun yararc›l›¤›, dahas› bir eylem
yararc›l›¤›yd›. Çünkü her eylem durumu özgül olup
evrensel kurallar›n uygulanmas›n› imkâns›z hale
getirir. Örne¤in en temel ahlaki kural “insan haya-
t›na sayg›” kural› ve en temel ahlaki emir de “Asla
insan öldürmeyeceksin!” buyru¤udur. Fakat en
az›ndan “kürtaj”, “ötenazi” veya “nefsi müdafaa”
benzeri durumlar, söz konusu temel kural›n bile ih-
lal edilebilece¤ini ortaya koyar. Kiflinin sadece haz
kalkülünün bireysel ölçütleriyle yarar ilkesini teme-
le alarak eylemini belirleyip seçmesi gerekti¤ini dile getiren yararc›l›¤› bir etik ö¤-
reti olarak alabildi¤ine cazip hale getiren fley, yal›nl›¤› olmufltur. Gerçekten de
Bentham bir eylemin yol açaca¤› ac› veya temin edece¤i haz miktar›n›n ölçülebile-
ce¤ini ve hangi eylemin seçilmesi gerekti¤ini bir toplama ve ç›karma ifllemi yoluy-
la belirleyebilece¤imizi öne sürmüfltü. Bu “haz kalkülü” aç›s›ndan, genel mutlulu-
¤un, ac›lar ç›kart›ld›ktan sonra kalan hazlar›n bir toplam› olarak düflünülmesi gere-
kiyordu. Ve hazlarla ac›lar birbirlerinden sadece süre ve yo¤unluk gibi niceliksel öl-
çütlere göre farkl›l›k göstermekteydi.

Birçok elefltirmenin de¤erlendirmesine göre, Bentham’›n yararc›l›¤› alabildi¤in-
ce s›¤ ve s›n›rl› bir iyi hayat telakkisine yol açmaktayd›. Bu yüzden yararc›l›¤›n kla-
sik versiyonu üzerinde birtak›m de¤ifliklikler yap›ld›. Nitekim yararc›l›¤›n ikinci
önemli ismi olan Mill, Bentham’› mutlulu¤a dönük vurguyu fazla öne ç›kartt›¤› ge-
rekçesiyle elefltirip amac›n mutlulu¤u art›rmak yerine, öncelikle mevcut mutsuzlu-
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Mill, Bentham’›n niceliksel
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Sokrates olmay› tercih
ederim” demiflti.



¤un ortadan kald›r›lmas› ya da en az›ndan azalt›lmas› olmas› gerekti¤ini öne sürdü.
Negatif yararc›l›¤›, faydac›l›¤›n çok daha makul ve anlafl›l›r bir versiyonunu olufltu-
ran Mill, öte yandan hazlar›n birbirlerinden sadece nicelik de¤il, nitelik bak›m›ndan
da farkl›l›k gösterebilmesinin önemine vurgu yapt›. Yüksek hazlar ad›n› verdi¤i en-
telektüel hazlara, duygu yaflant›lar›na, k›sacas› manevi hazlara daha yüksek bir de-
¤er biçen Mill, iyi bir hayat›n manevi hazlar›n hâkim oldu¤u bir hayat oldu¤unu sa-
vundu. Dahas› o, Bentham’›n eylem yararc›l›¤›n›, kurals›zl›¤›n ahlaki terbiyeyi ola-
naks›z hale getirmesi nedeniyle, kural yararc›l›¤› olarak de¤ifltirdi.

Varsayal›m ki her y›l on binlerce küçük çocu¤un ölümüne yol açan bir hastal›k var. Bir he-
kimler grubu bir araya geliyor ve diyorlar ki: “Bize yüz tane çocuk verin. Araflt›rmalar›m›-
z› onlar üzerinde gerçeklefltirelim. Sonuçta hastal›¤›n çaresini bulaca¤›z.” Sonuç çok iyi ve
faydac›lar›n ilkesine uygun görünüyor. E¤er yüz tane çocu¤u feda edebilirseniz yüz binler-
ce çocu¤u kurtaracaks›n›z. Amaçlar araçlar› meflrulaflt›r›r m›?

NORMAT‹F ET‹K: 2) DEONTOLOJ‹K ET‹K
Teleolojik eti¤in karfl›s›nda yer alan deontolojik etik ise sonuçtan ziyade do¤ru ey-
lem problemi üzerinde yo¤unlafl›r ve ahlaki bir eylemin do¤rulu¤u ya da yanl›fll›-
¤›n›n, eylemin sonuçlar›ndan ba¤›ms›z olarak onun birtak›m ahlaki ödev ya da ey-
lem kurallar›n› yerine getirip getirmemesi taraf›ndan belirlendi¤ini öne sürer. Ah-
lakta eylemin sonucundan ziyade, eylemin temelindeki niyet, ilke ve gerçeklefltir-
di¤i ödevin önemli oldu¤unu öne süren deontolojik etik anlay›fl›, insan›n ak›ll› ve
sorumlu bir varl›k olarak yerine getirmek durumunda oldu¤u birtak›m ödevleri bu-
lundu¤u düflüncesinden hareketle, ahlak›n temeline ödevi yerlefltirir. 

Deontolojik etik, teleolojik etikten birkaç noktada farkl›l›k gösterir. Teleolojik
eti¤in ahlaki eylem ölçütlerini belirlemede de¤erle ilgili kavramlar›n temele al›nma-
s› gerekti¤ini öne sürdü¤ü yerde, deontolojik etik de¤erle ilgili mütalaalardan uzak
durur. Baflka bir deyiflle, deontolojik etik anlay›fl› sadece deontik, yani ödevle ilgi-
li kavramlar kullan›r ve yaln›zca ahlaki eylemin do¤rulu¤u veya ödeve uygunlu¤u
üzerinde yo¤unlafl›r. Teleolojik eti¤in en yüksek iyi üzerinde durdu¤u yerde, de-
ontolojik etik eylemin do¤rulu¤unu temele al›r. ‹kinci olarak teleolojik teoriler, be-
lirli eylem türlerinin sonuçlar›n›n hesaba kat›larak yap›lmas› gerekti¤ini öne sürer-
ken deontolojik teoriler, belli birtak›m fleylerin ilkeye dayan›larak ya da gerçekten
de do¤ru olduklar› için yap›lmas› gerekti¤ini savunur. Üçüncü olarak teleolojik etik
teorileri, ço¤u zaman haz ya da mutluluk gibi maddi ölçüt ya da mülahazalar üze-
rine yükselir. Oysa deontolojik teoriler ahlaki eylem ölçütü olarak yaln›zca eflitlik
veya tarafs›zl›k ya da evrensellefltirilebilirlik gibi formel ölçütler getirirler.

Dinî Etik
Deontolojik eti¤in ilk ve en iyi örne¤ini, ‹slam veya Hristiyan eti¤i benzeri, kayna-
¤›nda Tanr›’n›n iradesinin bulundu¤u dini etik oluflturur. Söz konusu etik anlay›fl-
ta, ahlaki aç›dan do¤ru olan fley Tanr›’n›n emirlerine uygun davranmaktan, O’nun
“Yap!” dedi¤i fleyleri yapmaktan, “Yapma!” dedi¤i fleyleri yapmamaktan oluflur.
Buna göre “do¤ru” Tanr›’n›n irade etti¤i fley anlam›na gelirken “yanl›fl” da O’nun
iradesine ayk›r› olan› ifade eder.

Dini eti¤in kayna¤›nda her ne kadar Tanr›’n›n iradesi ve insanlara gönderdi¤i
evrensel ahlak yasas› bulunsa da temelinde belli bir insan tasar›m› bulunur. Dinî
etik aç›s›ndan insan, “ilk insan” diye bilinen Âdem’de karfl›l›¤›n› bulan bir varl›k
olarak Tanr› taraf›ndan yarat›lm›fl, dolay›s›yla O’nun rehberli¤ine ihtiyaç duyan s›-
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Dinî etik, Tanr›’n›n emirlerini
koflulsuz olarak kabul edip
hayata geçirmekten
meydana gelir.



n›rl› bir varl›k olmak durumundad›r. Dahas› insan, yine kendisine Tanr› taraf›ndan
verilmifl bir yetenek olarak “fleyleri adland›rma” yetene¤ine ve dolay›s›yla, dilsel
olarak tan›mlanmaya ve kodlanmaya elveriflli olan bilgiyi kavrama ya da elde et-
me kapasitesine sahiptir. Bu yarat›c› kapasite, insana daha baflkaca fleyler yan›nda,
öncelikle kendini bilme ve s›n›rlar›n› hiçbir flekilde aflmama yükümlülü¤ü getirir.

Âdem’in hatas›, iflte bu görev ya da yükümlülü¤ü unutmaktan oluflur. Çünkü
Âdem, Tanr›’n›n belirledi¤i s›n›rlar› aflm›fl ve O’nun yasaklar›na uymayarak Tan-
r›’n›n cennetinden at›lm›flt›r. Bu yüzden, Âdem’e düflen önce hatas›n› kavramakt›r;
sonra da akl› bir tarafa b›rak›p, ilahî emir taraf›ndan ortaya konan s›n›rlar› s›nama
dürtüsünü aflarak, do¤ru eylem tarz›na dönmek ve eski statüsüne kavuflmak için
mücadele etmektir. Âdem’in öyküsü flu halde, insanl›k durumuna bafltan beri dâ-
hil edilmifl iyilik ya da kötülük için çal›flma potansiyelini ve insan›n, elbette ilahî
ölçülere ba¤lanmak suretiyle hayata geçirebilece¤i dengeli eylem ve yaflay›fl›n un-
surlar›n› keflfetmek için vermekle yükümlü oldu¤u mücadeleyi bütün boyutlar›yla
yans›t›r. Buna göre, dinî eti¤in temelinde eksik ve kusurlu bir varl›k olarak insan
tasar›m› vard›r. ‹nsan, bu yüzden dünyadaki yaflay›fl› s›ras›nda Tanr›’n›n rehberli¤i-
ne ihtiyaç duyar. Tanr›, ona bu rehberli¤i sa¤lamak amac›yla bir ahlak yasas› gön-
derir. Burada ahlakl›l›k, flu halde insan›n kendisi d›fl›ndaki bir otorite, yani Tanr›
taraf›ndan konulmufl evrensel ahlak yasas›na veya verilmifl mutlak emirlere tam bir
teslimiyet içinde itaat etmesinden oluflur.

Ödev Eti¤i
Bileflik bir sözcük olarak deontolojik sözcü¤ünün antik Yunancada “ödev” anlam›-
na gelen “deon” sözcü¤ünden türedi¤i dikkate al›nacak olursa Kant’›n ödev eti¤i-
nin deontolojik etik anlay›fl›n›n en iyi örne¤i olmak bir tarafa onunla örtüfltü¤ü bi-
le söylenebilir. Asl›nda Kant’›n eti¤i Orta Ça¤›n dinî eti¤inin modern versiyonunu
oluflturur. Çünkü o da, dinî etik gibi, evrensel bir ahlak yasas›n›n varl›¤›n› kabul
eder. O da etik aç›s›ndan belirleyici olan›n, sonuç yerine do¤ru eylem oldu¤unu
dile getirir. T›pk› dinî etik gibi, insan›n birtak›m ahlaki ödev veya yükümlülükleri
oldu¤unu ima eden ödev eti¤i, do¤ru eylemi ödevden dolay› yap›lan, ahlak yasa-
s›na uygun olan eylem olarak tan›mlar.

Kant’›n ödev eti¤i dinî etikten sadece iki noktada farkl›l›k gösterir. Bunlardan
birincisi, dini eti¤in insandan Tanr› taraf›ndan gönderilen evrensel ahlak yasas›na
tam bir teslimiyet ile itaat etmesini istedi¤i yerde, Kant’›n eti¤inin temel kavram›
özgürlüktür. ‹kinci olarak evrensel ahlak yasas›n›n kayna¤›n›n dinî etikte Tanr› ol-
du¤u yerde, Kant’›n seküler ödev eti¤inde ahlak yasas› insandan türetilir. Gerçek-
ten de Kant, biz insanlar›n ahlaki olan fleyi yapmam›z gerekti¤ini bildi¤imiz za-
man, do¤all›kla onu yapabilece¤imizi de bildi¤imizi söyler. Böyle bir fley ise sade-
ce özgür oldu¤umuz takdirde mümkün olabilir. Eylemde özgürlük, bizim kendi-
miz d›fl›ndaki herhangi bir fley taraf›ndan belirlenmemiz ihtimalini d›flta b›rak›r.
Bununla birlikte o, keyfi, gelifligüzel veya rastlant›sal davran›fl anlam›na da gelmez.
Kant aç›s›ndan insan varl›klar›n›n özgür olabilmelerinin tek yolu, eylemlerinin
kendi öz do¤alar›na ait bir fley taraf›ndan belirlenmesidir. Bu ise insan varl›klar›n›n
eylemlerinde birtak›m do¤al iyilerin pefline düflemeyecekleri, onlar›n Tanr›’n›n
koydu¤u yasaya itaat etmekle özgür olamayacaklar› anlam›na gelir. Zira her iki du-
rumda da insan kendi do¤as›na d›flsal bir fley taraf›ndan belirlenmifl olur. Demek
ki insan›n ahlaki ödev ya da yükümlülüklerinin bizzat kendisinin koymufl oldu¤u
bir yasadan, bir ahlak yasas›ndan ç›kmas› gerekir.
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Kant’›n özgürlük anlay›fl›,
kiflinin kendisini yüksek
do¤as›n›n veya akl›n
taleplerine göre belirlemesi
anlam›nda oto-
determinizmle belirlenir.



Nitekim Kant, bu dünyada mutlak veya koflulsuz olarak iyi olan tek bir fley bu-
lundu¤unu öne sürer. Yaratt›¤› sonuçlardan veya temin etti¤i yarardan dolay› de-
¤il, sadece özü itibar›yla iyi olan bu biricik fleyi “iyi irade” olarak tan›mlar. Onun
bak›fl aç›s›ndan, iyi irade gerçekte kiflinin ödevini, o salt bir ödev oldu¤u için yap-
ma motivasyonuna karfl›l›k gelir. Ödev, ay›rt edici karakterini, do¤al e¤ilimlere
olan karfl›tl›¤›ndan al›r. Kant, bu yüzden do¤al e¤ilimlere iliflkin bir bilginin ahla-
ka ve ahlakl›l›¤a dair kavray›fl›m›za hiçbir katk›s› olamayaca¤›n› öne sürer. 

Gerçekten de Kant, insan varl›¤›n›n birtak›m yükümlülüklerinin oldu¤unu sa-
vunur. Bunlar, insan olman›n, ak›l ve irade sahibi olman›n insana getirdi¤i ödev ya
da yükümlülüklerdir. Bu yüzden, Kant ahlaki eylemi, ödevden dolay› yap›lan ey-
lem olarak tan›mlar. Onun gözünde ödeve uygun eylem, ödevden kaynaklanma-
yan, do¤al e¤ilimlerin sonucu olan eylem olabilir. Oysa ödevden dolay› olan ey-
lem, bizzat insan iradesi taraf›ndan konan ahlak yasas›na duyulan sayg›n›n zorun-
lulu¤uyla gerçeklefltirilen eylemdir. ‹flte bu yasa, insana sahip oldu¤u ahlaki de¤e-
rini kazand›r›r. Demek ki Kant’ta ahlak yasas›, insana sahip olabilece¤i anlam ve
de¤eri sa¤layan fleydir. En önemli özelli¤i evrensellik olan ahlak yasas›, aynen do-
¤a yasas› gibi, istisnas›z herkes için buyuran bir yasad›r. Fakat do¤a yasalar›na zo-
runlulukla tabi olundu¤u yerde, insan ahlak yasas›na isteyerek itaat eder; ona say-
g›yla eylemde bulunur. Kant’a göre, insan›n eylemlerinin ahlaki bir de¤eri olacak-
sa, onlar›n ahlak yasas›ndan kaynaklanmalar›, yasaya duyulan sayg›n›n eseri olma-
lar› gerekir. 

Kant, insan›n iradesi ya da pratik akl›n›n, ahlaki ödev ya da yükümlülüklerimi-
zin formunu, e¤ilimleri ve duygular› hiç dikkate almadan belirleyebilece¤ini düflü-
nüyordu. Ahlak yasas›na uygun eylemde bulunmak ödevin bir gere¤i oldu¤u için
ve ahlak yasas› içeri¤ini arzu edilir sonuçlarla ilgili de¤erlendirmelerden alamaya-
ca¤›ndan dolay›, geriye her durumda sadece kiflinin eylemlerinin bizzat ahlak ya-
sas› idesine uymas› formel koflulu kalmaktayd›. Kant iflte bu koflul ya da talebe
“kategorik buyruk” ad›n› verdi. Ona göre, buyruklar, koflullu ve koflulsuz buyruk-
lar diye ikiye ayr›l›r. Koflullu ya da hipotetik buyruk, örne¤in “Tanr› kat›nda karfl›-
l›¤›n› görmek istiyorsan yoksula yard›m etmelisin!” diyen buyruk türüdür. O, belli
koflullar alt›nda geçerli olan bir buyruktur. Çok daha önemlisi, bu buyruk türü, ah-
laka uygun düflmeyen bir amaç-araç mant›¤›n› ifade eder. Örne¤imizde, benim
amac›m, Tanr›’dan kendim için sevap elde etmektir. Buyruk, benim bu amaca erifl-
mek için, yoksulu bir araç olarak kullanmam› söyler. Kant’a göre, hem bu yarar
mant›¤› hem de yoksulun kiflisel amac›m›n arac› haline getirilmesi durumu, koflul-
lu buyru¤un ahlaki bir emir olmas›n› engeller. 

Oysa kategorik veya koflulsuz buyruk, belli bir eylem tarz›n›, arzu edilen her-
hangi bir sonuçtan ba¤›ms›z olarak emreden buyruktur. Baflka bir deyiflle, o, bize
yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimizi bildirir. Kant, bu yasan›n içeri¤ini
bildirmez; koflulsuz buyruklarla, sadece onun formunu verir. Onun, bu formu üç
flekilde verdi¤i söylenebilir. Buna göre, ahlak yasas› ilk olarak flöyle formüllefltiri-
lir: “Öyle eylemde bulun ki eyleminin gerisindeki niyet ya da ilke herkes için geçer-
li evrensel bir yasa olsun!” Demek ki ahlak yasas› her fleyden önce, tutarl› olma il-
kesiyle evrensellefltirilebilirlik ilkesine dayan›r. Buna göre, insanlar›n eylemde bu-
lunacaklar› s›rada, eylemin gerisindeki niyeti ortaya koymalar› gerekmektedir; in-
sanlar bunu yapt›ktan sonra, kendilerine bunun herkes için geçerli bir ahlak kura-
l› olup olamayaca¤›n› soracaklard›r. Tembel bir adam›n kendisine “yaflamak için,
k›sa olan bu ömrümde kendimi niye zahmete sokay›m, ihtiyaç duydu¤um fleyleri
baflka insanlardan çalsam olmaz m›?” diye sordu¤unu varsayal›m. Böyle biri niye-
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Kant, insan›n iki fley
üzerinde kontrolü olmad›¤›n›
söylüyordu: Eylemin
sonuçlar›yla duygular›.
Dahas› duygular herkeste
ortak de¤ildi. Bu yüzden,
ahlakl›l›¤› ak›ldan türetme
yoluna gitti.

Kant’›n eti¤i, yap›lmas›
gerekenleri söylemez, bunun
yerine ödevin formunu verir.
Bunu etik formalizm olarak
ifade etmekteyiz.

Kant’›n ahlak yasas›n›n veya
kategorik buyru¤un birinci
formülasyonu, bütün
kültürlerde var olan Alt›n
Kural’›n özel bir versiyonunu
oluflturur: “Sana yap›lmas›n›
istemedi¤in fleyleri sen de
yapmamal›s›n!”



tini herkes için geçerli bir ahlak kural› haline getiremez çünkü bunu evrensel bir
kural haline getirmeye çal›flt›¤›nda, “Hiç kimse çal›flmamal›, herkes ihtiyaç duydu-
¤u fleyleri baflkalar›ndan çalmal›!” demek durumunda kal›r. Fakat hiç kimse çal›fl-
mazsa aç›kt›r ki çal›nacak fley de olmaz. ‹nsanlar böyle bir durumda nas›l yaflarlar?
Kural kendi kendisiyle çeliflir; o, bütün insanlara uygulanabilmesi imkâns›z bir ku-
rald›r. Dolay›s›yla, h›rs›zl›k, ahlaki mülahazalar› bir tarafa b›raksak bile, mant›kl›
de¤ildir. O, dahas› bafltan sona ahlaks›z bir eylemdir. 

Kant söz konusu evrensellik özelli¤ini, ahlak yasas›n›n ikinci formülünde biraz
daha güçlü bir biçimde vurgular: “‹raden, kendisini evrensel bir yasa koyucu ola-
rak görsün!” Kant, insanlar›n kendilerini asla bir istisna olarak görmemeleri gerek-
ti¤ini söyler. ‹nsan, ona göre kendisi için geçerli olan›n baflka herkes için de ge-
çerli olmas›n› istemelidir. Veya onun baflka herkes için geçerli olan›n, kendisi için
de geçerli olmas›n› istemesi gerekir. Kant, ahlak yasas›n› üçüncü kez formülleflti-
rirken “‹nsan›, her zaman bir amaç olarak görecek flekilde eylemde bulun!” der.
Her insan, onun gözünde, bir amaç olup en yüksek de¤ere sahiptir. Bu yüzden,
insan›n, kendi kiflisel amaçlar›m›z›n arac› haline getirilmemesi gerekir. Çünkü biz
araç olarak cans›z varl›klar› veya eflyalar› kullan›r›z. ‹nsan› araç haline getirmek de-
mek, onu eflya haline getirmek demektir. ‹nsana mutlak sayg› isteyen Kant, onun
araç haline getirilmesine fliddetle karfl› ç›kar.

Demek ki o, koflulsuz buyru¤un son formülasyonunda, bütün ahlaki failler ta-
raf›ndan paylafl›lan akl›n evrenselli¤i düflüncesini kullan›r; buna göre, ahlakl›l›k in-
sanlar›n ak›l sahibi fail olma kapasitesine sayg› göstermelerini ve baflka insanlara
ya da kiflilere, bir araç olarak de¤il de kendi içlerinde birer amaç olarak muamele
etmelerini gerektirir. Baflka bir deyiflle, “kiflilere sayg›” ilkesi benim baflkalar›n›,
hangi de¤erli amaç için olursa olsun, bir amac›n arac› haline getirmeme izin ver-
mez. Kant’›n anlay›fl›n›n en fazla etki yapan yönünü meydana getiren bu anlay›fl,
bütün insanlar›n devredilemeyen, ortadan kald›r›lamayan baz› temel ahlaki hakla-
r› oldu¤u genel düflüncesini yans›t›r.

Kant’›n pek çok yönden önemsenen eti¤i, içeriksizli¤i nedeniyle elefltirilmifltir.
O, yine ayn› çerçeve içinde insanlar›n s›kl›kla yaflad›klar› bir fley olarak ödev çat›fl-
malar›na bir çözüm getiremedi¤i için elefltirilir. Ödev eti¤i, nihayet ahlaki fail veya
özneyi, tarihsel ve sosyal ba¤lam›ndan tamamen kopar›lm›fl, salt rasyonel bir temel
üzerinde düflünen soyut bir benlik haline getirdi¤i, onun merhamet benzeri ahlak-
l›l›¤a yard›mc› duygular›n› tamamen göz ard› etti¤i için elefltirilmifltir.

NORMAT‹F ET‹K: 3) ERDEM ET‹⁄‹
Erdem eti¤i, söz konusu iki etik anlay›fl›na, yani teleolojik etikle deontolojik eti¤e,
esas olarak da yararc›l›kla Kantç›l›¤a gerçekten alternatif olan üçüncü bir etik teo-
ri meydana getirir. Yirminci yüzy›lda gelifltirilen erdem eti¤i, temelde, ahlaki öde-
vin kayna¤› olarak ilahi bir yasa koyucunun varolufluna genel bir inançs›zl›¤›n hü-
küm sürdü¤ü bir ça¤da, ahlak› “yükümlülük” ya da “ödev” benzeri birtak›m huku-
ki kavramlarda temellendirmeye kalk›flman›n bir hata oldu¤u düflüncesine dayan›r.
O, bu yüzden öncelikle yararc›l›¤a ve Kantç› ödev eti¤ine yönelik bir elefltiriyle ka-
rakterize olur. Yararc›l›k sadece faydayla ilgilenir, ahlaki eylemi baflka her fleyden
tecrit ederek onu eylemden etkilenen herkesin mutluluk ya da yarar›n› en yüksek
düzeye ç›karan eylemle özdefllefltirir ve erdemli bir biçimde eylemeyi sadece fay-
da temeli üzerinde savunabilir. Oysa erdem eti¤i yal›t›lm›fl müstakil eylemlerden
ziyade failin karakteriyle ilgilenir, ahlakl› bir kimse olman›n önemine vurgu yapar. 
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Kantç› ödev eti¤ini benimsemifl bir kimse “do¤ru söyleme”nin gerekçesi olarak
kiflinin kategorik buyru¤a veya ahlak yasas›na uymas›n› verirken, ahlaki failin mo-
tivasyonunu tamamen göz ard› ederek, tam bir kiflisizlik ve tarafs›zl›¤› ahlakl›l›¤›n
zorunlu koflulu haline getirir. Duygular› d›fllayan ödevci eti¤e karfl›, erdem eti¤i fai-
lin sadece duygular›na de¤il, baflkalar›na yönelik duygusal bir alaka haliyle hare-
kete geçirilmesine de özel bir önem verir. O, gelene¤in rehberli¤inden kopuk bir
evrenselli¤in hiçbir ifle yaramayaca¤› inanc›yla, evrensel olana karfl› yerel ve tikel
olan›, genel olana karfl› özgül olan›, soyuta karfl› cisimleflmifl olan›, bireye karfl› ce-
maatin etik de¤erlerini öne ç›kar›r. Geleneksel olana büyük bir önem atfeden, ta-
rafs›z olana karfl› erdem ve ahlaktan yana olan›, ç›plak rasyonaliteye karfl› da ahla-
ki duyarl›l›¤› öne ç›karan erdem eti¤i, erdemli bir kiflinin ahlaken iyi biri oldu¤u-
nu öne sürer. Erdem eti¤i, erdemli karakter özellikleri ve befleri erdemler insan›n
gençli¤inde kazan›ld›¤› için, ahlak e¤itimine ve karakter formasyonuna özel bir
önem verir ve gelenekle yetiflkinlerin gençlere ahlaki erdemleri aktarmakla yü-
kümlü olduklar›n› savunur.

Kökeni Antik Yunan filozofu Aristoteles’te bu-
lunan erdem eti¤ini yirminci yüzy›lda gelifltirenle-
rin en bafl›nda Alasdair MacInytre (1929 -) gelir.
Ayd›nlanma sonras› dünyada büyük bir ahlaki kriz
yafland›¤›n› öne süren MacIntyre söz konusu mo-
dern ahlaki krize ancak, ahlak› bir cemaate aidiyet
iliflkisi içerisinde de¤erlendiren Aristotelesçi gele-
nekten beslenecek bir erdem eti¤iyle cevap verile-
bilece¤i kanaatinde olmufltur. MacIntyre’a göre,
böyle bir etik görüflü, yani erdem eti¤i sadece bel-
li bir befleri iyi anlay›fl› de¤il, ayn› zamanda anlam-
l› bir hayat telakkisi temin eder. Gerçekten de o,
bu anlamda hayat›n anlam›n›n bir kiflinin, her bir
hayat için bir anlat› düzeni temin etmekle kalma-

y›p varoluflu için belirli pratiklerdeki yetkinlik standartlar›na ba¤l› olan bir ahlak
gelene¤ine ba¤land›¤› zaman ortaya ç›kt›¤›n› söyler.

Bu yüzden erdem eti¤inin MacIntyre’daki versiyonunda “pratik”, “gelenek”,
“anlat›” gibi üç temel kavram öne ç›kar. Pratik, toplumsal olarak tesis edilmifl, ifl
birli¤ine dayal›, tutarl› ve karmafl›k her türlü insan faaliyetine iflaret eder. Kifli, er-
dem eti¤inin savunucular›na göre, bir pratik içerisinde tarihsel olarak üretilmifl,
üzerinde uzlafl›lm›fl normlar ve mükemmellik standartlar›n›n genel çerçevesi içinde
faaliyette bulunur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda her pratik, bir gelene¤in tafl›y›c›s› olmak
durumundad›r. ‹flte bu gelenek ça¤dafl dünyada erdem eti¤ine ihtiyaç duydu¤u ras-
yonalite zeminini sa¤lar. 

Anlat› kavram› ise hayat›n ancak bir bütünlük olarak alg›land›¤› zaman anlam-
l› olabilece¤ine iflaret eder. Ona göre, t›pk› bir eylemi bir öyküye yerlefltirerek an-
laml› k›labilmemiz gibi, bir hayat› da ancak ona önemini veren anlat›sal yap›s›n›
bularak anlaml› k›labiliriz. Kifliler, iyi aray›fl›yla belirlenen hayat hikayelerini ken-
dileri yazmazlar; tam tersine, kifliler hayatlar›n› bir bütünlük olarak alg›larken be-
lirli pratikler ve gelenekler içerisinde hareket ederler. Erdemlerin sadece belli top-
lumlarda geliflebilece¤ini öne süren MacIntyre, bu yüzden ahlaki nihilizm sorunu-
nun afl›lmas›nda, modern yaflam›n bask›lar›na direnerek ayakta kalabilmifl olan ce-
maatlerin canland›r›lmas›n›n önemli oldu¤unu düflünür.
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Resim 5.3

Maclntyre

Erdem ve ahlaki karaktere
vurgu yapan erdem eti¤inin
üç temel kavram› pratik,
gelenek ve anlat›d›r.



TEOR‹K ET‹K: II) METAET‹K
Teorik eti¤in birinci bölümünü normatif etik oluflturuyorsa ikinci bölümünü de me-
taetik meydana getirir. Metaetik normatif etik sistemlerini, onlar›n ilk ilkeleri olan
ahlak yarg›lar›n› ve eti¤in ilkel terimleri olan ahlaki kavramlar› çözümler. O, etik
ba¤lam›nda herhangi bir ahlaki ilke gelifltirmek, normatif bir teori üretmek veya
belli bir ahlaki ideal teklif etmek yerine, felsefi bir analiz gerçeklefltirir. Baflka bir
deyiflle, metaetik tarihsel, bilimsel, deneyimsel veya normatif yarg› gerektiren ya da
ihtiva eden bir düflünce biçimi olmay›p ahlaki kavramlar›n anlam›n› dil ve ahlak
iliflkisi içinde analiz eden bir düflünme tarz›d›r. Analitik bir disiplin veya etik türü
olarak metaetik, sözgelimi George Edwards Moore’un (1873-1958) “do¤alc› yanl›fl”
örne¤inde oldu¤u gibi, ahlak filozoflar›n›n temel yan›lg›lar›na iflaret etti¤i, normatif
etik karfl›s›nda elefltirel bir tav›r ald›¤› için, ayn› zamanda elefltirel bir etik türü ola-
rak geçer. Onda teoriler, çok büyük ölçüde moral bilginin imkân› ve do¤all›kla da
ahlaki yarg›lar›n statüsü konusundaki tutumlar›yla birbirlerinden ayr›l›rlar.

Realizm ve Anti-Realizm 
Fakat moral bilginin imkân›, elbette öncelikle bilinecek ahlaki olgular›n olup ol-
mamas›na ba¤l›d›r. Bundan dolay›d›r ki metaetik teoriler esas itibar›yla moral ol-
gular›n varl›¤› konusundaki tutumlar›na ba¤l› olarak birbirlerinden farkl›lafl›rlar.
Bunlardan realizm ahlaki failden ba¤›ms›z olarak var olan birtak›m moral olgula-
r›n bulundu¤unu, dolay›s›yla ahlaki terimlerin moral olgulara karfl›l›k gelip ahlak
yarg›lar›n›n bu olgular› ifade etti¤ini dile getirir. Realist yaklafl›m, söz konusu mo-
ral olgular›n ne flekilde kavranaca¤› veya bir baflka olgu türüne indirgenebilir olup
olmamalar› konusunda ayr›fl›r.

Anti-realizm ise dünyada insan taraf›ndan varl›¤› tespit edilecek, flu ya da bu
yolla kavranabilecek ve nihayet ahlak yarg›lar›yla ifade edilebilecek ahlaki olgular
olmad›¤›n› öne sürer. Söz konusu anti-realist görüfle göre, moral yarg›lar›n d›fl
dünyada olgusal bir karfl›l›klar› yoktur; bu yüzden onlar› do¤rulamak ya da yanl›fl-
lamak imkâns›zd›r. Bu yarg›lar, sadece insanlar›n veya faillerin kiflisel duygular›n›
d›fla vurmaya veya baflka insanlar› ikna etmeye yararlar. 

Söz konusu realizm, etik nesnelcilik ve mutlakç›l›kla flu ya da bu ölçüde bir-
leflirken anti-realizm de do¤all›kla öznelcilik ve rölativizm ile birleflir. Çünkü ahla-
ki görüfl ya da moral bak›fl aç›lar›n›n öznel ve dolay›s›yla göreli oldu¤unu öne sü-
ren öznelcilik, ana iddias›n› veya temel görüflünü gerekçelendirirken insanlar›n ça-
t›flan ahlaki kanaat ya da görüfllere sahip olduklar›n› söyler. Bunun da en önemli
nedeni, bir moral görüflün di¤eri karfl›s›nda sahip oldu¤u üstünlü¤ü kan›tlaman›n
imkâns›z olmas›d›r. Kan›tlaman›n imkâns›z olmas› ise gerçekten var veya gözlem-
lenebilir olan ahlak olgular›n›n olmamas›d›r.

Biliflselcilik
Ahlaki diye niteleyebilece¤imiz olgular›n var oldu¤u, bu yüzden ahlak yarg›lar›n›n
zihinden ba¤›ms›z moral olgular ve niteliklerle ilgili oldu¤u görüflü, yani etik rea-
lizm, metaetikte bu yarg›lar›n biliflsel bir de¤ere sahip oldu¤unu dile getiren görüfl-
le birlikte ele al›n›r. Buna mukabil, ahlaki olgular›n varoluflunu yads›yan anti-rea-
list görüfl de eti¤in bir bilgi konusu olamayaca¤›n›, ahlak yarg›lar›n›n bilgiyle ilin-
tili olmayan birtak›m ifllevleri yerine getirdi¤ini savunan görüflle bir arada mütalaa
edilir. ‹flte bu yüzden, etik bilginin imkân›, ahlak yarg›lar›n›n mant›ksal ve biliflsel
statüsüyle ilgili bu tart›flmada alternatif teorilerin, iki ana bafll›k alt›nda topland›¤›-
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Metaetik, ahlaki
kavramlar›n anlamlar›yla,
ahlaki önermelerin
mant›ksal statüsüyle ve
ahlaki ak›l yürütmenin
yap›s›yla ilgilendi¤i için,
ayn› zamanda eti¤in mant›¤›
olarak anlafl›l›r.

Etik nesnelcilik, ahlaki
de¤erlerin insandan
ba¤›ms›z bir gerçekli¤e
sahip oldu¤unu, mutlakç›l›k
ise onlar›n ça¤dan ça¤a,
toplumdan topluma
de¤iflmedi¤ini savunur.



n› söyleyebiliriz. Bu karfl›tl›¤›n bir taraf›nda biliflselcilik bafll›¤› alt›nda toplanan
teoriler, di¤er tarafta ise gayr›-biliflselcilik genel bafll›¤› alt›nda yan yana gelen te-
oriler bulunur.

Bunlardan biliflselcilik, özde de¤erler ve ahlaki ilkeler üzerine infla edilmifl ay-
r› bir ahlaki alan bulundu¤unu, bu alanla ilgili etik bilginin mümkün oldu¤unu öne
sürer. Biliflselcili¤e göre, do¤ru ya da yanl›fl olduklar›na hükmedilebilen ahlaki yar-
g›lar ve ahlak önermeleri vard›r; iflte bu yüzden, ahlak yarg›lar› kiflilerin ya da top-
luluklar›n de¤iflken tutumlar›na ba¤l› bir de¤erlendirilme sonucunda de¤il, yarg›la-
r›n fiili ya da olgusal durumlarla karfl›laflt›r›lmalar›na ba¤l› olarak belirli bir do¤ru-
luk de¤eri elde ederler. 

Biliflselcilik kapsam› içinde karfl›m›za iki metaetik ö¤reti ç›kar. Bunlardan birin-
cisi, do¤alc›l›kt›r. Biliflselci do¤alc›l›k, ahlak yarg›lar›na karfl›l›k gelen olgular bulun-
du¤unu, bu yüzden do¤rulanabilir veya yanl›fllanabilir olan söz konusu ahlak yarg›-
lar›n›n insanlara bilgi verdi¤ini öne sürer. Bununla birlikte, do¤alc›l›k büyük ölçüde
indirgemeci bir görüflü temsil eder; o, iflte bundan dolay›, ahlaki olgular›n özerk ya
da müstakil olgular olmay›p do¤al, sosyolojik, psikolojik ve tarihsel olgular›n bir tü-
revi olduklar›n› ileri sürer. Gerçekten de pek çok felsefeci, ahlak yarg›lar›n›n kendi-
lerine tekabül etti¤i olgular›n do¤al olgular ile bunlar›n türevleri olan toplumsal-bi-
limsel olgulardan olufltu¤unu iddia eder. S›ra bu olgular›n nas›l bilinece¤ine gelin-
ce, biliflselci do¤alc›lar etik bilgide veya ahlak epistemolojisinde do¤a bilimlerinde-
ki kan›tlama yöntemlerine benzer bir ispat arac›n›n kullan›labilece¤ini savunurlar.

Bununla birlikte, biliflselci yaklafl›m deyince, günümüzde akl›m›za esas itibar›y-
la sezgicilik gelir. Moral olgu veya ahlaki de¤erlerin varl›¤› konusunda realist bir
tutum tak›nan sezgicili¤e göre, söz konusu moral olgular› dile getiren veya etik de-
¤erlerle ilgili olan ahlak yarg›lar› do¤ru ya da yanl›fl olabilir ve onlar›n do¤ruluk ya
da yanl›fll›klar› sezgi yoluyla bilinir. Sezgicilik, dolay›s›yla ahlak yarg›lar›n›n olgu-
sal aç›dan biliflsel bir içeri¤e sahip olduklar›n› öne sürer. Ahlak yarg›lar›n›n dile ge-
tirdi¤i bu olgusall›k, bununla birlikte, fiziki olgularca belirlenen bir olgusall›ktan
ziyade, kendine özgü bir gerçekli¤i olan belli bir alan› tan›mlar. Ahlak terimlerinin
do¤al olgulara karfl›l›k gelen terimler gibi olmad›klar›n›, dolay›s›yla do¤al olgular-
la tan›mlanamayaca¤›n› ileri süren sezgicilik, bu terimlerin gösterdi¤i niteliklerin
tan›mlanamaz ve analiz edilemez basit nitelikler oldu¤unu öne sürer.

Ahlaki niteliklerin alg›larla kavranabilir nitelikler olmad›¤› için, gözlemlenebilir
bir gerçekli¤e karfl›l›k gelmedi¤ini belirten söz konusu yaklafl›m›n savunucular›ndan
örne¤in Moore, “iyi” teriminin tan›mlanamaz oldu¤unu iddia eder. Çünkü ona gö-
re, bu terimin karfl›l›k geldi¤i nitelik aç›klanamaz ve çözümlenemez bir nitelik olup
söz konusu terimle oluflturulan ahlak yarg›lar›n›n do¤ruluk ya da yanl›fll›¤› ancak
sezgi yoluyla ortaya konabilir. Sezgicilik bu nedenle, ahlak yarg›lar›n›n do¤rulu¤u-
nun alg›sal olmayan bir sezgi yoluyla elde edilebilece¤ini savunur. Sezgici yaklafl›-
ma göre, eti¤in temel amac›, kendi kendisini temellendiren veya kan›tlayan, do¤ru-
lu¤u sezgi yoluyla bilinebilir olan yarg›lar›n ortaya konmas› olmak durumundad›r.

Gayr›-Biliflselcilik
Metaetik alanda genel bir durufl, analitik felsefenin etik alan›ndaki duruflunu ku-
sursuzca yans›tmak bak›m›ndan özel bir önem tafl›yan temel bir yaklafl›m gayr›-bi-
liflselcilik olarak geçer. Buna göre gayri-biliflselcilik, eti¤in gerçekte biliflsel bir de-
¤eri olmad›¤›n›, onun insan›n rasyonel boyutundan ziyade, konatif ya da isteme
boyutuna dayand›¤›n› öne sürer. Gayr›-biliflselcilik, biri olumsuz di¤eri olumlu olan
iki temel tez öne sürer: 
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Etik sezgicilik, moral olgu
ve ahlaki de¤erlerin sezgi
yoluyla bilindi¤ini ileri sürer.

Gayr›-biliflselcili¤e göre,
ahlak yarg›lar›n›n, bilimsel
yarg›lardan farkl› olarak
betimsel bir anlam› yoktur.

Biliflselcilik, ahlak
yarg›lar›n›n nesnel moral
olgularla ilgili olup do¤ru
veya yanl›fl olabileceklerini
dile getirir.



1. Ahlaki inançlar, yarg›lar ve argümanlar bilimsel yarg›larla argümanlardan ta-
mamen farkl›d›r. ‹yi ve kötü, do¤ru ve yanl›fl gibi ahlaki terimler, bilimsel te-
rim ve yüklemlerin tam tersine, do¤al özellikleri göstermezler; ayn› flekilde
moral yarg›lar da ne matematiksel bilimlerdeki yarg›lara benzer bir biçimde
kan›tlanabilir ne de do¤a bilimlerindeki yarg›lara benzer bir flekilde gözlem
veya deneyim yoluyla do¤rulanabilir. Baflka bir deyiflle, gayr›-biliflselcilik ah-
laki terimlerin betimsel bir anlam› olmad›¤›n› öne sürer. O, ahlaki önerme-
lerin dünya ile ilgili olgular› ortaya koyan önermeler olabilmelerini kabul et-
medi¤i gibi, akl›n bir ahlaki ilkeyi kan›tlayamayaca¤›n› veya temellendire-
meyece¤ini de iddia eder.

Gayri-biliflselcili¤in söz konusu olumsuz iddias›n› tamamlayan olumlu tezi ise 
2. Ahlaki terim ve yarg›lar›n betimsel olmayan çok farkl› anlamlara ve çeflitli

fonksiyonlara sahip oldu¤unu ortaya koyar. Buna göre, ahlaki terim ve yar-
g›lar birtak›m duygular› d›fla vurur; belli bir çekimleyici güce sahip bulun-
duklar› için, baflka insanlar üzerinde bir etki uygulamaya, onlarda belli tav›r-
lar do¤urmaya yararlar. Yine, ahlaki yarg›lar, örtük olarak belli eylem tarz-
lar›n› emretmek suretiyle insanlarda belli birtak›m tercihlere yol açarlar.

Gayr›-biliflselcili¤i karakterize eden bir di¤er unsur da gayr› biliflselcilerin dile
verdikleri büyük önem, etik ile dil aras›nda kurduklar› iliflkidir. Nitekim onlara gö-
re, d›fl dünyada moral olgular, “iyi” ya da “do¤ru” gibi terimlerin gönderimde bu-
lunduklar› veya karfl›l›k geldikleri do¤al veya do¤al olmayan nitelikler yoktur. On-
lara göre, etik alan›nda sadece dilin betimsel olmayan çeflitli kullan›lma tarzlar›n-
dan söz etmek gerekir. Ahlaki bir yarg› ortaya koyan önermelerin do¤rulanabilir
olmad›klar›n›, do¤ru veya yanl›fl olamayacaklar›n› ileri süren gayr›-biliflselcilik, eti-
¤in kapsam› içinde kalan önermelerin biliflsel aç›dan anlaml› önermeler olmad›¤›-
n› ifade eder. Fakat bu, onlar›n büsbütün anlams›z olduklar› anlam›na da gelmez.
Ahlaki bir yarg› ortaya koyan önermelerin biliflsel anlam› olmasa bile, duygusal bir
anlam› vard›r. Gerçekten de gayr›-biliflselci yaklafl›m› benimsemifl felsefeciler aç›-
s›ndan moral ifadelerin as›l ifllevi dilin bilgisel de¤il, duygu-iletici, duygu-etkileyici
veya eylem-de¤ifltirici bir tarzda kullan›lan kiplerinde bulunmak durumundad›r.

Gayr›-biliflselci kapsam içinde ortaya ç›kan duygucu etik, flu halde, ahlak yarg›-
lar›n›n olgular› göstermedi¤ini, onlar›n gerçekte bir etki yaratmak amac›yla kulla-
n›lan yarg› biçimleri oldu¤unu savunur. ‹flte bundan dolay›d›r ki ahlak dili, insan›n
toplumsal yaflam›n›n düzenlenmesinde bir araç olarak ifl görüp bu dille gerçeklefl-
tirilen yarg›lar duygu yarat›c› bir rol üstlenir. Duygucu eti¤in en önemli temsilcile-
rinden biri olan Ayer’a göre, moral yarg› ya da ifadeler ahlaki hakikatleri ifade et-
mez, onlarda geçen ahlaki terimler nesnel niteliklere tekabül etmez. Bu ifade, yar-
g› ya da telkinler, ahlaki terimleri kullanan, moral yarg›y› ortaya koyan kiflilerin
duygular›n› ifade etmeye, d›fla vurmaya yarar. Onlar duygular› d›fla vurmakla kal-
mazlar, baflkalar›nda da benzer duygular› uyand›rma, onlar› istenen do¤rultuda ey-
lemde bulunmaya sevk etme ifllevi görürler. 

“Kürtaj kötüdür” benzeri bir önermenin ortaya koydu¤u yarg›, bilimsel bir yar-
g› olmay›p bir ahlak yarg›s›d›r. Bu, kürtaj olgusuyla ilgili bilgi veren bir yarg› olma-
d›¤› için, esas olarak benim söz konusu olgu karfl›s›ndaki duygular›m› d›fla vurma-
ya, baflkalar›n› kendisi üzerinden etkilememe yarar. Ayer’a göre bu durum, ahlak
yarg›lar› veya etik önermeler olgusal bileflenlerine ayr›ld›¤› zaman, aç›kl›kla ortaya
ç›kar. Bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda, etik önermeler veya ahlaki bir yarg› bildiren cüm-
leler olgusal bir mahiyet sergileyen bileflenlerine tam olarak ayr›ld›klar› takdirde,
önerme ya da cümlenin güya ahlaki olan boyutunun belli bir ses tonuyla ya da ün-
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lem iflareti kullan›m›yla ortaya ç›kt›¤› kolayl›kla görülebilir. Ayer, bununla da kal-
may›p, farkl› ahlaki terimlerin farkl› duygu derecelerini ifade edip, de¤iflen yo¤un-
luklar› olan birtak›m duygular uyand›rd›klar›n› öne sürer. Örne¤in “do¤ruyu söy-
lemek iyidir” önermesi, onun gözünde, s›radan bir telkin veya bir tavsiyeden daha
fazla hiçbir fley de¤ildir ve burada ortaya konan yarg›n›n gücü s›n›rl›d›r. Fakat
“Do¤ruyu söylemek iyidir!” önermesinden, “Do¤ru söyle!” ve “Do¤ruyu söylemek
gerekir!” ya da “Do¤ru söylemek senin ödevindir”e geçildi¤i zaman, ahlaki yarg›-
n›n gücü kesinlikle artar.

Gayr›-biliflselcilik aç›s›ndan, ahlaki terimlerin de mutlak ve evrensel bir anlam›
olmad›¤› gibi, nesnel karfl›l›klar› da yoktur. Onlar›n anlamlar› kifliden kifliye de¤ifl-
mekte olup söz konusu anlamlar sadece terimlerin d›fla vurduklar› duygular ve yol
açt›klar› tepkilerle ortaya konabilir. Ahlaki yarg›lar›m›z› geçerli k›lacak bir ölçüt
yoktur; üstelik ahlaki yarg›lar›n da kaç›n›lmaz olarak ünlemlere ve buyruklara in-
dirgenmesi gerekir. Ayer’›n duygucu etik anlay›fl›nda, moral olgular, bir de¤erler
ya da normlar sistemi var olmad›¤›na, ahlaki kavramlar sözde kavramlar oldukla-
r›na ve dolay›s›yla, moral hakikatlerden veya ahlaki bilgiden söz etmek mümkün
olmad›¤›na göre, ahlaki ilkeler ve ahlakl›l›¤›n mahiyetiyle ilgili olarak ak›l yürütü-
lemez. Buras› sadece duygularla ilgili bir alan olmak durumundad›r.

UYGULAMALI ET‹K
Eti¤in, flimdiye kadar ele al›nan teorik boyutu yan›nda, bir de uygulamal› boyutu
vard›r. Uygulamal› etik 1970’li y›llarda ortaya ç›km›flt›r. Bunun en önemli nedeni
uygulamal› etik kapsam› içinde ele al›nan problemlerin önemli bir k›sm›n›n tekno-
lojinin sonucu olmas› ve yeni mesleklerin ve beyin gücüyle çal›flan orta s›n›flar›n
esas itibar›yla 20. yüzy›lda zuhur etmesidir. Normatif ve teorik bir araflt›rma tarz›
olarak eti¤in Antik Yunan’a özgü bir anlay›fl›n yeniden canland›r›lmas› suretiyle
pratik sorunlara uygulanmas›n›n sonucu olan en yeni dal› olarak uygulamal› etik;
söz gelimi kürtaj, kirli eller, hayvan haklar›, ötenazi gibi özgül, tart›flmal› ahlaki ko-
nu ve problemlerin analiziyle belirlenir.

Teknolojinin bir sonucu olan, özel ve kamusal yaflamda karfl›lafl›lan problemle-
re ahlaki bir bak›fl aç›s›ndan hareketle uygulanan felsefi de¤erlendirme, inceleme
ve analiz olarak uygulamal› eti¤in kapsam› içine giren konulardaki büyük art›fltan
dolay›; o, günümüzde biyoetik, t›p eti¤i, ifl eti¤i, çevre eti¤i, cinsellik eti¤i, medya
eti¤i gibi birtak›m alt dallara ayr›lmaktad›r. Özellikle meslek etiklerinin genel çer-
çevesini oluflturma gayretleri içinde baflvurulan etik teori, Kant’›n ödev eti¤i türün-
den bir deontolojik teori ya da ahlaki yükümlülük eti¤idir. Buna mukabil, karfl›
karfl›ya kal›nan moral problemleri çözme amac›na ba¤l› olan genel uygulamal›
etikte, Kantç› teoriye oldu¤u kadar, yararc›l›¤a, erdem eti¤ine vs. baflvurulur.

Uygulamal› etik normatif düzeyde elde edilen teorik birikimin çeflitli alanlara
tatbik edilmesi suretiyle problem çözmeyi amaçlar. O, alabildi¤ine karmafl›k hale
gelip farkl› kompart›manlara ayr›lan hayat›n ve toplumun karfl› karfl›ya kald›¤› çok
çeflitli problemlere çözüm bulmay› amaçlayan somut bir etik, bir tür düflünce jim-
nasti¤i olmak durumundad›r. Bu çerçeve içinde de¤erlendirildi¤inde, bir konu ya
da problemin uygulamal› etik kapsam›na girebilmesi için iki fleye ihtiyaç bulundu-
¤u söylenebilir. Bir kere, her fleyden önce ilgili konunun, yan›nda ve karfl›s›nda,
lehinde ve aleyhinde olan insanlar›n veya gruplar›n olmas› anlam›nda tart›flmal›
bir konu olmas› gerekir. Sonra da konunun, bireylerin etik ödev ve yükümlülük-
leriyle ilgili olan evrensel bir etik problem olma zorunlulu¤u vard›r.
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Biyoetik, siyaset eti¤i,
gazetecilik eti¤i, çevre eti¤i
ve çeflitli meslek etikleri
uygulamal› eti¤in dallar›na
örnek oluflturur.



Asl›nda pek çok araflt›rmac› ya da düflünür için, uygulamal› olmayan bir etik-
ten söz etmek veya teorik etikle uygulamal› etik aras›ndaki süreklili¤i atlamak pek
mümkün gibi görünmemektedir. Bunun en temel nedeni ise hak ve adalet gibi
teorik kavramlar›n sadece soyutlamalar olmamalar›, ancak esas itibar›yla somut
durumlarda ve sosyal düzenlerde anlam kazanmalar›d›r. ‹kinci olarak münferit
bir etik problem üzerinde durulurken normatif etikten gelen bak›fl aç›lar›ndan, k›-
sacas› teorik eti¤in temin etti¤i birikimden yararlan›lmamas› imkâns›zd›r çünkü
uygulamal› etikte karfl›lafl›lan veya ele al›nan problemlerin çözümü do¤rultusun-
da, genellikle bu birikim yol gösterir. Bundan dolay›d›r ki uygulamal› eti¤i gele-
neksel ahlaktan veya teorik etikten koparmak, pek çok etik düflünürüne göre
mümkün de¤ildir. 

‹kisi aras›ndaki süreklili¤e yap›lan vurguya ra¤men, uygulamal› eti¤i teorik
etikten ay›ran birtak›m temel özellikler oldu¤u söylenebilir: Bunlardan birincisi ve
en önemlisi, uygulamal› etikte ba¤lama ve ayr›nt›ya gösterilmesi gereken dikkat ve
ilgidir. ‹kinci olarak onda hemen her zaman daha bütüncü bir yaklafl›m söz konu-
su olur. Baflka bir deyiflle uygulamal› etikle u¤raflan bir düflünür ya da araflt›rmac›,
kiflisel ve kamusal alanda karfl› karfl›ya kal›nan moral problemlerin çözümünde sa-
dece felsefi birikimiyle yetinmez. Fakat psikoloji ve sosyolojinin, kültür ve tarih
bilgisinin ve hatta insana yönelik biyolojik bir bak›fl aç›s›n›n ço¤u zaman gerekli
oldu¤unu düflünme e¤ilimi tafl›r. Oysa bu e¤ilime teorik etikle akademik bir disip-
lin olarak meflgul olan araflt›rmac›larda pek fazla rastlanmaz. Üçüncü olarak da uy-
gulamal› eti¤i esas karakterize eden fleyin, onun odak noktas›nda tikelin, bireysel
vaka araflt›rmas›n›n bulunmas› oldu¤u söylenebilir. Genel ilkelerin somut durum-
lara uygulanmas›ndan, lehte ve aleyhteki konumlar›n birtak›m ahlaki ak›l yürütme
veya argümanlarla temellendirilmesinden oluflan uygulamal› etik, birtak›m örnek-
ler yoluyla biraz daha anlafl›l›r hale getirilebilir.

Kürtaj
Kürtaj, hamileli¤in bilerek ve isteyerek sona erdirilmesi, ana rahmindeki ceninin
normal do¤um süresi beklenmeden birtak›m müdahale veya özel yöntemlerle ölü
olarak al›nmas› ifllemini tan›mlar.

Uygulamal› etik kapsam› içinde ele al›nmak durumunda olan kürtaj, önemli bir
etik problemi tan›mlar. Gerçekten de kürtaja ahlaki aç›dan izin verilmesi mi yoksa
verilmemesi mi gerekti¤i konusu özellikle endüstrileflmifl ülkelerde son elli y›lda
yo¤un tart›flmalara konu olmufltur. Çok genel olarak ifade edildi¤inde, bir etik
problem olarak kürtaj konusunda çat›flan en temel iki etik ilke - do¤mam›fl hayat-
la oldu¤u kadar annenin hayat›yla da iliflki içinde - hayat›n de¤eri ilkesiyle bireyin
kendi bedeni ve hayat› üzerinde devredilemez haklara sahip oldu¤unu savunan
bireysel özgürlük ilkesidir. Kürtaj ba¤lam›nda cevaplanmas› gereken en temel soru
ise insan yaflam›n›n ne zaman bafllad›¤›, ona hangi noktadan itibaren de¤er veril-
mesi gerekti¤i sorusudur.

Kürtajla ilgili tart›flmalar›n odak noktas›nda, her fleyden önce bir fetüsün ahlaki
statüsü meselesi bulunur. Burada sorulan soru fetüsün asli yaflama hakk›na sahip
bir kifli olup olmad›¤› sorusudur. Kürtaj karfl›t› argüman, fetüsün zaten bir kifli ol-
du¤unu ve bu yüzden “hiçbir flekilde insan öldürmemek gerekti¤ini” bildiren ah-
lak kural›n›n kapsam› içine girdi¤ini öne sürer. Bu görüfl kifli kavram›yla, yani bir
fetüsün ana rahmine düflmeyle do¤um aras›nda kalan dönemin hangi evresinde
bir kifli haline geldi¤i sorusuyla ilgili bir tart›flmaya yol açm›flt›r.
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Kürtaja karfl› ç›kanlar aras›nda öncelikle dinî bir etik anlay›fl› benimsemifl olan-
lar ve muhafazakârlar bulunur. Onlar, her fleyden önce insan yaflam›yla ilgili ola-
rak genetik bir görüfl benimseyip insan hayat›n›n ana rahmine düflme an›ndan iti-
baren bafllad›¤›n› öne sürerler. Kürtaj karfl›tlar›, bir kiflinin genetik oluflumunun ce-
ninin ana rahmine düfltü¤ü anda gerçekleflti¤ini ve bir kez olufltuktan sonra da bi-
ricik bir bireyin yarat›l›fl›n› ve karakterini programlad›¤› için, ona bir insan varl›¤›
olarak hamileli¤in bu ilk an›ndan itibaren sayg› gösterilmesi gerekti¤ini öne sürer-
ler. Onlar›n bu düflüncelerini destekleyen argüman, do¤mam›fl ve masum bir ço-
cu¤un ana rahmine düfltü¤ü andan itibaren bir kiflinin bütün haklar›na sahip oldu-
¤unu ve bu haklar›n söz gelimi annenin haklar›ndan önce gelmek anlam›nda mut-
lak oldu¤unu dile getiren hayat›n de¤eri ya da kutsall›¤› argüman›d›r. 

Kürtaja karfl› ç›kanlar›n kulland›¤› bir di¤er argüman olan domino argüman›
ise Hitler eliyle gerçeklefltirilen adam öldürmelerin, kitlesel katliamlar›n veya soy-
k›r›m›n kürtaj›n serbest b›rak›lmas›yla bafllad›¤›na iflaret eder. Kürtaja karfl› ç›kan-
lar, yine kürtaj›n annenin bedensel ve ruhsal sa¤l›¤›na verdi¤i zarara, bir kad›n için
bebe¤inin öldürülmesine izin vermenin y›k›c› bir fley olmas› olgusuna gönderme
yaparlar. Kürtaja karfl› ç›kanlar›n kulland›¤› bir di¤er önemli argüman da kad›nla-
r›n cinsel eylemlerinin sorumlulu¤unu her koflul alt›nda almalar› gerekti¤ini dile
getiren argümand›r. Bir kad›n, istememesi durumunda, her fleyden önce hamile
kalmamakla yükümlüdür çünkü bunun için kullanabilece¤i birçok yöntem vard›r.
Kad›n›n kürtaja baflvurmas› dikkatsizli¤inin, koruyucu tedbire baflvuramama yete-
neksizli¤inin cezas›n› suçsuz insana ödetmesi anlam›na gelir. 

Kürtaj tart›flmas›n›n odak noktas›nda ikinci olarak hamile kad›nlar›n haklar› ko-
nusu bulunur. Kad›n, bedeninde olup bitenlerle ilgili olarak karar vermek de dâ-
hil olmak üzere, bedensel aç›dan özerkli¤e sahip midir? Bir fetüs bir kifli olsa bile,
onun haklar› kad›n›n haklar›yla nas›l dengelenebilir? Kürtaj› destekleyenler, daha
ziyade yararc› etik anlay›fl›n› benimsemifl olan liberallerdir. Onlar›n bu sorular kar-
fl›s›nda yo¤un bir biçimde kulland›klar› argüman kad›nlar›n bedenleri üzerinde
mutlak birtak›m haklara sahip oldu¤unu dile getiren argümand›r. Argümana gö-
re, kad›nlar geçmiflte do¤um kontrolü söz konusu olmad›¤› için, “do¤an›n bir ka-
zas›ndan” dolay›, yani sadece kad›nlar›n hamile kalmalar› nedeniyle eflit haklara
sahip de¤illerdi. Oysa flimdi bu haklara sahiptirler. Ve bu haklar, di¤er yöntemler
kullan›lmad›¤› veya baflar›s›z kald›¤› zaman kullan›lan bir yöntem olan kürtaj hak-
k›n› da ihtiva eder. Argüman bir ad›m daha ileri götürüldü¤ünde, ana karn›ndaki
çocu¤un do¤du¤u ana kadar kad›n›n bedeninin bir parças› oldu¤u öne sürülür. Bu
yüzden onun söz konusu bedende yaflamaya devam edip etmeyece¤ine, do¤ma-
s›na izin verilip verilmeyece¤ine karar verme hakk› ve sorumlulu¤u tamamen ka-
d›na aittir. Kürtaj›n savunucular› ikinci olarak da bir çocu¤un fiilen do¤mufl olma-
s›ndan önce, insan hayat›n›n varoluflundan söz edilemeyece¤ini savunurlar. Kürta-
j› savunanlar, nihayet kürtaj› yasaklaman›n, yoksulluk ve nüfus art›fl› benzeri isten-
medik birtak›m sonuçlara yol açt›¤›n› söylerler.

Ölüm Cezas› 
Uygulamal› etik kapsam› içinde ele al›nan bir baflka somut ahlaki problem de ceza-
n›n adaleti veya ahlakili¤i, onun meflrulaflt›r›lmas›d›r. Ceza, yasada tan›mlanm›fl suç-
lar› iflleyenlere toplum ad›na ve toplum için birtak›m resmi görevliler taraf›ndan ve-
rilip infaz edilir. Suçlulara verilen ve adaleti tesis etmenin en önemli yol ve araçla-
r›ndan biri olan cezan›n meflrulaflt›r›lmas›, kendi içinde oldukça problematiktir. Ge-
nel olarak cezan›n kendisinde ortaya ç›kan ahlaki problem, a¤›r suçlar ifllemifl cani
veya katillere verilen bir ceza olarak idam cezas›nda daha da tart›flmal› hale gelir.
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Gerçekten de ölüm cezas›n›n ahlaki yap›s›, onun etik bir eylem olup olmad›¤›,
filozoflar için, özellikle de Ayd›nlanma hümanizminin oluflturdu¤u temel üzerinde
hayli ciddi bir problem meydana getirir. Ölüm cezas›n›n çok say›da savunucusu ol-
du¤u kadar, ona karfl› ç›kan çok daha büyük say›da felsefeci ya da düflünür var-
d›r. Ölüm cezas›na karfl› ç›kanlar›n belli bafll› argümanlar› aras›nda, her fleyden ön-
ce hayat›n de¤eri ilkesinin ihlaline vurgu yapan argüman gelir. Pek çok filozofun
ölüm cezas›na karfl› ç›karken baflvurdu¤u bu argümana göre, hayat›n mutlak ve
koflulsuz bir de¤eri vard›r. Dolay›s›yla, ölüm cezas› bu de¤eri ortadan kald›rd›¤›
için kötüdür; argümana göre ölüm cezas› bir cinayetten, yani toplumun üyelerin-
den birine yöneltti¤i sosyal bir cinayetten baflka bir fley de¤ildir. Bu nedenle argü-
man insan hayat›na son vermenin di¤er durumlarda kötüyse e¤er, bu durumda da
kötü olmas› gerekti¤ini öne sürer.

Ölüm cezas›na karfl› ç›kanlar›n baflvurduklar› ikinci argüman, suçlunun kur-
banlar ya da toplum üzerindeki etkisine iflaret eder. Bir suçlunun hayat›na son
vermenin onun kurbanlar›n› geri getirmeyece¤ini dile getiren bu ikinci argüman,
suçluyu öldürmenin toplumun intikam ihtiyac›n› tatmin etmek d›fl›nda hiçbir ifle
yaramad›¤›n› öne sürer. ‹ntikam ise iyi veya uygar insanlara uygun düflen bir duy-
gu de¤ildir. Dahas› ölüm cezas› toplumda fliddeti, intikam eylemlerini ve cinayeti
art›r›r. ‹dam cezas›n›n karfl›tlar›, üçüncü olarak idam cezas›n›n cayd›r›c› etkisinin
hiç olmamas› veya s›n›rl› olmas› olgusuna gönderme yaparlar. Onlar, ölüm ceza-
s›n› suçlular üzerindeki cayd›r›c› etkisi nedeniyle savunanlar›n söz konusu tezleri-
ni destekleyen sa¤lam, kesin sonuçlu deliller olmad›¤›n› öne sürerler. Ölüm ceza-
s›na böyle bir argümanla karfl› ç›kanlar, tarihte a¤›r cezalar uygulanmas›na ra¤men,
suç ifllemenin azalmak yerine artt›¤› durumlara iflaret ederler. Bununla da kalma-
y›p “Gerçekten de cayd›r›c› bir etkisi varsa e¤er, infazlar neden halka aç›k alanlar-
da yap›lm›yor da hapishanelerin kimsenin göremedi¤i alanlar›nda hayata geçirili-
yor?” diye sorarlar.

‹dam cezas›n›n karfl›tlar›, yine ölüm cezas›n›n eflitsizli¤i olgusu üzerinde durur-
lar. Böyle bir argümanda, ölüm cezalar›n›n bazen yetersiz delillerle verilebildi¤i,
masum insanlar›n ölümüne neden olunabildi¤i öne sürülür. Tek bir insan›n dahi
haks›z yere ölümüne neden olunabiliyorsa buradan ölüm cezas›n›n ahlaken yanl›fl
oldu¤u sonucuna var›l›r. ‹dam cezas›na karfl› ç›kanlar, nihayet ölüm cezas›n›n ›s-
lah flans›n›n reddiyle efl anlaml› oldu¤unu söylerler. Onlar, ölüm cezas›yla ilk su-
çun ahlaki kötülü¤ünü ikiye katlamak d›fl›nda hiçbir fley elde edilemedi¤ine iflaret
ederler. Suçluyu öldürmek yerine, çeflitli e¤itim araçlar› yoluyla ›slah etmenin top-
lumun yarar›na olmas›na ek olarak ahlaken de do¤ru oldu¤u savunulur. 

Ölüm cezas›n›n savunuculu¤unu yapanlar ise esas itibar›yla yararc› bir etik an-
lay›fl›ndan hareket ederler. Ölüm cezas›n›n savunuculu¤unu yapanlar›n ilk ve en
s›k olarak baflvurduklar› argüman etkin cayd›r›c›l›k argüman›d›r. Söz konusu ar-
gümanda en az›ndan katillerin, ölüm cezas›na maruz kald›klar› zaman, öldürmek-
ten kesin sonuçlu olarak cayd›r›lm›fl olduklar› ifade edilir. Ölüm cezas›n›n varl›¤›-
n›n benzer suçlar› ifllemeye kalk›flanlar› eylemleri üzerinde bir defa daha düflün-
meye sevk edece¤i söylenir. Ölüm cezas›n›n savunucular›n›n zaman zaman öne
sürdükleri bir baflka argüman ise tasarruf argüman›d›r. Bu argüman› öne süren-
ler, katillerin düzeldiklerini veya ›slah olduklar›n› gösteren hiçbir fley bulunmad›-
¤›n›, hapse girenlerin ›slah olmak bir yana, hapisten ç›kt›klar› zaman yeniden suç
ifllediklerini söyledikten sonra, vergilerini ödeyen masum insanlar›n katilleri ha-
pishanede karfl›l›ks›z olarak beslemelerinin do¤ru olmad›¤›n› ileri sürerler. ‹dam
cezas›n›n savunuculu¤unu yapanlar›n daha bir s›kl›kla kulland›klar› argüman, ce-
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zan›n toplumun yasalar› üzerindeki etkisine gönderme yapar. Söz konusu argü-
mana göre, ölüm cezas›n›n yürürlükte olmas›, yasalar›n yapt›r›m gücünü art›ran
bir etken olmak durumundad›r. Ölüm cezas›n›n savunuculu¤unu yapanlar, niha-
yet katillerin ceza olarak haklar›n› kaybetmelerini temel bir argüman olarak öne
sürerler. Kökleri Locke’a kadar geri giden bu argümana, insan›n yaflama hakk›n›n
do¤al bir hak olmas›na ra¤men, bir kimsenin bir baflkas›n›n yaflama hakk›n› orta-
dan kald›rd›¤› zaman, kendi hakk›n› yitirdi¤ine ve dolay›s›yla kendisine sayg› du-
yulacak bir insan olmaktan ç›kt›¤›na iflaret eder. Baflka bir deyiflle, baflka insanla-
r› haks›z yere öldüren katillerin, hukuku ve ahlak› ihlal ettikleri için, ahlaki mu-
ameleye tabi olma hakk›n› yitirdiklerini ve dolay›s›yla, t›pk› toplumun masum
üyelerini tehdit eden vahfli bir hayvan ya da kuduz köpe¤in öldürülecek olmas›
gibi, cezaland›r›lmay› hak ettiklerini öne sürer. 

Ötenazi 
Uygulamal› etik kapsam› içinde fazlas›yla tart›fl›lm›fl ahlaki problemlerden biri de
ötenazidir. Asl›nda burada mesele, t›pk› kürtajda ve idam cezas›nda oldu¤u gibi,
hukuki bir problem olmay›p etik bir problem olarak ortaya ç›kar. Ötenazi, Yunan-
ca “iyi” anlam›na gelen “eu” ile “ölüm” anlam›na gelen “thanasia” sözcüklerinin
bir birlefliminden meydana gelir ve genellikle ac›s›z ölüm veya öldürme izni anla-
m›n› tafl›r.

Ötenazinin etik olarak meflru olup olmad›¤› veya hakl›land›r›l›p hakl›land›r›la-
mayaca¤› konusu, çok yafll› ve müzmin hasta olup ola¤anüstü büyük ac›lar çeken
insanlar ba¤lam›nda gündeme gelir. Dolay›s›yla ötenazide etik aç›dan tart›fl›lan
fley, söz gelimi çok büyük ac›lar çeken bir kiflinin nitelikli veya yaflanmaya de¤er
bir hayat sürdürme ihtimalinin olmamas› durumunda, onun soluk al›p vermesini
mümkün k›lan makine deste¤ini kesmenin, hatta belki de öldürücü bir ilaç verme-
nin etik olarak kabul edilebilir olup olmad›¤›d›r. 

Tart›flmada en az›ndan belli bir aç›l›m sa¤layacak husus, öncelikle ötenazinin
türleri konusunda belli bir aç›kl›¤a kavuflma ihtiyac›d›r. Buna göre, büyük ac›lar
çeken hastan›n ölmek istedi¤i ve bu iste¤ini d›fla vurdu¤u zaman söz konusu olan
ötenazi türü, istemli ötenazi olarak geçer. Bu tür bir ötenazinin yard›m görmüfl in-
tihara eflde¤er oldu¤u kabul edilir. ‹kinci olarak hastan›n ölmek istemedi¤i fakat
onun bu iste¤i göz ard› edildi¤i zaman gündeme gelen ötenazi türüne istem d›fl›
ötenazi ad› verilir. Bu ise asl›nda cinayete efl de¤erdir. Bir de hastan›n bilinçsiz ol-
du¤u veya hayat›yla ilgili olarak karar verecek durumda olmad›¤› zaman söz ko-
nusu olan üçüncü bir ötenazi vard›r. Burada nihai karar› ço¤u zaman hasta yak›n-
lar› verir. Nihayet, aktif ve pasif ötenaziden de söz etmek mümkündür. Pasif öte-
nazi, hasta tedaviyi reddetti¤i veya hekimin, a¤r›n›n giderilmesi bir yana b›rak›la-
cak olursa, tedaviyi kesip hastay› ölmeye b›rakt›¤› zaman söz konusu olan ötena-
zidir. Oysa aktif ötenazide, do¤rudan bir uygulama söz konusu olur ve kurtar›c›
tedavi uygulamas›n›n imkâns›z hale geldi¤i hastaya d›fltan müdahale edilerek öl-
dürücü madde verilir.

Etik tart›flmalarda ötenaziyle anlafl›lan daha ziyade birinci kategoride geçen is-
temli ötenaziyle üçüncü kategoride geçen, hastan›n bilincinin kapal› oldu¤u veya
bitkisel hayata girdi¤i durumlarda uygulanabilecek ötenazidir. Yine aktif ötenazi-
nin pasif ötenaziyle k›yasland›¤›nda, etik aç›dan biraz daha kabul edilebilir oldu-
¤u yönünde argümanlar›n son zamanlarda artt›¤› söylenebilir.

Ele ald›¤›m›z normatif etik teorileri ötenazi konusunda nas›l bir tav›r sergiler?
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Teorik etik ve uygulamal› etik ayr›m› yaparak eti-

¤in ne oldu¤unu aç›klamak.

Etik de felsefenin ikinci düzey etkinliklerden
meydana gelen konu alanlar›ndan birisidir. Yani
o, toplumda yaflayan insanlar›n bir flekilde kat›l-
d›klar›, somutlaflt›rd›klar› ahlak›n üzerine gelir,
bafltan sona pratik olan ahlak taraf›ndan yan›t-
lanmas› mümkün olmayan sorular› yan›tlar. Bu
sorular, “bir eylemi ahlaki k›lan fleyin ne oldu-
¤u”, “mutlulu¤un mu yükümlülüklerin mi önce
geldi¤i”, “insandan ba¤›ms›z moral olgular›n olup
olmad›¤›” türünden sorulard›r. 
Etik iki flekilde icra edilmifltir ve edilmeye devam
edilmektedir. Bunlardan birincisi, bir tür etik dü-
flünümden meydana gelen teorik etiktir. Buna
mukabil, 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde ortaya ç›-
kan uygulamal› etik, somut ve özgül ahlaki prob-
lemleri, lehte ve aleyhteki argümanlar› bir araya
getirerek çözme teflebbüsüne karfl›l›k gelir.

Teorik eti¤i düflünüm ve analiz düzeyleri ile aç›k-

lamak.

Teorik etik, yani salt düflünüme ve analize daya-
nan etik ikiye ayr›l›r; baflka bir deyiflle, teorik eti-
¤i icra etmenin iki ayr› düzeyi ya da flekli vard›r.
Bunlardan birincisi; norm getiren, kural koyan,
yeni de¤erler öne süren, insanlara do¤ru oldu-
¤una inan›lan yaflam biçimleri teklif eden nor-
matif etiktir. Normatif etik milattan önce beflinci
yüzy›lda Yunan toplumunun mevcut ahlak›yla
de¤er sistemini sorgulama sürecinden geçiren,
moral de¤erleri yeni bafltan tan›mlayarak öne sü-
ren Sokrates’le bafllam›flt›r. Buradan hareketle
normatif eti¤in, iki bin befl yüzy›ll›k bir tarihi olan
klasik felsefenin ahlak felsefesine karfl›l›k geldi¤i
söylenebilir. Buna mukabil yirminci yüzy›lda,
esas itibar›yla Anglo-Sakson dünyada geliflen
analitik felsefenin etik anlay›fl› metaetik olarak
bilinir. Ona, bu yüzden analitik etik ad› da veril-
mektedir.

Normatif etik kapsam› içinde öne sürülmüfl belli
bafll› teorileri aç›klamak.
Normatif etik kapsam› içinde üç ayr› etik teori
türü öne sürülmüfltür. Bu üç teori tipinden birin-
cisi “en yüksek iyi”, ikincisi “do¤ru eylem”, üçün-
cüsü ise “sa¤lam karakter” üzerinde yo¤unlafl›r.
Birinci teori türüne örnek olarak Sokrates’le bafl-
lay›p Helenistik dönemde Epikürosçulara kadar
devam eden “mutluluk eti¤i” ile on dokuzuncu
yüzy›lda gelifltirilmifl “yararc›l›k” verilebilir. “Do¤-
ru eylem” üzerinde yo¤unlaflan eti¤e örnek ola-
rak Orta Ça¤›n dinî etikleri ile Kant’›n Hristiyan
eti¤inin seküler versiyonu olarak de¤erlendirebi-
lecek ödev eti¤i verilebilir. Her ikisi de ahlaken
do¤ru eylemi ahlak yasas›na uygun eylem olarak
tan›mlar. Buna mukabil normatif etik ba¤lam›n-
da gündeme gelen üçüncü etik türü, yararc›l›k
ile Kant’›n ödev eti¤ine bir alternatif olarak öne
sürülmüfl olan erdem eti¤idir.

Metaeti¤in yaklafl›m›n› ay›rt etmek.
Metaetik, etik alan›nda yeni bir normatif etik teo-
ri öne sürmek yerine analizle u¤raflan etik türü-
dür. Yani o, normatif eti¤e karfl› ç›k›p ahlak ala-
n›nda yap›lmas› gerekenin analiz oldu¤unu ileri
süren yaklafl›m› ifade eder. Metaetik, buna göre,
insandan ba¤›ms›z ahlaki olgular›n olup olmad›-
¤›n› araflt›r›r, bu tür olgular varsa e¤er, onlar›n ne
flekilde bilindi¤ini belirlemeye çal›fl›r, ahlak yar-
g›lar›n›n mahiyetini ve ifllevini sorgular. fiu halde,
etik-dil iliflkisi üzerinde yo¤unlaflan metaetik, ah-
lak yarg›lar›n›n betimsel mi yoksa duygusal bir
anlama m› sahip oldu¤unu belirlemeye çal›fl›r.

Uygulamal› eti¤in belli bafll› problemlerini aç›k-
lamak.
Uygulamal› eti¤in baflta meslek etikleri, çevre eti¤i,
siyaset eti¤i, t›p eti¤i olmak üzere çok say›da alt da-
l› vard›r. Onun buradan hareketle ele ald›¤› çok sa-
y›da problem oldu¤u söylenebilir. Bu problemlerin
önemli bir k›sm› teknolojinin ve modern hayat›n
yaratt›¤› problemlerdir. Uygulamal› eti¤in üzerinde
yo¤unlaflt›¤› problemlerin say›s› çok olmakla bir-
likte, üç tanesi söz konusu uygulamal› eti¤in tart›fl-
ma tarz›n›n mahiyetini ortaya ç›karmak noktas›nda
büyük bir önem tafl›r. Bunlar ise kürtaj›n, ölüm ce-
zas›n›n ve ötenazinin ahlakili¤i problemleridir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ahlak›n modern zamanlar-
daki kayna¤› olarak de¤erlendirilir?

a. Benlik
b. Duygular
c. Din
d. Adalet
e. Toplum Sözleflmesi

2. Normatif eti¤in ahlaki eylemin sonuçlar›yla de¤er-
lendirilmesi gerekti¤ini ileri süren türü afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Deontolojik Etik
b. Teleolojik Etik
c. Ödev eti¤i
d. Erdem Eti¤i
e. Dinî Etik

3. Normatif eti¤in ahlaki eylemin ahlak yasas›na veya
ödeve uygunlu¤uyla de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ileri
süren türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Metaetik 
b. Erdem Eti¤i 
c. Deontolojik Etik
d. Teleolojik Etik
e. Dinî Etik

4. Afla¤›dakilerden hangisi Kant’›n ahlaki eylemin de-
¤erlendirilme tarz›yla ilgili düflüncelerini do¤ru yans›t›r?

a. Eylemin de¤erlendirilmesinde üretti¤i sonuca
bak›lmal›d›r.

b. Eylemin ahlakili¤inin ölçütü, kiflinin duygular›-
na uygunluktur.

c. Ahlaki eylem insanlar›n mutlulu¤una katk› ya-
pan eylemdir.

d. Eylemin ahlakili¤inin ölçüsü, ahlak yasas›na uy-
gunluktur.

e. Ahlaki eylem Tanr›’n›n emirlerini hayata geçiren
eylemdir.

5. Kant’a göre afla¤›dakilerden hangisi kategorik buy-
ru¤a bir örnek oluflturur?

a. Kanserden ölmek istemiyorsan sigara içmemeli-
sin.

b. Ceza görmemek için suç ifllememelisin.
c. Verdi¤in sözü tutmal›s›n.
d. Yoksula yard›m edersen karfl›l›¤›n› göreceksin.
e. Sayg› görmek istiyorsan sözünü tutmal›s›n.

6. Afla¤›dakilerden hangisi üzerine erdem eti¤i taraf›n-
dan vurgu yap›lmaz?

a. Erdem
b. Pratik
c. Evrensellik
d. Gelenek
e. Anlat›

7. “Ahlaki yarg›lar›n betimsel mi yoksa duygusal m› bir
anlam› vard›r?” sorusu afla¤›daki etik türlerinden hangi-
sinin kapsam›na girer?

a. Normatif Etik
b. Betimleyici Etik
c. Deontolojik Etik
d. Uygulamal› Etik
e. Metaetik 

8. Birtak›m ahlaki olgular›n ahlaki failden ba¤›ms›z ola-
rak var oldu¤unu öne süren görüfl, afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Realizm
b. Biliflselcilik
c. Anti-realizm
d. Gayr›-biliflselcilik
e. Ak›lc›l›k

9. Ahlak yarg›lar›n›n moral olgular› ifade etmek yerine,
gerçekte bir etki yaratmak amac›yla kullan›lan yarg› bi-
çimleri oldu¤unu söyleyen metaetik görüfl afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Duyguculuk
b. Do¤alc›l›k
c. Sezgicilik
d. Ak›lc›l›k
e. Gerçekçilik

10. Afla¤›dakilerden hangisi uygulamal› etik kapsam›na
giren bir sorudur?

a. Ahlaki aç›dan do¤ru eylem nedir?
b. ‹nsan hayat›n›n nihai amac› nedir?
c. Bir hekimin insanlar üzerinde onlara ilaç ver-

mek suretiyle deney yapma hakk› olabilir mi?
d. Ça¤dan ça¤a de¤iflmeyen birtak›m mutlaklar var

m›d›r?
e. Nesnel ahlaki olgular›n varl›¤›ndan söz etmek

mümkün müdür?

Kendimizi S›nayal›m
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Kendi bafl›na sayg› görmeye lay›k ve baflka hiçbir amaç
olmaks›z›n iyi olan bir isteme kavram›n› gelifltirebilmek
için, iyi isteme kavram›n› içeren ödev kavram›na baka-
l›m. Gerçi ödev kavram›, iyi isteme kavram›n› baz› öz-
nel k›s›tlamalar ve engellerle birlikte içerir ama bunlar
onu saklamaktan ve tan›maz hale getirmekten çok uzak-
t›rlar; tersine, onu daha belirgin k›larlar ve daha da pa-
r›lday›p seçilmesini sa¤larlar.
fiu veya bu amaca yararl› olsalar bile, ödeve ayk›r› ol-
duklar› bilinen bütün eylemleri burada geçiyorum çün-
kü bunlar›n ödevden dolay› yap›lm›fl olmalar› hiç söz
konusu de¤ildir; ödevle çat›fl›rlar bile. Ayr›ca, gerçek-
ten ödeve uygun olan ama insanlar›n onlara do¤rudan
do¤ruya hiçbir e¤ilim duymad›klar› ama yine de baflka
bir e¤ilim taraf›ndan itildikleri için yapt›klar› eylemleri
de bir kenara b›rak›yorum. Çünkü burada, ödeve uy-
gun eylemlerin ödevden dolay› m›, yoksa bencil bir
amaçtan dolay› m› yap›ld›¤› kolayca ay›rt edilebilir. Ey-
lemin ödeve uygun oldu¤u, öznenin de ayr›ca buna
do¤rudan do¤ruya bir e¤ilim duydu¤u eylemlerde bu
ayr›m› yapmaksa çok daha zordur. Örne¤in bir bakka-
l›n deneyimsiz müflterisini aldatmamas› ödeve uygun-
dur; çok al›flveriflin yap›ld›¤› yerde, zeki tüccar da bunu
yapmaz, herkes için de¤iflmez bir fiyat koyar, öyle ki
bir çocuk, baflka herkes gibi, ondan al›fl verifl yapar.
Dolay›s›yla insanlara dürüstçe hizmet edilir ancak bu,
tüccar›n bunu ödevden dolay› ve dürüstlük ilkesinden
dolay› böyle yapt›¤›na inanmam›z için pek yeterli de¤il-
dir; ç›kar› gerektiriyordu bunu ama ayr›ca sevgiden do-
lay›, birini di¤erine fiyat konusunda ye¤lemesi için müfl-
terilere do¤rudan do¤ruya bir e¤ilimi olmas› gerekti¤i,
burada düflünülemez. Demek ki eylem ödevden dolay›
ya da do¤rudan do¤ruya e¤ilimden dolay› de¤il, s›rf
bencil bir amaçla yap›lm›flt›r.
Buna karfl›l›k yaflam›n› sürdürmek ödevdir, ayr›ca da
herkesin buna do¤rudan do¤ruya bir e¤ilimi vard›r.
Ama bunun için de insanlar›n ço¤unun yaflamlar›na
gösterdikleri çok kez endifle dolu dikkatin, yine de hiç-
bir iç de¤eri, maksimlerinin de hiçbir ahlaksal içeri¤i
yoktur. Yaflamlar›n› ödeve uygun olarak koruyorlar kufl-
kusuz ama ödevden dolay› de¤il. Buna karfl›l›k, e¤er ta-
lihin kötü cilveleri ve umutsuz ac›, yaflamdan tat alma-
y› büsbütün yok ettiyse e¤er ruhu güçlü olan mutsuz
kifli, cesareti k›r›lm›fl ya da y›k›lm›fl olmaktan çok al›n
yaz›s›na küserek ölmeyi dilerse ama yaflam›n›, onu sev-
meden, e¤ilimden ya da korkudan de¤il, ödevden do-
lay› yine de sürdürüyorsa: ‹flte o zaman maksiminin ah-
laksal içeri¤i vard›r.
Yap›labildi¤i yerde iyilik yapmak ödevdir; üstelik öyle-
sine duygudafll›¤a e¤ilimli ruhlar vard›r ki onlar› hare-
kete geçiren bofl gurur ya da ç›kar gibi baflka bir neden
olmaks›z›n da çevrelerine sevinç yaymaktan ve baflka-

lar›n›n kendi eserleri olan memnuniyetinden zevk al›r-
lar. Ama san›r›m ki böyle bir durumda bu tür bir eylem,
nice ödeve uygun, nice sevimli olursa olsun, hiçbir ha-
kiki ahlaksal de¤er tafl›maz, baflka e¤ilimlerle ayn› dü-
zeydedir. Söz gelimi gerçekten kamu yarar›na ve ödeve
uygun, dolay›s›yla onurland›rmaya de¤er olana mutlu
bir raslant›yla denk düfltü¤ü zaman övgüye ve yürek-
lendirmeye de¤er olan ama sayg›ya de¤er olmayan onu-
ra e¤ilim gibi çünkü maksim, böyle eylemleri e¤ilim-
den dolay› de¤il, ödevden dolay› yapmak anlam›nda
ahlaksal içerikten yoksundur. (...)
Kutsal Kitaptaki, komflumuzu (düflman›m›z› bile) sev-
meyi buyuran yerleri, kuflkusuz böyle anlamak gerekir.
Çünkü e¤ilim olarak sevgi buyurulamaz ama ödevden
dolay› iyilik yapmak, hem, buna bir e¤ilim itmedi¤i,
hatta do¤al ve zaptedilemez bir nefret karfl› ç›kt›¤› za-
man iyilik yapmak, tutkusal bir sevgi de¤il, pratik sev-
gidir bir sevgi ki duyuflun ba¤›ml›l›¤›nda de¤il, isteme-
de; insan›n içini eriten duygudafll›kta de¤il, eylemin il-
kelerinde bulunur.
‹kinci önerme fludur: Ödevden dolay› yap›lan bir ey-
lem, ahlaksal de¤erini, onunla ulafl›lacak amaçta bul-
maz, onu yapmaya karar verdirten maksimde bulur;
dolay›s›yla bu de¤er, eylemin nesnesinin gerçekleflme-
sine de¤il, arzulama yetisinin bütün nesneleri ne olursa
olsun, eylemi oluflturan istemenin yaln›zca ilkesine ba¤-
l›d›r. Yukar›da söylediklerimden aç›kt›r ki eylemde bu-
lunurken yöneldi¤imiz amaçlar ve istememizin amaçla-
r› ve güdüleri olarak eylemin etkileri, ona koflulsuz ve
ahlaksal bir de¤er sa¤layamaz. Bu de¤er, eylemden
beklenen etkiyle ilgisi bak›m›ndan istemede bulunmu-
yorsa nerede bulunabilir. ‹stemenin ilkesinden baflka
bir yerde bulunamaz, böyle bir eylemle gerçekleflecek
amaçlar ne olursa olsun. Çünkü isteme, biçimsel olan a
priori ilkesi ile içerikli olan a posteriori güdüleri aras›n-
da, tam ortada, sanki bir yol a¤z›nda durur ve orada bir
fley taraf›ndan belirlenmesi gerekti¤inden, bir eylem
ödevden dolay› yap›l›yorsa onda herhangi bir içerikli il-
ke bulunmad›¤›ndan, genel olarak istemenin biçimsel
ilkesi taraf›ndan belirleniyor demektir.
‹lk iki önermenin sonucu olarak üçüncü önermeyi flöy-
le dile getirmek isterim: ödev, yasaya sayg›dan dolay›
yap›lan eylemin zorunlulu¤udur. Yapmay› tasarlad›¤›m
eylemin nesnesine kuflkusuz e¤ilimim olabilir ama hiç-
bir zaman sayg›m olamaz çünkü o, istemenin bir etkin-
li¤i de¤il, s›rf bir etkisidir. Ayn› flekilde, genel olarak e¤i-
lime ister benim ister baflkas›n›n olsun sayg›m olamaz.

Kaynak: I. Kant, Ahlak Metafizi¤inin Temellendirilme-
si (çev. I. Kuçuradi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Ya-
y›nlar›, 1982, ss. 12-15.
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1. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Girifl” bölü-
münü yeniden okuyun. Ahlak›n modern zaman-
lardaki kayna¤›n›n “toplum sözleflmesi” oldu-
¤unu göreceksiniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Normatif Etik:
1) Teleolojik Etik” bölümünü yeniden okuyun.
Normatif eti¤in, ahlaki eylemin sonucuyla de-
¤erlendirilmesi gerekti¤ini bildiren türünün “Te-
leolojik Etik” oldu¤unu an›msayacaks›n›z. 

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Normatif Etik:
2) Deontolojik Etik” bölümünü yeniden oku-
yun. Normatif eti¤in, ahlaki eylemin ahlak yasa-
s›na veya ödeve uygunlu¤uyla de¤erlendirilme-
si gerekti¤ini bildiren türünün “Deontolojik
Etik” oldu¤unu göreceksiniz. 

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Normatif Etik:
2) Deontolojik Etik” bölümünün “Ödev Eti¤i” bafl-
l›kl› alt bölümünü yeniden okuyun. Kant’›n ödev
eti¤inde eylemin ahlakili¤inin ölçüsünün “ahlak
yasas›na uygunluk oldu¤unu” an›msayacaks›n›z.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Normatif Etik:
2) Deontolojik Etik” bölümünün “Ödev Eti¤i”
bafll›kl› alt bölümünü yeniden okuyun. “Verdi-
¤in sözü tutmal›s›n” buyru¤unun kategorik bir
buyruk oldu¤unu göreceksiniz. 

6. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Normatif Etik:
3) Erdem Eti¤i” bölümünü yeniden okuyun. Er-
dem eti¤inin bir tek “evrenselli¤e” vurgu yap-
mad›¤›n› göreceksiniz. 

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Teorik Etik: II)
Metaetik” bölümünü yeniden okuyun. “Ahlak
Yarg›lar›n›n Anlam›n›n Betimsel mi Yoksa Duy-
gusal m› Oldu¤u” sorusunun metaeti¤in kapsa-
m›na giren bir soru oldu¤unu an›msayacaks›n›z. 

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Teorik Etik:
2) Metaetik” bölümünün “Realizm ve Anti-Rea-
lizm” alt bölümünü yeniden okuyun. Ahlaki ol-
gular›n moral özneden ba¤›ms›z olarak varol-
du¤unu öne süren metaetik görüflün “Realizm”
oldu¤unu göreceksiniz. 

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Teorik Etik:
II) Metaetik” bölümünün “Gayr›-Biliflselcilik” alt
bölümünü yeniden okuyun. Do¤ru yan›t›n
“duyguculuk” oldu¤unu an›msayacaks›n›z. 

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Uygulamal›
Etik” bölümünü yeniden okuyun. “Hekimin in-
sanlar üzerinde deney yapma hakk› olup ola-
mayaca¤›” sorusunun uygulamal› etik sorusu
oldu¤unu göreceksiniz.

S›ra Sizde 1

Bir k›s›m düflünür eti¤in, ahlak olmadan da olabilece¤i-
ni kabul eder. Örne¤in Kant’›n yapt›¤› gibi, insan›n ras-
yonel boyutundan hareketle, bütün insanlar için geçer-
li evrensel eylem kurallar› oluflturulabilir. Bununla bir-
likte, baflta Hegel olmak üzere, pek çok düflünür, eti¤in
ahlak olmadan olamayaca¤›n› ileri sürmüfltür. Buna gö-
re, etik sadece ak›l üzerine infla edilip salt enine boyu-
na düflünmeyle ilgili evrensel bir konu ya da tutum ola-
rak al›n›rsa birey ahlaki hayat›nda köksüz kal›r; gelene-
¤inden ve kültüründen koptu¤u için kaç›n›lmaz olarak
yabanc›lafl›r. Buna mukabil etiksiz de ahlak›n olamaya-
ca¤› konusunda neredeyse tam bir mutabakat vard›r.
Çünkü ahlak etiksiz oldu¤u, yani birey tikellikler içinde
kaybolup evrenselden uzak düfltü¤ü takdirde, rehber-
siz kal›p yönünü yitirme tehlikesine düfler. Hatta feodal
döneme ait de¤er sistemiyle yetiflmifl, namus ve töre
ad›na cinayet ifllemek zorunda kalan saf bir gencin du-
rumunda oldu¤u üzere, gayr›-ahlaki davran›fllar içinde
bile kal›r. 

S›ra Sizde 2

Yararc›l›¤a yöneltilen en büyük elefltiri de budur. Ger-
çekten de yararc›l›k eti¤e yabanc› bir ö¤eyi, ekonomi
alan›nda kullan›lan maliyet-fayda analizini soktu¤u için
elefltirilmifltir. Sonuç, “en yüksek say›da insan›n en bü-
yük mutlulu¤una” gönderme yapan yarar ilkesine ne
kadar uygun olursa olsun, hiçbir fley günahs›z çocukla-
r›n kullan›lmas›n› etik aç›dan hakl› k›lamaz. ‹nsan, etik
aç›dan en yüksek amaç olup hiçbir amac›n arac› haline
getirilemez.

S›ra Sizde 3

Bütün uygulamal› etik problemlerinde oldu¤u gibi, öte-
nazide de ünite içinde ele al›nan normatif etik teorileri
taraf›ndan sergilenen bir karfl›tl›k söz konusu olur. Ge-
nel olarak söylendi¤inde deontolojik etik anlay›fllar›n›
benimseyenler, ilkeler üzerinden düflünür ve ötenaziye
flüpheyle bak›p karfl› ç›karlar. Oysa yararc› eti¤in pers-
pektifine yerleflenler ötenaziye olumlu bakar veya daha
ziyade sonuçlar üzerinden düflünüp daha fazla mutlu-
luk veya daha az ac›ya yola açacak eylem tarz›n› seçme
cihetine giderler.
Gerçekten de dinî etik, Tanr›’n›n verdi¤i can› ancak Tan-
r›’n›n alabilece¤i inanc›ndan hareket eder. Örne¤in ‹s-
lam inanc›na göre, insan Tanr› taraf›ndan yarat›lm›flt›r ve
hayat› ona Tanr› taraf›ndan bahfledilmifltir. ‹slam inanc›

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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insan›n kendi can› üzerinde karar verebilme hakk›n›n
olmad›¤›n›, bu hakk›n ancak Allah’a ait oldu¤unu dile
getirir. ‹slam ahlak› bu yüzden sadece intihar› de¤il, öte-
naziyi de yasaklar. Ayn› flekilde Kantç› ödev eti¤ini be-
nimsemifl bir kimse de kendisini “hiçbir zaman ve hiçbir
koflul alt›nda adam öldürmeme” emri veya ödeviyle ba¤-
lanm›fl hisseder. Birini öldürmek, iflte bu çerçeve içinde
Kant’›n baflka insanlar›, bir amac›n araçlar› olarak de¤il
de kendi bafllar›na birer amaç olarak görmek gerekti¤i-
ni bildiren emrine, baflkalar›n›n insanl›klar›na sayg› gös-
termek gerekti¤i görüflüne ayk›r› düfler.
Yararc› ise konuya ilkeler üzerinden de¤il de ötenazi
eyleminin sonuçlar› üzerinden yaklafl›r. En yüksek say›-
da insan için en büyük mutlulu¤a veya mutsuzlukla k›-
yasland›¤›nda, daha fazla mutlulu¤a veya daha az ac›ya
yol açacak eylemin ahlaki aç›dan do¤ru olaca¤›n› savu-
nan yararc›, elbette öncelikle hasta ile ilgili sonuçlar›
de¤erlendirir. Hasta yaflamaya devam etse büyük ac›lar
çekmekle kalmayacak, her durumda k›sa süre içinde
ölecektir. Ayn› hastan›n hayat›na bir ötenazi veya ezi-
yetsiz ölüm eylemi yoluyla son verilecek olsa o zaman
sadece mutlu olma kapasitesinin kendisi de¤il ac›lar› da
son bulacakt›r. Yararc›, elbette yaln›zca hastay› de¤il,
hastan›n yak›nlar›n› da hesaba katar.
Buna karfl›n erdem eti¤ini benimsemifl biri, ötenazi ko-
nusuna, ilkeler veya sonuçlar üzerinden de¤il de ötena-
ziye karar vermesi veya onu uygulamas› muhtemel ki-
flinin karakteri üzerinden yaklafl›r. Baflka birini öldür-
mek adalet ve iyilikseverlik erdemlerine ço¤u zaman
karfl›t olsa bile, özellikle istemli ötenazi durumunda,
ölüm ilgili kiflinin hayr›na olaca¤› için, hay›rseverlik er-
demi ona izin verir. Erdem eti¤ine ba¤lanm›fl biri, flu
halde kat› eylem kurallar› koymak yerine, özel bir du-
rumun bütün ayr›nt›lar›na duyarl› olmay› seçer.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Siyaset felsefesinin problemlerine vak›f olup onu siyaset biliminden ay›rt
edebilecek,
Devletin ne oldu¤unu ve ne gibi özellikler tafl›d›¤›n› söyleyebilecek,
Toplum sözleflmesi ö¤retisini aç›klayabilecek,
Demokrasi kavram›n›n içeri¤iyle demokrasinin meziyet ve kusurlar›n› ay›rt
edebilecek,
Liberalizm komünoteryanizm karfl›tl›¤›n› aç›klayabilecek,
Muhafazakârl›¤›n mant›¤›n› aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Siyaset felsefesi, felsefenin siyaseti, politik hayat› oluflturan kurumlar› konu alan,
politik toplumlar› inceleyen disiplinidir. ‹nsan›n toplumla ve politik otoriteyle na-
s›l bir iliflki içinde olmas› gerekti¤i sorusuyla bafllayan siyaset felsefesi, farkl› yöne-
tim ve sosyal varolufl biçimlerini ele al›r; mevcut kurum ve sosyal/politik iliflkileri
analiz etmede baflvurulacak birtak›m standartlar ortaya koymaya çal›fl›r. Buna gö-
re siyaset felsefesi; devleti, siyasal iktidar›, iktidar›n meflruiyetini, yönetim biçimle-
rini, birey-devlet iliflkilerini ele al›r. Kolektif hayat›m›z› düzenlemenin en iyi yolu-
nun ne oldu¤u ve politik kurumlarla sosyal pratiklerimizi en iyi bir biçimde nas›l
düzenleyece¤imiz üzerine felsefi düflünüm ve incelemeden oluflan siyaset felsefe-
si, politik düzenin millet ve millet içinde yer alan gruplar aç›s›ndan yap›s› ve tutar-
l›l›¤› üzerinde durur. Muhafazakârl›k, sosyalizm ve liberalizm gibi farkl› politik ide-
olojilerin temelleriyle politikay› anlamam›z› mümkün k›lan devlet, birey, cemaat,
haklar, özgürlük ve adalet benzeri temel kavramlar›n do¤as›yla meflgul olur. Zira
siyaset filozoflar› belirli bir yönetim tarz›n› ya da devlet fleklini meflrulaflt›racak te-
mel ilkeleri ortaya koymaya, bireylerin devredilemez birtak›m haklar› oldu¤unu
göstermeye veya bir toplumun maddi kaynaklar›n›n nas›l da¤›t›laca¤›n› anlatmaya
çal›fl›rlar. Böyle bir teflebbüs de genellikle adalet, özgürlük, otorite ve demokrasi
benzeri kavram ve düflüncelerin analizini ve sonra da bu analizin var olan mevcut
sosyal ve politik kurumlara uygulanmas›n› içerir.

Bununla birlikte siyaset felsefesi; siyaseti, politik hayat› oluflturan kurumlar› ele
alan yegâne disiplin de¤ildir. Tamam›yla ayn› konularla meflgul olan ikinci bir di-
siplin daha vard›r. Bu disiplin de siyaset bilimidir. Siyaset felsefesi, aralar›ndaki ya-
k›n iliflkiye ra¤men, siyaset biliminden farkl›l›k gösterir. Bunun nedeni siyaset bili-
minin; olan›, mevcut politik kurum ve iliflkileri ele almas›, söz gelimi oy verme
davran›fl›, güçler dengesi, parti sistemi ve anayasa benzeri konularda pozitif bir
analizi hayata geçirmeye çal›flmas›d›r. Oysa siyaset felsefesi iyi bir sosyal hayat›n
nas›l olmas› gerekti¤i, insanlar› bir toplum içinde bir araya getiren temel de¤er ve
kurumlar›n neler olaca¤› konusunda sa¤lam bir felsefi vizyon gelifltirmeye çal›fl›r.
Buna göre, politik hayat› bilimsel yöntemlerle ele alan siyaset bilimi, normatif bir
disiplin de¤ildir. Yani, siyaset bilimi genellikle “olan”› veya politik olgular› analiz
eder; o, “olmas› gereken”le ilgili olarak pek görüfl bildirmez. Oysa siyaset felsefe-
si, politik hayat› bütün ö¤eleriyle ele al›rken rasyonel bir analizi hayata geçirir; ko-
lektif hayat›n daha iyi nas›l düzenlenebilece¤ini araflt›r›r. Bu yüzden o, baflta etik
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vard›r. ‹kisi aras›ndaki
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olmak üzere, felsefenin di¤er dallar›yla yak›ndan iliflkilidir. Dolay›s›yla siyaset fel-
sefesi, esas olarak normatif bir disiplindir; olmas› gereken üzerinde yo¤unlafl›r. Söz
gelimi siyaset bilimcisi belirli bir sistem içinde demokratik sürecin nas›l iflledi¤ini
incelerken siyaset felsefecisi “demokrasi” kavram›yla ne kast edildi¤ini aç›klamaya
çal›fl›p demokrasinin nas›l olmas› gerekti¤ini ifade eder. 

Siyaset felsefesi, felsefenin eski disiplinlerinden biridir. Kökleri Konfüçyüs’e ka-
dar geri giden siyaset felsefesini mümkün k›lan fley, esas itibar›yle, insan varl›kla-
r›n›n kolektif düzenlerini do¤al düzenin de¤iflmez bir parças› olmayan bir fley ola-
rak de¤erlendirmeleri olgusu olmufltur. Baflka bir deyiflle, birtak›m ilke veya de¤er-
ler üzerine infla edilmesi gereken kolektif düzen veya politik hayat, do¤ada olan
bir fley de¤ildir. Do¤al düzenin bir parças› olmayan bu kolektif düzen, de¤iflmeye
potansiyel olarak aç›k olup felsefi meflrulaflt›r›lmaya ihtiyaç duyan bir fleydir. Siya-
set felsefesine çok farkl› kültürlerde ve çok farkl› k›l›klar alt›nda rastlanmas›n›n en
önemli nedeni budur. Söz konusu olgu ya da kabulün bir sonucu olarak ortaya ç›-
kan siyaset felsefesinin farkl› kültürlerde ve farkl› flekillerde ortaya ç›k›fl›na yol
açan nedenler özde ikiye indirgenebilir: Her fleyden önce, siyaset filozoflar› tara-
f›ndan kullan›lan yöntemler, benimsenen yaklafl›mlar, onlar›n ça¤lar›n›n genel fel-
sefi e¤ilimlerini yans›t›r. ‹kinci olarak siyaset filozofunun gündemi çok büyük öl-
çüde zaman›n acil problem ve meseleleri taraf›ndan belirlenir.

S‹YASET FELSEFES‹N‹N TEMEL PROBLEMLER‹
Siyaset felsefesinin konu ve problemleri, iki farkl› flekilde s›n›flan›p ortaya konabi-
lir. Bunlar›n birincisinde, onun problemleri ezeli-ebedi veya evrensel konu ya da
problemler ile ça¤dan ça¤a de¤iflen lokal problemler olarak ikiye ayr›l›r. Siyaset
felsefesinin ezeli-ebedi ya da evrensel problemleriyle anlat›lmak istenen, elbette
onun yaklafl›k üç bin y›ll›k tarihinin neredeyse her dönem ya da an›nda ele al›nan,
onun bütün ça¤lar›na ortak olan problemlerdir. Örne¤in “kimin yönetmesi gerek-
ti¤i” ya da “en iyi yönetim fleklinin ne oldu¤u” sorusu veya problemi, yirminci yüz-
y›lda oldu¤u kadar, milattan önce dördüncü yüzy›lda Platon ve Aristoteles taraf›n-
dan da ele al›nm›flt›. Siyaset felsefesi tarihinin söz konusu iki büyük düflünürü, po-
litik yönetimleri tek kiflinin, birkaç kiflinin ve ço¤unlu¤un yönetimi olarak monar-
fli, aristokrasi ve demokrasi diye önce üçe ay›rm›fl ve sonra da bunlardan her biri-
nin kötü ve sapk›n formlar›n› ortaya koymufltu. Atina’da hüküm süren do¤rudan
demokrasiye ra¤men, demokrasiye çok da iyi bir gözle bakmayan bu iki filozof,
iyi bir yönetimi belirleyen fleyin, yöneticilerin say›s›ndan ziyade, yöneticilerin hu-
kuka ba¤l›l›klar›, bilgelikleri ve kendi ç›karlar› yerine bir bütün olarak halk›n ç›kar-
lar›n› gözetmeleri oldu¤unu ileri sürmüfltü. Nitekim Platon, zaman›n›n demokrasi-
sinden umudunu kesmifl olarak yaratt›¤› ütopyada veya oluflturmaya çal›flt›¤› ideal
devlette, filozoflar› yönetici yaparken onlara yaklafl›k elli yafllar›na kadar sürecek
teorik ve pratik bir e¤itim verme yoluna gitmiflti.

Yine ayn› flekilde politik düzenin, devlet veya siyasal iktidar›n hangi de¤er üze-
rine infla edilmesi gerekti¤i konusu, siyaset felsefesinin ezeli-ebedi problemleri ya
da evrensel konular›ndan bir baflkas› olmufl ve o, politik felsefenin modern ve ça¤-
dafl dönemlerinde oldu¤u kadar klasik döneminde de ele al›nm›flt›r. Söz gelimi
Platon, konumu itibar›yla kendisinin tam karfl›s›nda bulunan ça¤dafl düflünür John
Rawls gibi, kolektif bir düzen olarak siyasal düzenin adalet ilkesine dayanmas› ge-
rekti¤ini ileri sürmüfltü. Gerçekten de o, siyaset felsefesini olufltururken meflhur üç
parçal› ruh anlay›fl›ndan yola ç›km›fl ve toplumu da üç s›n›ftan oluflan büyük öl-
çekli bir organizma olarak tasarlam›flt›. Buna göre Platon adaleti, her bir s›n›fa ken-
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disine özgü faaliyet türünü, bireyi ruhunun bask›n ç›kan parças›na ba¤l› olarak
yatk›n oldu¤u ifli yerine getirmekle yükümlü k›lan bir de¤er olarak ifade etmiflti.
Nitekim o, ruhun en alttaki, bedene yak›n olan parças› olarak ifltiha gücüyle seç-
kinleflenleri toplumun ihtiyaç duydu¤u mal ve hizmetleri üreten çiftçiler ve tüccar-
lar olarak bir s›n›fa toplam›flt›. Buna mukabil, ruhun öfkelenen parças›yla ya da ce-
saretleriyle tezahür eden insanlar›, Platon ideal devletinde asker ve bekçilerden
oluflan ayr› bir s›n›fa yerlefltirdi. Ak›l gücü ve bilgelikleriyle seçkinleflen filozoflar-
dan yönetici bir s›n›f meydana getirmiflti. O, adaleti iflte bu zemin üzerinde, herke-
sin hak etti¤ini almas›, ruhuna uygun düflen yerde bulunmas› ve baflkalar›n›n iflle-
rine müdahale etmeyip kendi iflini yapmas› olarak tan›mlad›.

Siyaset felsefesinin söz konusu evrensel konu ve problemleri yan›nda, ça¤dan
ça¤a de¤iflen konu ve problemlerine örnek olarak bu kez söz gelimi ahlak-siyaset
iliflkisi verilebilir. Modern döneme gelinceye kadar siyasetle ahlak aras›nda yak›n
bir iliflki kurulmufl ve o, gerek ‹lk Ça¤da gerekse Orta Ça¤da özü itibar›yla iyi ha-
yat ve yurttafllar için iyi yaflam› mümkün k›lacak koflullar› yaratmakla ilgili bir sa-
nat olarak düflünülmüfltü. ‹yi hayatla kast edilen de elbette, ahlaki ve erdemli bir
hayatt›. Bu yüzden devlete, klasik birtak›m görevleri yan›nda ahlaki aç›dan olgun,
kâmil yurttafllar yetifltirme görevi yüklenmiflti. Ahlak ile siyaset aras›nda kurulan
yak›n iliflki, sadece Platon ve Aristoteles için de¤il, Farabi ve Aziz Augustinus (354-
430) için de geçerliydi. Gelgelelim bu, modern dönemde ahlak ile siyaseti kesin
çizgilerle birbirinden ay›ran Machiavelli (1469-1527)’den ve yurttafllar› kendi iyi ha-
yatlar›n› belirleme noktas›nda bütünüyle özgür b›rakan liberalizmden sonra hiçbir
flekilde söz konusu olamazd›. 

Öte yandan antik Yunan’da temel problem polisi veya kent devletini meflrulafl-
t›rma problemi iken, Orta Ça¤da ana problem politik otorite ile din veya devlet ile
Kilise aras›ndaki do¤ru iliflkinin nas›l olmas› gerekti¤i problemi olmufltur. Oysa Ye-
ni Ça¤’›n bafllar›nda politik tart›flma esas itibar›yla mutlakç›l›k yandafllar›yla s›n›rl›,
anayasal bir devleti meflrulaflt›rmaya çal›flan siyaset filozoflar› aras›nda geçmiflti.
Buna mukabil, on dokuzuncu yüzy›lda, toplumsal problemler, yani endüstri top-
lumunun kendisini ve refah sistemini nas›l örgütlemesi gerekti¤i problemi öne ç›k-
m›fl, siyaset felsefesinde refah›n nas›l paylaflt›r›laca¤› temel problem haline gelmifl-
ti. Yine Yeni Ça¤da, ümmetten millete geçiflle birlikte ulus devleti, toplum sözlefl-
mesi üzerinden güvenlik, eflitlik, özgürlük ve adalet benzeri birtak›m ilkelerle mefl-
rulaflt›r›l›rken sadece liberalizm, muhafazakârl›k de¤il, sosyalizm, komünizm ve fa-
flizm benzeri bafltan sona “modern” diye nitelenen birtak›m ideolojilere tan›k olun-
du. Oysa bu ideolojilerin antik dünyada karfl›l›¤› yoktu. Hatta Daniell Bell’in 1960
y›l›nda yay›nlad›¤› ‹deolojinin Sonu adl› eserinin temel argümanlar›na bak›l›rsa,
onlara günümüzün postmodern dünyas›nda da bir yer kalmam›flt›. Zira 1930 ve
40’l› y›llar insan, tarih ve ak›l ile ilgili olarak bir yönüyle alabildi¤ine yal›n, bir yö-
nüyle de mutlak birtak›m hakikat iddialar›yla ortaya ç›kan faflizm ve Stalinizm ben-
zeri ideolojilerin yol açt›¤› dehflet verici deneyimlere tan›k olmufltu. Yine ayn› y›l-
lar, bu zamana kadar radikal düflünen entelektüelleri daha ›l›ml› politik program-
lar›n erdemleriyle tan›fl›k ve bar›fl›k hale getirmiflti. Bu türden büyük ya da kuflat›-
c› ideolojilere ihtiyac›n kalmad›¤› bir ça¤da, Bell’e göre, vahfli kapitalizm refah
devleti ve karma ekonomi modeli yoluyla ehlilefltirilmifl ve temel özgürlükler de-
mokratik bir anayasac›l›k anlay›fl› taraf›ndan güvence alt›na al›nm›flt›. ‹deolojinin
sonuyla belirlenen yeni postmodern dönemde ise daha önce veya en az›ndan Sa-
nayi Devrimi öncesinde söz konusu olmayan Yeflil Siyaset ya da ulus devlet afla-
mas›nda pek gündeme gelmeyen etnik siyaset ve kimlik politikalar› ortaya ç›kar. 
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Platon’un problemi de politik
düzeni adalet gibi bir de¤er
üzerinden meflrulaflt›rma
problemiydi.



Siyaset felsefesinin konu ve problemleri, ikinci bir ana s›n›flama üzerinden de
ortaya konabilir. Bu s›n›flama siyaset felsefesinin problemlerini bu kez, kavramsal
problemler ile normatif problemler olarak ikiye ay›r›r. Buna göre, devletin nas›l
oluflturulmas› gerekti¤i sorusu, siyaset felsefesinin evrensel problemlerinden biri-
dir. Bu problemin gerisinde ise onu meflrulaflt›racak veya devletin kararlar›na reh-
berlik etmesi gereken genel ilkelerin ne oldu¤u sorusu bulunur. Söz gelimi, iktisa-

di ve toplumsal politikalar› flekillendir-
mesi gereken de¤erler nelerdir? Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda, siyaset filozofunun
en önemli görevlerinden birinin eflit-
lik, özgürlük, adalet, ihtiyaçlar, kamu-
sal ç›kar, haklar benzeri kavramlar› tat-
min edici bir tarzda analiz etmek, on-
lara iliflkin olarak aç›k ve tutarl› bir yo-
rum ortaya koymak oldu¤u söylenebi-
lir. Ayn› flekilde bir devlete di¤er dev-
letlerle olan iliflkilerinde yol gösterme-
si gereken ilkelerin olup olmad›¤›, dev-
letlerin birbirleriyle olan iliflkilerinde
sadece ulusal ç›karlar› m› aramalar›
yoksa birtak›m etik yükümlülükleri ka-
bul etmeleri mi gerekti¤i konusu, poli-
tika felsefesinin bir di¤er problem ve

araflt›rma alan›n› oluflturur. Siyaset felsefesinin geçmiflten günümüze Platon, Aris-
toteles, Hobbes, Rousseau, Locke, Hegel, Mill, Hayek gibi filozoflar taraf›ndan ele
al›nan bu türden problemlerinin, flu halde öncelikle kavramsal problemler oldu¤u
söylenebilir. Platon’un Devlet adl› eserine “Adalet nedir?”, Aristoteles’in Politika’s›-
na “Devlet nedir? sorusuyla bafllamas›ndan da aflikâr oldu¤u üzere “devlet”, “top-
lum”, “adalet”, “hukuk”, “düzen”, “egemenlik”, “eflitlik”, “refah” gibi temel kavram-
lar, siyaset felsefesinin kurucu yap› tafllar› olmaya ek olarak felsefi araflt›rman›n uy-
gun konular› olmak suretiyle ikili bir rol oynarlar. 

Siyaset felsefesinin problemlerinin, bu s›n›flama ba¤lam›nda ikinci kategorisi
normatif problemlerden oluflur. Normatif problemler, siyaset filozofunun “En iyi
yönetim biçimi nedir?”, “Sosyal adalete ulaflmak için hangi ilkelerin benimsenmesi
gerekir?”, “Toplumsal istikrar› temin etme sürecinde hukukun rolü ve kapsam› ne
olmal›d›r?” benzeri normatif sorular› yan›tlamas›n› mümkün k›lacak temel ilkeleri
ortaya koyup savunmas›n› gerektirir. 

DEVLET NED‹R?
Siyaset felsefesinin kavramsal soru/problemleriyle normatif soru/problemleri ara-
s›ndan birer örnek seçilerek siyaset felsefesine özgü rasyonel ve teorik inceleme-
nin mahiyeti ortaya konabilir. Siyaset felsefesinin kavramsal sorular›n›n en bafl›n-
da “devletin ne oldu¤u” sorusu gelir. 

Birinci ve klasik devlet tan›m›, onu oldukça genifl ve genel bir biçimde bir top-
lumdaki egemen yönetim örgütü olarak tarif eder. Böyle bir genel durumda, dev-
let, ister Yunan kent devleti ister Roma ‹mparatorlu¤u isterse ‹slam cemaati veya
bir Afrika kabilesi olsun, her tür yönetim biçimini veya bu yönetim formlar›n› ha-
yata geçiren organizasyonu ifade eder. Söz konusu genifl devlet tan›m›nda meflrui-
yet biçimleri aras›nda bir ayr›m yap›lmad›¤› gibi, yönetim yap›s›n›n genel do¤as›
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üzerine de herhangi bir fley söylenmez. Genel anlam›yla devlet, bu yüzden sekü-
ler ilkelere dayanabildi¤i gibi teokratik ilkelere de dayanabilir, geleneksel veya
modern devlet de olabilir. 

Devletin ikinci ve daha özel bir tan›m›, Orta Ça¤dan sonra, özellikle bireycili-
¤in do¤ufluyla birlikte ortaya ç›km›fl, belli bir co¤rafya üzerinde mutlak bir kontro-
le sahip seküler ve ulusal örgüte gönderme yapar. Nitekim Max Weber’e göre, dev-
letin en önemli veya yegâne özelli¤i, güç kullan›m›n› otorite ile bütünlefltirmifl ol-
mas›d›r. Söz konusu devlet, her fleyden önce on beflinci yüzy›ldan itibaren ortaya
ç›kmaya bafllayan modern devlettir. O, dahas› seküler bir devlet olmak durumun-
dad›r. Çünkü ister Yunan kent devleti ister Yahudi cemaatinin devleti olsun,
geleneksel devlet dinî diye nitelenebilecek yönetim biçimlerini ifade eder. Buna
göre, söz gelimi Yunan’da her kent devletinin bir Tanr›’s› olmak durumundayd›.
Böyle bir durumda devlete sadakat içinde olmak asl›nda kent devletinin Tanr›’s›na
sad›k kalmak, Tanr›’ya itaat etmek ise devlete itaat etmek anlam›na gelmekteydi.
Oysa modern devlet, otorite veya ifllevinin Tanr›’dan türetilememesi veya yüksek
bir amaçtan ç›karsanamamas› anlam›nda seküler bir gücü temsil eder. 

Öte yandan modern devlet mutlak bir egemenli¤e sahip olan bir güç ya da ku-
rumlar bütününü ifade eder. Buna göre salt hükümetten ibaret olmayan, sivil top-
luma karfl›t durumda bulunan ve insanlar› son tahlilde kontrol edip düzene sokan
meflru roller kümesinin belirledi¤i sabit politik sistem olarak devlet, toplumdaki
bütün topluluk ve gruplar›n üzerinde yer alan mutlak ve s›n›rlanmam›fl iktidar› ifa-
de eder. Gerçekten de modern devlet çok merkezli ve ço¤ulcu iktidar yap›s›ndan
tek, bölünmemifl, merkezi bir iktidar yap›s›na geçifli ifade eder. Bu ise elbette, ege-
menli¤in devletin mutlak ve s›n›rs›z gücünü ifade eden en belirleyici unsur oldu-
¤u, devletin toplumdaki bütün di¤er grup ve organizasyonlar›n üzerinde olan en
üst güç ya da otorite oldu¤u anlam›na gelir.

Devlet, belirli bir toprak parças› üzerinde yaflayan bireyler için bir düzen tesis
eden siyasal örgüttür. Bu yüzden onun bir baflka temel özelli¤i co¤rafi alan özelli-
¤i olmak durumundad›r. Yani devletin nüfuz alan›, co¤rafi olarak tan›mlanm›fl
olup flemsiyesi alt›nda yer alan herkesi kuflat›r. Buna göre co¤rafi alan özelli¤i
onun otoritesinin belli bir co¤rafya üzerinde yaflayan herkesi kapsad›¤›n› ortaya
koyar. O, ayr›ca yurttafllar›n› kontrol etme araçlar›na sahip olur. Bu yüzden devlet
halk, ülke ve politik otorite gibi üç temel ö¤eyi ihtiva eden siyasi örgütlenmeyi ifa-
de eder. 

Devlet, sosyal hayat›n örgütlenmesinden sorumlu kurumlar bütününü ifade
eder. O, bundan dolay› sivil toplumdan ayr›l›r. ‹flte buradan hareketle devletin bir
baflka temel özelli¤inin kamusall›k oldu¤u söylenebilir. Bu özellik, devletin ya da
kamusal organlar›n, sivil toplumdaki bireysel ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelen aile
benzeri özel ya da sivil kurumlar›n tam tersine, kolektif kararlar al›p uygulad›¤›n›
ortaya koyar. Baflka bir deyiflle, devlet, özel iliflkiler alan›ndan farkl› olarak kamu-
sal bir alan yarat›p burada etkili bir yönetim sa¤layabilmek ve vergi toplayabilmek
için bürokratik kaynaklara sahip olur. 

Devleti belirleyen bir baflka temel özellik hükmetme özelli¤idir. Bu özellik,
devlet otoritesinin “zor”la desteklenmesini, onun yasalar›na itaat edilmesini ve ya-
salar›n ihlalinin cezaland›r›lmas›n›n sa¤lanmas›n› ifade eder. Devlet, buna göre hu-
kuk alan›n› yaratan, yönetimi alt›nda yaflayan herkes için yasa koyan, pozitif hu-
kukun yarat›c›s› olan güçtür. S›n›rlar› içinde devletin hukuku evrensel olup orada
yaflayan herkes onun otoritesine tabi olur. Baflka bir deyiflle, o zorunlu yarg› gücü-
ne sahiptir. Devletin s›n›rlar› içinde yaflayanlar onun otoritesini kabul edip etme-
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me konusunda tercih hakk›na sahip de¤ildir. O, dahas› güç kullan›m› tekeline sa-
hip olan, otorite ve iktidar›n› silahl› güçle tesis eden bir üstün iradeyi temsil eder.
Bu yüzden, onun bir baflka özelli¤i meflruluktur. Meflruluk, devletin toplumun dai-
mi ç›karlar›n› ve “ortak iyi”yi yans›tma özelli¤ini tan›mlar. Gerçekten de “Devlet
belli bir toprak parças›nda meflru fiziki güç kullanma tekeline sahip oldu¤unu id-
dia eden örgüttür” diyen Weber, bununla devletin sadece yurttafllar›n itaatini sa¤-
lama yetene¤ine de¤il, ayn› zamanda böyle davranma hususunda tan›nm›fl bir
hakka da sahip oldu¤unu anlatmak ister.

Devlet ve Anarflizm
Devlet ba¤lam›nda çok farkl› görüfllerin ortaya ç›kt›¤›, farkl› politik ideolojilerin
onun mahiyeti, ifllevleri ve kabul edilebilirli¤iyle ilgili olarak farkl› düflünce ve yak-
lafl›mlar gelifltirdikleri söylenebilir. Nitekim faflistler, sosyalistler, liberaller ve mu-
hafazakârlar “devlet”ten farkl› fleyler anlarlar. Söz gelimi etnik milliyetçilik, ›rkç›l›k,
irrasyonalizm benzeri pek çok özellik üzerinden tan›mlanabilen faflizm, devleti
neredeyse ilahlaflt›r›r. Gerçekten de esas olarak bir yandan milliyetçilik, di¤er yan-
dan mutlakiyetçi bir devlet anlay›fl› üzerinden ortaya konabilen faflizm, devletin bi-
reyler üzerinde mutlak bir otoritesi olmas› gerekti¤ini savunur. Devlet, onda haya-
t›n bütün yön ve unsurlar›n› kontrol ederken bir yandan da bütün de¤erlerin be-
lirleyicisi olarak ortaya ç›kar. 

Muhafazakârl›k da genel olarak güçlü devletten yana olan bir ideolojiymifl gi-
bi görünür. Ama bu durum muhafazakârl›¤›n her türü için geçerli olmad›¤› gibi,
muhafazakârl›kta güçlü devlete beslenen inanç, faflizmin mutlakiyetçi devlet anla-
y›fl›n›n çok uza¤›nda kal›r. Duyarl›l›¤› esas olarak aile, din ve gelenek benzeri ku-
rumlar›n korunmas›na yönelik bir duyarl›l›k olan muhafazakârl›k, dolay›s›yla dev-
letin gücüne s›n›rlama getirir. Buna göre muhafazakârl›k devlet, devlete itaat al›fl-
kanl›¤› veya egemene sadakat olmad›¤›nda; birey, aile, sivil toplum ve düzenin de
olamayaca¤›n› savunur. O, flu halde kendisine zaman zaman ahlaki bir misyon
yükledi¤i devletin birey karfl›s›ndaki önceli¤ine vurgu yapar. Ama bu noktada kal-
may›p toplumun her alan›n›n devlet eliyle siyasallaflt›r›lmas›na, toplumun devlet
eliyle bafltan afla¤› dönüfltürülmesine karfl› ç›kar. Yine ayn› çerçeve içinde bireyi,
aileyi ve sivil toplumu devlet içinde eriten kolektivizme, ayn› zamanda devletin
varl›k sebebini göz ard› etti¤i için radikal bir elefltiri getirir. 

Devletle ilgili olarak pozitif bir yaklafl›m ya da
görüfl benimseyen söz konusu iki yaklafl›m›n kar-
fl›s›nda, devleti s›n›rlama e¤ilimi sergileyen libera-
lizmle onu geçici bir kötülük olarak gören sosya-
lizm bulunur. Gerçekten de liberalizme göre dev-
let, kendi bafl›na bir varl›¤a sahip de¤ildir; o, bi-
reyler için, onlar›n temel hak ve hürriyetlerini ko-
rumak, birlikte yaflamalar›n› mümkün k›lan çerçe-
veyi temin etmek için vard›r. Özellikle klasik libe-
ralizm, minimal bir devlet anlay›fl›yla karakterize
olurken devletin asgari bir rolle s›n›rlanmas›n› ta-
lep eder. Söz konusu asgari rol de yurttafllar›n
kendileri için en iyi oldu¤unu düflündükleri haya-
t› sürdürebilmelerini mümkün k›lacak bir toplum-
sal düzen ve bar›fl ortam›n› temin etmekten iba-
rettir. Buna göre minimal bir devlet idesine, ken-
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disini iç düzeni tesis etme ve d›fl savunma görevleriyle s›n›rlam›fl bir devlet düflün-
cesine ba¤lanan klasik liberalizmin veya bu tür bir liberalizmin kurucusu olan Loc-
ke’un ifade etti¤i flekliyle devlet, sadece düzen tehdit edildi¤inde hizmete ça¤r›lan
bir gece bekçisi olmak durumundad›r.

Devletin, özellikle de insanlara kendilerine güvenmeyi, öz disiplin sa¤lamay›
ö¤reten, bar›fl ve düzen üreten serbest piyasaya müdahale etmemesi gerekti¤ini
öne süren liberal görüfl, bununla birlikte esas olarak yirminci yüzy›lda, devletin
pozitif rolüne yavafl yavafl vurgu yapma durumuna gelmifltir. Yeni liberalizmle bir-
likte veya devletten hofllanmayan veya onu talihsiz bir zorunluluk olarak gören
klasik liberalizmden sonra, liberaller yavafl yavafl devletin hakiki bireyselli¤in ve
yurttafll›k erdeminin geliflmesinde etkin bir rolü oldu¤unu düflünmeye, onu toplu-
mun ekonomik ve sosyal hayat›n›n tamamlay›c› bir parças› olarak görmeye baflla-
m›fllard›r. Devlet, söz gelimi Rawls’a göre, bireyleri iktisadi faaliyetleriyle ilgili en-
gellerden kurtarmakla kalmaz, yurttafllar için daha iyi bir hayat›n gelifltirilmesi sü-
recine katk› yapar. Buradan hareketle, özellikle klasik dönemde devletten hiç hofl-
lanmayan liberallerin, esas itibar›yla yirminci yüzy›lda özgürlü¤ü desteklemek, bö-
lüflümcü adaletten faydalanmak, iktisadi iliflkilere uygun düflecek yasal bir yap› te-
sis etmek ve belirli birtak›m genel ç›karlar› sa¤lamak için devletten yararlanma yo-
lunu seçtikleri söylenebilir.

Sosyalizm de devlete genellikle olumsuz bir biçimde yaklafl›r. Devlet, sosyalist
bak›fl aç›s›ndan, gerçekte egemen s›n›flar›n ç›karlar›n› temsil edip bunlar› koru-
makla yükümlüdür. Baflka bir deyiflle, sosyalizmde devletin toplumun ortak ç›kar-
lar›n› temsil eden bir kurum oluflundan söz etmek mümkün de¤ildir; o, burjuvala-
r›n ç›karlar›n› temsil eden ve dolay›s›yla statükonun devam›n› sa¤lamaya çal›flan
bir araç olma statüsündedir. Sosyalizm devletin, herhangi bir politik düzende her-
kesin ç›karlar›n› temsil etmedi¤ini, sahip oldu¤u ideolojik ayg›tlarla egemen s›n›f›n
bask› ayg›t› oldu¤unu iddia eder. O, bu yüzden, söz gelimi kapitalist sistemde hâ-
kim s›n›fa karfl›l›k gelen burjuvan›n ortak ifllerinin yürütücüsü, burjuvazinin icra
komitesi olan devletin herkesin ç›kar›na hizmet edecek bir flekilde dönüfltürülme-
si gerekti¤ini savunur. Egemen s›n›f›n ç›karlar›n› temsil ederken do¤all›kla statüko-
nun devam› için çal›flan devlet; polisi, askeri ve mahkemesiyle ayn› zamanda mer-
kezi ve yo¤un bir iktidar› ifade etti¤i için, bar›flç› ve demokratik yollardan dönüfl-
türülemez. Kapitalist devletin, toplumun tüm s›n›flar›n›n iyili¤i ve mutlulu¤u ad›na
y›k›lmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu ileri süren sosyalizm, ayr›ca ikinci bir devletten
daha söz eder. Bu, sosyalist devrimi gerçeklefltirecek, s›n›fs›z topluma geçifl ama-
c›na ve dolay›s›yla da kurtulufla, sadece iflçilerin de¤il, burjuvalar›n da özgürlefli-
mine hizmet edecek olan sosyalist devlettir. Birincisine elefltirel bakan sosyalizm,
ikincisine olumlu bak›p ona önemli birtak›m misyonlar yükler.

Devlet konusundaki görüflleri ne kadar farkl›l›k gösterirse göstersin, söz konu-
su dört görüfl de devletsiz olunamayaca¤›n›, devletin sosyal ve politik düzenin te-
sisi ve bekas› için gerekli oldu¤unu kabul eder. Bütün bu ideolojilerden, devlete
bütünüyle karfl› ç›kma noktas›nda ayr›lan bir görüfl vard›r. O da anarflizmdir. Anar-
flizm, asl›nda yekpare veya monolotik bir görüfl ya da ideoloji de¤ildir. Onun için-
de, farkl› anarflizmlerden söz etmek mümkündür. Durum böyle olmakla birlikte,
bütün anarflist görüfller, insanlar›n devlete itaat etme gibi bir yükümlülükleri bu-
lunmad›¤›n›, böyle bir yükümlülü¤ün insan›n moral özerkli¤ine zarar verdi¤ini sa-
vunma noktas›nda birleflirler. Buradan hareketle anarflizmin devletin insan üzerin-
deki olumsuz etkilerine iflaret edip bir sosyal düzenin devlet olmadan da tesis ede-
bilece¤ini ve böyle bir devletsizlik haline geçiflin mümkün ve gerçekçi bir imkân
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oldu¤unu savundu¤u söylenebilir. ‹yi bir hayat›n ancak s›n›rlay›c›, zorlay›c›, bask›-
c› yap›lar olmad›¤› zaman mümkün olaca¤›n› savunan anarflizm, özgürce seçilmifl
bir hayatla veya hayat tarz›yla uyuflmayan kurum ya da ahlaklara fliddetle karfl› ç›-
kar, onlar› s›k› bir elefltiri süzgecinden geçirir. Gerçekten de anarflizm, insan do¤a-
s›n›n özü itibar›yla iyi oldu¤unu ve insan yaflam›nda karfl›lafl›lan kötülüklerin, te-
melde insan üzerindeki kontrolden ve politik bask›dan kaynakland›¤›n› ileri sürer.
O, toplum içindeki politik kontrolün ve siyasi bask›n›n ortadan kald›r›lmas›n› talep
ederken devletin insan›n en büyük düflman› oldu¤unu söyler. 

Anarflizmin görüflünü desteklemek üzere gelifltirdi¤i argümanlar›n bafl›nda,
klasik anarflist gelenek içinde William Godwin (1756-1836) taraf›ndan öne sürü-
len yararc› argüman gelir. Godwin’e göre, devlet, toplumu eflitsiz ve düflman s›-
n›flara bölmek suretiyle insan›n mutlulu¤una zarar veren mülkiyetin yerleflik
yönetimine sa¤lad›¤› destek dolay›s›yla ve rekabetin s›n›rlar›n› zorlama e¤ilimiyle
zararl› bir kurum olmak durumundad›r. Anarflizmi desteklemek üzere gelifltirilen
ikinci bir argüman da Godwin’den gelen bir argüman olup devletin insan›n özerk
kiflili¤inin s›n›rs›zca geliflimini ihtiva eden bir süreç olarak yetkinleflebilmesine ver-
di¤i zarara iflaret eder. Argümana göre devlet, ya do¤rudan müdahale yoluyla ya
böylece itaat tavr›n›n geliflmesini teflvik etmek suretiyle ya da bir s›n›f› baflka bir
s›n›f›n kölesi haline getiren eflitsiz iliflkileri gelifltirerek insan›n özerkli¤ine onul-
maz yaralar verir. Dolay›s›yla devletin gerçek insanl›¤›n önündeki bir engel ola-
rak y›k›lmas› gerekir.

Devlete karfl› ç›k›fl›n üçüncü bir gerekçesi, do¤aya içkin olan veya do¤adan tü-
retilebilir olan bir ahlak yasas›n›n oldu¤u kabulüne dayan›r. Do¤al hukuk anlay›-
fl›na yaslanan anarflist düflünürler, bununla birlikte do¤al hukukun formu ve içeri-
¤i konusunda farkl›l›k gösterirler. Hristiyan Tanr›’n›n buyru¤u olarak do¤al hukuk
gelene¤ine en yak›n olan anarflist düflünür, anarflistler aras›nda dini bütün yegâne
flahsiyet olan Lev Tolstoy (1829 - 1910)’dur. Buna göre, evrensel kardefllik düflün-
cesini ve kiflinin komflusunu sevmesi gerekti¤ini bildiren buyru¤u temele alan
Tolstoy, bu buyruk ve ideallerin, yanl›fl ulusal kimlikler ve s›n›fsal ayr›mlar yarat-
mak suretiyle insanlar aras›na afl›lmaz engeller koyan devletlerin varolufluyla
ba¤daflmaz oldu¤una iflaret eder. Do¤al hukuku seküler bir biçimde yorumlayan
Pyotr Kropotkin (1841-1921) ise Darwinci evrimden yola ç›kar ve Herbert Spencer
(1820-1903) gibi “sosyal Darwinistlerin” tam tersine, evrimsel geliflmede baflat fak-
törün, tür içinde rekabet de¤il, dayan›flma oldu¤unu savunur. Kropotkin’e göre,
devletin insano¤lunun bu en temel do¤a yasas›na uymas›n› engelledi¤i için, y›k›l-
mas› gerekir. 

Devlete büsbütün karfl› ç›kan anarflizm ve bu arada devlete veya onun belli form
ya da tezahürlerine karfl› ç›kan sosyalizm ve liberalizmin görüflleri dikkate al›nd›¤›n-
da, devletin varl›¤›n›n meflrulaflt›r›lmas›n›n, siyaset felsefesi aç›s›ndan büyük bir
önem arz etti¤i aç›kl›kla ortaya ç›kar. Bu gereklilik, devlete elefltirel bakan söz konu-
su politik ideolojiler bir tarafa b›rak›lacak olsa bile, devletin belli bir co¤rafya üzerin-
deki mutlak iktidar›n› yasa ve silahl› güç yoluyla tesis etmesi olgusu gündeme geldi-
¤inde, bir kez daha kendisini gösterir. Devletin mutlak iktidar›n›n meflrulaflt›r›lmas›
ise elbette onun varl›¤›n›n insan için anlafl›l›r ve kabul edilebilir nedenlere dayand›-
r›lmas›n›, istenir hale getirilmesini ifade eder. Bu konuda modern dönemde baflvu-
rulmufl olan en önemli çözüm yolu, politik otoritenin veya devletin meflruiyetini bi-
reylerin r›zas›na ba¤layan meflhur toplum sözleflmesi anlay›fl›ndan gelir.

Birey devlet iliflkisi nas›l olmal›d›r?
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TOPLUM SÖZLEfiMES‹
Toplum sözleflmesi, kolektif düzenin onun bir parças› olan bireyler aras›nda yap›l-
m›fl, hemen tamam›yla iradi olan bir sözleflme veya anlaflmaya dayand›¤›n›, politik
otoritenin bireylerin r›zas›n›n bir sonucu oldu¤unu dile getiren bir kavramsal mo-
deli ifade eder. Devleti aç›klamaya yönelik bir teori olarak onu bir sözleflmeye da-
yand›ran toplum sözleflmesi teorisi Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant ve
Rawls benzeri düflünürler taraf›ndan gelifltirilip benimsenmifltir.

Toplum sözleflmesi teorisyenleri, insanlar›n bafllang›çta devletin var olmad›¤›
bir do¤a durumu içinde yaflam›fl olduklar›n› ancak bu duruma bir son vererek bir
sözleflme ile devleti tesis ettiklerini kabul ederler. Do¤a durumu, bu filozoflarda
karfl›m›za elbette bir hipotez olarak ç›kar. Yani Hobbes, Rousseau ve Locke gibi fi-
lozoflar, do¤a durumunu gerçekten yaflanm›fl bir durum olarak düflünmediler. On-
lar “Devlet ve dolay›s›yla, sosyal ve politik düzen olmad›¤› takdirde insanlar nas›l
bir durumda olurlard›?” sorusuna bir yan›t vermek istiyorlard›; do¤a durumunu, ifl-
te bu çerçeve içinde, bir tespit veya tasar› olarak gelifltirdiler. Do¤a durumu, dev-
letin veya politik otoritenin olmad›¤› bir durumdur. Devlet olmad›¤›nda, devletin
insanlar aras›nda düzeni sa¤lamak için kulland›¤› araçlar olarak güvenlik güçleri,
pozitif hukuk ve mahkemeler de yoktur. 

Toplum sözleflmesi teorisyenleri, hipotetik do¤a durumuyla ilgili tespitlerine ve
bu durumdan devleti tesis edecek bir sözleflmeyle ç›k›ld›¤›na dair genel görüflleri-
ne ek olarak oluflacak kolektif düzende temele al›nmas› gereken bir do¤al huku-
kun bulundu¤u noktas›nda birlik sergilediler. Baflka bir deyiflle, onlar bir do¤al hu-
kuk anlay›fl› benimsemifl olup do¤a durumunda insanlar›n birtak›m devredilemez
haklar› oldu¤unu kabul ettiler. Söz konusu düflünürler bunun d›fl›nda hemen her
noktada, söz gelimi insan do¤as›yla, do¤a durumundan ç›k›fl için yap›lan sözlefl-
menin niteli¤i ve dolay›s›yla devletin esas olarak hangi de¤er ya da ilke ad›na var
oldu¤uyla ilgili görüflleri bak›m›ndan farkl›l›k gösterirler. 

Hobbes, do¤a durumundaki insanla ilgili olarak
olumsuz bir görüfl benimsemifltir. Gerçekten de o,
tüm insanlar›n söz konusu do¤a durumu içinde
birbirlerine eflit olduklar›n›, bu eflitli¤in ise herke-
sin kendi varl›¤›n› sürdürmek için istedi¤ini yap-
mak durumunda olmas› anlam›na geldi¤ini, özü
itibar›yla bencil olan insanda düzenli ve bar›flç›l
bir toplum yaratma yetene¤inin bulunmad›¤›n› öne
sürmüfltür. “‹nsan›n, insan›n kurdu oldu¤unu” söy-
leyen Hobbes, söz konusu do¤a halinin mutlak bir
anarfliye, herkesin herkesle savafl durumu içinde
olmas›na neden olaca¤›n› belirtmifltir. ‹nsanlar, var-
l›klar›n› sürdürebilmek için, bu anarfli ve savafl du-
rumundan sak›nman›n kendi yararlar›na oldu¤unu
anlam›fl ve dolay›s›yla, bir toplum sözleflmesiyle
do¤a durumundan uzaklafl›p birtak›m haklar›ndan
vazgeçerek ve özellikle de kendi kendilerini yönetme haklar›n› bir hakeme devre-
derek kolektif düzeni veya sivil toplumu kurmufllard›r. Hobbes’a göre, zorunlu
olan bu sözleflmenin, o bir flekilde güçlendirilmedi¤i sürece, hiçbir de¤eri olamaz.
Bu nedenle, haklar›n› bir sözleflmeyle egemen bir güce devreden ak›ll› insan var-
l›klar›, egemen gücün, bu ister bir kifli ya da ister bir meclis olsun, en yüksek oto-
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riteye sahip olmas›na, onun deyimiyle bir canavar (Leviathan) olmas›na özen gös-
tereceklerdir. Çünkü toplum, ancak ve ancak sözleflmenin ürünü oldu¤u için, söz-
leflmeye taraf olmayan ve dolay›s›yla sözleflmenin üzerinde olan yöneticinin gücü
ve otoritesiyle anlam ve de¤er kazan›r. Demek ki Hobbes’ta devlet, esas itibar›yla
güvenli¤i sa¤lamak amac›yla ve güçlü bir otorite olarak ortaya ç›kar. 

Locke’un do¤a durumuyla ve do¤a durumundaki insanla ilgili görüflleri çok da-
ha olumludur. Do¤a durumundaki insanlar›n en az›ndan ne iyi ne de kötü olduk-
lar›n› fakat Tanr›’n›n yasas›n› tan›y›p bu yasaya hürmet ve itaat ettiklerini savunan
Locke, do¤a durumunu onlar›n do¤a ya da akl›n yasas›na uygun olarak eflitlik, öz-
gürlük ve bar›fl içinde yaflad›klar› bir düzen olarak tan›mlar. Dolay›s›yla onda,
Hobbes’taki gibi, fiili bir savafl tehlikesi söz konusu de¤ildir. Söz konusu olan teh-
dit, sadece potansiyel bir savafl tehdididir. Buna göre her ne kadar insanlar›n bü-
yük bir ço¤unlu¤u düzenli bir flekilde yaflasa da hayat›, hürriyeti ve mülkiyeti teh-
dit eden baz› insanlar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Baflka bir deyiflle, Locke’a
göre insanlar do¤a durumunda ak›l sahibi varl›klar olarak bar›fl içinde bir arada ya-
flarken hakkaniyet ve adaleti tan›mayan kiflilerin varl›¤›, bir hukuk sistemine ve dü-
zeni tesis edip koruyacak bir politik otoriteye duyulan ihtiyaç, devletin do¤ufluna
yol açm›flt›r. Hobbes’ta oldu¤u gibi, onda da sözleflme bireyler aras›nda yap›l›r ve
egemen güç ya da otorite, sözleflmenin taraf› olmay›p olsa olsa onun bir sonucu-
dur. Fakat Locke, anayasal bir yönetim ya da s›n›rlanm›fl bir iktidar ad›na mutlaki-
yetçili¤e karfl› ç›kt›¤› için, Hobbes’tan farkl› olarak bireylerin sözleflmeye bütün
haklar›ndan vazgeçerek kat›lmad›klar›n› belirtmeye özen gösterir. Bu yüzden o, in-
sanlar›n sözleflme ile devleti olufltururken ona do¤a durumunda sahip olduklar›
hak ve özgürlükleri koruma ve bunlar› ihlal edeni cezaland›rma görevi verdikleri-
ni söyler. Yani devlet, onda özgürlüklerin korunmas› için varolup do¤al haklarla
s›n›rl›d›r. Gerçekten de Locke, bireylerin haklar›na ve bu çerçeve içinde özgürlü¤e
yönelik en büyük tehdit baflka bireylerden ve özellikle de en büyük örgütlü güç
olarak devletten geldi¤i için, devleti bafltan s›n›rlamak gerekti¤ine inan›r.

Rousseau da do¤a durumundaki insanla ilgili görüflü aç›s›ndan, özellikle Hob-
bes’tan farkl›l›k gösterir. Gerçekten de o, insan›n do¤a halindeyken iyi, özgür ve
mutlu oldu¤unu, mutlak bir ba¤›ms›zl›k hali içinde bulundu¤unu, do¤al insan›n
kimsenin kötülü¤ünü istemedi¤ini, kimseye fenal›k yapmad›¤›n›, ihtiyac› olmayan
hiçbir fleye göz dikmedi¤ini ileri sürer. Dahas›, insanda kendi türüne karfl› bir sem-
pati ve merhamet iç güdüsü bulundu¤unu savunur. Bu durum, ona göre, bir ara-
zinin etraf›n› çitle çevirerek “buras› benim” diyen insan›n mülkiyet talebiyle bozul-
mufl ve en nihayetinde mülkiyet haklar›n› korumak üzere, kurumlar tesis edilmifl-
tir. Bu çerçeve içinde do¤a durumundaki iyi insan›n sonradan bozuldu¤unu söy-
leyerek ilerleme düflüncesini sorgulayan Rousseau, geriye dönüflün elbette ne
mümkün ne de anlaml› olaca¤› bilinciyle devletin tesisi ve sivil toplumun kurulu-
flunu baflka bir temel üzerinde meflrulaflt›r›r. Bu temel ya da meflruiyet zemini ise
eflitliktir. Gerçekten de o, insan›n do¤al özgürlük kayb›n› sivil ve ahlaki özgürlük
kazan›m› d›fl›nda elde edece¤i eflitlikle telafi eder. Çünkü onun bak›fl aç›s›ndan in-
san bir toplum içine girdi¤i zaman bir dönüflüme u¤rar; onun benli¤i, do¤a duru-
munda oldu¤u gibi, mutlak bir özgürlükle de¤il de paylaflmayla belirlenir. Benli¤i
kendisini bir köle ya da zorba haline getirebilen dürtüler taraf›ndan de¤il de ak›l
ve ödev taraf›ndan belirlenen bir varl›k haline gelirken bir yurttafl olup ç›kar. Çok
daha önemlisi o, kendisini tüm haklar›yla ya da bütün varl›¤›yla kat›ld›¤› bir top-
lum sözleflmesi üzerinden genel iradeye tabi k›larken mutlak bir eflitlik elde eder.
Bu ise hiç kuflku yok ki politik eflitliktir.
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Devleti veya politik otoriteyi toplum sözleflmesi üzerinden meflrulaflt›ran düflü-
nürlerden biri de Hobbes, Locke ve Rousseau’dan yaklafl›k iki yüz y›l sonra ortaya
ç›kan John Rawls olmufltur. Bununla birlikte devleti Hobbes’un güvenlik, Locke’un
özgürlük ve Rousseau’nun eflitlik zemini üzerinde meflrulaflt›rma cihetine gitti¤i
yerde, Rawls politik otoriteyi en temel fley, en öncelikli de¤er oldu¤una inand›¤›
adalet üzerinden meflrulaflt›r›r. O, iyi bir toplumun tesisi için ne tür adalet ilkeleri-
nin kabul edilmesi gerekti¤i sorusunu sorar. Onun toplum sözleflmesi düflüncesi-
ne veya hipotetik bir düflünme tarz›na baflvurdu¤u yer de iflte buras›d›r. Rawls’un
söz konusu hipotetik düflünüflüne göre, bir toplumu meydana getiren özne ya da
failler bafllang›çta tam bir bilgisizlik hali içinde bulunurlar. Baflka bir deyiflle, onun
bilgisizlik örtüsü veya peçesi olarak niteledi¤i bu hipotetik durum içinde, fail ya da
aktörler, tam bir bilgisizlik hali içindedirler. Onlar toplumdaki yerleri, s›n›flar› ve-
ya toplumsal konumlar›, psikolojik e¤ilimleri, zekâlar› ve güçlü yanlar›, rasyonel
bir hayat tasar›m›n›n ayr›nt›lar›, toplumun ekonomik durumu ve politik yap›s›, ait
olduklar› kuflak vb. ile ilgili olarak hiçbir bilgiye sahip de¤ildirler. Aktörlerin böy-
le bir bilgisizlik örtüsü içinde olmalar›, Rawls’a göre, onlar›n kendilerine sadece fa-
illerin kendi koflullar› temeli üzerinde de¤er biçilmemifl, genel birtak›m ilkelere
ulaflmalar›na imkân verir. Bu hipotetik bafllang›ç durumu içindeki aktörler, bunun-
la birlikte, pratik meseleleri, iktisat teorisinin ilkelerini, toplumsal örgütlenmenin il-
kelerini ve insan psikolojisini belirleyen yasalar› anlayabilecek durumdad›rlar.
Rawls dahas›, onlar›n rasyonel bir ç›kar duygusuyla eylemde bulunmalar›n› ve bir
adalet duygusuna sahip olmalar›n› öngörür.

Hipotetik bilgisizlik durumu içinde bu flekilde tan›mlanan taraflar, Rawls’a gö-
re, kendisinin hakkaniyet olarak adalet anlay›fl›n›n flu iki temel ilkesine ulafl›rlar.
Söz konusu ilkelerden birincisi, her bireyin, herkes için benzer bir özgürlükle ba¤-
daflan en yüksek derecede eflit özgürlük hakk›na sahip oldu¤u ilkesidir. ‹kinci özel
ilke ise a) toplumsal ve ekonomik eflitsizliklerle en olumsuz, en dezavantajl› du-
rumda bulunanlara en fazla yarar sa¤layacak flekilde mücadele edilmesi, b) hizmet
ve konumlar›n, hakça bir f›rsat eflitli¤i temeli üzerinde, herkese aç›k olmas› gerek-
ti¤ini bildirir. Ona göre, bu iki adalet ilkesinin etkili bir biçimde uyguland›¤› bir
toplum iyi ve adil bir toplum olacakt›r. Zira ilk ilke özgürlüklerin nas›l anlafl›lmas›
gerekti¤ine iliflkin bir düflünce, ikinci ilke ise özgürlük, gelir, zenginlik benzeri te-
mel iyilerin nas›l da¤›t›laca¤›na iliflkin bir düzenleme öngörür. Rawls, hakl› olarak
bu iki ilkeden birincisinin ikincisi karfl›s›nda önceli¤i oldu¤unu söyler; baflka bir
deyiflle, ikincisinin ele al›nmas›ndan önce, birincisinin sa¤lanmas› gerekir. Bunlar-
dan eflit özgürlük talebi veya ilkesi kovuflturma, iflkence, ay›r›mc›l›k ve politik bas-
k›y› ortadan kald›r›r. F›rsat eflitli¤i ilkesi eflit yetenek ve motivasyona sahip olan
herkesin, hangi s›n›ftan gelirse gelsin, eflit baflar› flans›na sahip olmas›n› teminat al-
t›na al›r. Farkl›l›k ilkesi olarak bilinen ikinci ilke ise eflit olmayan yeteneklerin, bu
herkesin iyili¤ine olaca¤› için, farkl› flekillerde ödüllendirilmelerini mümkün k›lar.
Buna göre, toplumsal kurumlar›n toplumun refah aç›s›ndan en kötü durumda olan
kesimlerinin durumlar›n› iyilefltirmek için kullan›lmas› gerekir.

DEMOKRAS‹
Siyaset felsefesine özgü teorik sorgulama ve araflt›rman›n mahiyetini aç›kl›¤a ka-
vuflturma noktas›nda, onun “devletin ne oldu¤u” veya “temsilin nas›l anlafl›labile-
ce¤i” türünden kavramsal soru ve problemler d›fl›nda, “en iyi yönetim biçiminin ne
oldu¤u” veya “kimin yönetmesi gerekti¤i” türünden normatif sorularla da meflgul
oldu¤u bir kez daha söylenebilir. ‹flte bu olguyu an›msama noktas›nda, “kimin yö-
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netmesi gerekti¤i” sorusuna yirminci yüzy›lda verilen yegâne evrensel yan›t olarak
“halk” yan›t›, bizi demokrasiye götürür. 

Demokrasinin Türleri
En iyi yönetim biçimi olarak kabul gören ve bu yüzden günümüzde büyük bir say-
g› ya da prestije mazhar olan demokrasi, en az›ndan lafzen “halk›n yönetimi” ola-
rak tan›mlan›r. Zira bileflik bir sözcük olan demokrasi, Yunanca halk anlam›na ge-
len “demos” ile güç, iktidar, yönetim anlam›na gelen “kratia” sözcüklerinden türe-
mifltir. Bununla birlikte demokrasi sözcü¤ünde anlam bak›m›ndan yap›lacak ilk
belirleme, onun bir s›n›f ya da ç›kar grubunun de¤il de “halk›n, halk taraf›ndan,
halk için yönetimi” oldu¤unu ifade eder ve bizi demokrasi konusundaki ilk ayr›-
ma, iki temel demokrasi türüne götürür. Gerçekten de demokrasinin, tan›m›n bi-
rinci k›sm›n› oluflturan “halk taraf›ndan yönetim” koflulunu gerçeklefltiren ve hal-
k›n kendi kendisini yönetmesinden oluflan birinci türü do¤rudan demokrasidir.
Do¤rudan demokrasi, eski Atina’daki demokrasi modelinden ç›kan bir demokrasi
türüdür. Gerçekten de demokrasinin befli¤i say›lan eski Atina’da uygulanan ve kö-
leler, kad›nlar ve çocuklar d›fl›nda kalan bütün yurttafllar›n politik karar alma sü-
reçlerine do¤rudan ve sürekli bir biçimde kat›l›m›n› mümkün k›lan do¤rudan de-
mokrasi, yöneten ve yönetilen, devlet ve sivil toplum ayr›mlar›n› tamamen ortadan
kald›rmaktayd›. Demokrasinin en saf ve en etkili fleklini temsil eden Atina demok-
rasisi, yurttafllar›n kent devletindeki yönetime do¤rudan kat›l›m›n› temin eden bir
yönetim biçimiydi. O, kat›l›mc› demokrasinin özel bir örne¤i olup yurttafllar›n ken-
di kaderlerini tayin etme hakk›n› di¤er bütün demokrasi türlerinden daha fazla
destekler. 

Do¤rudan demokrasi ayn› zamanda klasik demokrasi olarak bilinir. fiu halde
do¤rudan demokrasinin milattan önce beflinci ve dördüncü yüzy›llarda Atina’da uy-
gulanan ve bütün özgür yurttafllar›n politik karar alma süreçlerine kat›lmalar›n› te-
min eden klasik demokrasiye karfl›l›k geldi¤i söylenebilir. Gerçekten de Atina’da
yurttafllar yaln›zca meclis toplant›lar›na kat›lmakla kalmay›p politik karar alma sü-
reçlerinde de do¤rudan sorumluluk al›yorlard›. Bu tür bir kat›l›mc› demokrasi mo-
deli daha bilgili, çok daha sorumlu, politika bilgisi bak›m›ndan daha iyi yetiflmifl,
vizyonu genifl yurttafllar›n ortaya ç›k›fl›n› mümkün k›ld›¤› için önem tafl›r.

Nüfusun yo¤unlaflt›¤›, herkesten hemen her konuda bilgi ya da uzmanl›k sahi-
bi olmalar›n›n beklenemeyece¤i modern dünyada demokrasi do¤rudan de¤ildir.
O, karfl›m›za önemli ölçüde temsili demokrasi olarak ç›kar. Baflka bir deyiflle, mo-
dern demokrasiler temsili demokrasilerdir. Buna göre, temsili demokraside halk›n
iradesinin yönetimde belirleyici güç olarak muhafaza edilebilmesi amac›yla temsil
kurumu iflletilir. Yani tek tek bütün yurttafllar›n politik karar alma süreçlerine do¤-
rudan kat›lmas› yerine, halk›n kendi kendisini yönetme hakk› temsilcilerine devre-
dilir. Söz konusu demokrasi türü, demokrasi tan›m›ndaki, “halk taraf›ndan yöne-
tim” koflulunu yerine getiremese de “halk için yönetim” amac›n› hayata geçirir.
Onun, do¤rudan demokrasiyle k›yasland›¤›nda, s›n›rl› ve dolayl› bir demokrasi tü-
rünü ifade etti¤i söylenebilir. Modelin s›n›rl›l›¤› demokrasinin sadece belli dönem-
lerde yap›lan seçimlerle iflletilmesinden, dolayl›l›¤› ise halk›n politik karar alma sü-
reçlerine bizzat de¤il de seçti¤i temsilcileri arac›l›¤›yla kat›lmas›ndan kaynaklan›r.
Temsili demokrasi modelinin, yöneten ile yönetilenler aras›nda sa¤lam, güvenilir
ve etkili bir ba¤ kurabildi¤i ölçüde gerçekten de demokratik bir yönetim biçimi ha-
line geldi¤i söylenebilir. Ondaki en büyük sorun, halk›n seçti¤i temsilcilerin, ge-
nellikle profesyonel bir politikac›lar s›n›f›ndan oluflmas›, onlar›n kendilerine veri-
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len vekaleti bazen istismar edebilmeleridir. Yurttafllar›n politik karar alma süreçle-
rine çok s›n›rl› bir biçimde kat›labildikleri bu modelde seçim aral›klar› uzun oldu-
¤u için, halk›n kendi ç›karlar›na hizmet etmeyen temsilcilerini denetleyebilmesi ve
cezaland›rabilmesi de zorlafl›r.

Demokrasinin herkes taraf›ndan en iyi yönetim biçimi olarak tan›mlanmas› ve
oldukça popülerleflmesi, onun anlafl›lmas›n› fazlas›yla zorlaflt›r›p demokrasiyi bir
ölçüde anlams›z hale getirir. Bu yüzden söz konusu do¤rudan-temsili veya klasik-
modern demokrasi ya da “halk›n yönetimi”yle “halk için yönetim” ayr›mlar›n›n
ötesine geçildi¤inde, demokrasi ya da bir rejimi demokratik k›lan unsurlar›n neler
oldu¤u konusunda tam bir mutabakata eriflmek ço¤u zaman mümkün olmaz. Bu-
nun, özellikle temsili demokrasi ba¤lam›nda ortaya ç›kan baflka bir önemli nede-
ni, al›nan politik kararlara de¤er biçmede iki çat›flan ölçütün gündeme gelmesidir.
Söz konusu ölçütler de s›ras›yla politik karar›n kim taraf›ndan al›nd›¤› ölçütüyle
onun kimin ç›karlar›na hizmet etti¤i ölçütleridir. Söz konusu iki ölçüt bizi demok-
rasinin iki farkl› türüne götürür. Bunlardan birinci ölçüt, hiç kuflku yok ki Bat› de-
mokrasilerinde kullan›lan bir ölçüt olarak bir rejim ya da devletin, al›nan her
önemli politik karar› halka ba¤laman›n bir yolu bulundu¤u takdirde demokratik
oldu¤unu ifade eder. Söz konusu yol ise ya halk›n karar alma sürecine fiilen kat›l-
mas›ndan ya da çok daha yayg›n olarak karar›n onun r›zas›na ba¤l› olmas›ndan
oluflur. ‹kinci ölçüt ise daha ziyade yak›n zaman öncesine kadar Do¤u Bloku ül-
kelerinde kullan›lan ve politik kararlar›n halk›n gerçek ç›karlar›na hizmet etti¤i
sürece demokratik oldu¤unu dile getiren bir ölçüttür.

Bunlardan birincisi bizi, aç›kt›r ki liberal demokrasiye, ikincisi ise halk demok-
rasisine götürür. Hemen hemen bütün ilerlemifl kapitalist toplumlarda mevcut olan
liberal demokraside, liberal deyimi özgürlü¤e, bireysel teflebbüs ve s›n›rl› devlet
biçimine vurgu yaparken demokrasi daha ziyade r›za, refah, eflitlik ve toplumsal
uyuma gönderme yapar. Gerçekten de “liberal” ifadesi bireylerin özgürlükleriyle,
ç›kar gruplar›n›n özerkli¤inin temele al›nmas› ve devletin s›n›rl› yönetim ilkesine
dayanmas› olgusunu ifade eder. Liberal bak›fl aç›s›na göre devlet, iktidar› kontrol
edilmedi¤i takdirde bireylere karfl› her zaman güç ya da zulüm uygulama e¤ilimin-
de olan bir s›k›nt› kayna¤› olmak durumundad›r. Bu yüzden devleti kontrol alt›na
alacak bir anayasan›n olmas›, ba¤›ms›z yarg› ve devletin kurumlar› aras›nda kon-
trol ve düzeni sa¤layacak bir iliflkiler a¤› mekanizmas›n›n düzenlenmesi gerekir.
Sivil özgürlükler ile mülkiyet hakk›na dayanan canl› ve sa¤l›kl› sivil toplumun var-
l›¤›na sayg›l› olan liberal demokratik yönetim, kapitalist bir iktisadi düzenle birlik-
te olur. Liberal demokrasiyi, bu kez demokrasi ve dolay›s›yla r›za üzerinden ele
alacak olursak onun en önemli özelli¤inin genel seçimlerin politik otoritenin yegâ-
ne meflruiyet kayna¤› kabul edildi¤i seçimli bir demokrasi olmak oldu¤unu söyle-
yebiliriz. Seçimin düzenli, aç›k ve her fleyden önce rekabetçi olmas›n› talep eden
liberal demokrasi aç›s›ndan demokratik sürecin esas› halk›n siyasetçilerden hesap
sorabilme kapasitesinde bulunur. Bu yüzden ço¤ulculuk, demokrasinin özü olarak
görülür. 

Demokrasinin, halk›n gerçek ç›karlar›na hizmet etme ölçütü üzerinden günde-
me gelen di¤er türü ise halk demokrasisidir. Bu tür bir demokrasi, Sovyet mode-
lindeki komünist rejimlerden türetilmifltir. Bu yüzden o, Marksist gelenekten ç›kan
bütün demokrasi modellerini, söz gelimi sosyal ya da sosyalist demokrasiyi veya
proleter demokrasisini de kapsayacak flekilde kullan›l›r. Aralar›ndaki farkl›l›klar her
ne olursa olsun, halk demokrasisi kapsam› içinde yer alan bütün bu demokrasile-
rin ortak paydas›, liberal demokrasiyle karfl›tl›k iliflkisi içinde olmaktan meydana

1476.  Ünite  -  S iyaset  Fe lsefesi

Demokrasiyi, özellikle de
temsili demokrasiyi
belirlemede gündeme gelen
iki ölçüt vard›r. Bu ölçütler
de s›ras›yla yönetimde
politik karar›n kim
taraf›ndan al›nd›¤› ve
karar›n kimin ç›kar›na
hizmet etti¤i ölçütüdür.
Birincisi Bat› tipi liberal
demokrasiye, ikincisi
sosyalist rejimlerde
uygulanm›fl olan halk
demokrasisine götürür.



gelir. Gerçekten de halk demokrasisinin savunuculu¤unu yapan Marksistler, libe-
ral demokrasiyi, ona demokrasiyi sadece burjuva veya kapitalistler için tesis etti¤i
gerekçesiyle, burjuva demokrasisi ad›n› vererek elefltirirler. Oysa demokrasinin,
onlara göre, bir bütün olarak halk›n demokrasisi olmas›, kaynaklar›n eflit da¤›l›m›-
n› gerçeklefltirerek toplumsal eflitli¤i sa¤lama amac› gütmesi gerekir. Bu noktada,
teorisyenli¤i aç›s›ndan Marx’tan çok Lenin’in gündeme geldi¤i halk demokrasisin-
de, bunu yapacak devletin halk›n gerçek ç›karlar›n› temsil eden ve devrimci po-
tansiyeli bir flekilde muhafaza eden bir “öncü parti”nin kontrolü veya yönetimi al-
t›nda olmas› bir zorunluluk olarak ortaya ç›kar. Halk demokrasisi anlay›fl› iflte bu
öncü parti ve entelektüellerin kontrolü alt›ndaki demokratik bir devletin, halk›n
kendisi gerçek ç›karlar›n›n nerede oldu¤undan yana bilgisizlik içinde bulundu¤u
zaman bile, halk›n gerçek ç›karlar›n› yans›tma zorunlulu¤una dikkat çeker.

Demokrasinin Temel Özellik ya da Unsurlar›
Pek çok demokrasi teorisyeni, örne¤in “Stalin dönemi Rusya’s›nda komünist parti
üyeleri oy verebiliyor olsalard›, o dönemin Rusya’s›n› demokratik bir ülke olarak
görebilirdik” der. Onlar bununla da elbette halk demokrasisinin en büyük eksi¤i-
nin, buna mukabil gerçek veya liberal demokrasinin en önemli unsurunun serbest
seçimler oldu¤unu anlatmak isterler. Demokraside özgür ve adil seçimler, halk›n
politik karar alma süreçlerine kat›l›m›n›n en temel ve en önemli arac› oldu¤u için,
halk›n yönetimi olarak demokrasinin neredeyse özünü meydana getirir. Gerçekten
de serbest seçimlerin varl›¤› demokrasi aç›s›ndan o kadar önemlidir ki baz› düflü-
nürler serbest seçimlerin varl›¤›n› demokrasinin yeter koflulu olarak görürler. Da-
has›, evrensel oy hakk› veya demokraside herkesin seçme ve seçilme haklar› ba-
k›m›ndan bir ve ayn› durumda olmas› olgusu, demokratik sürecin eflitlikçi yönünü
ortaya ç›kar›r. Buna göre demokrasi, esas ifadesini yöneticilerin yönetilenler tara-
f›ndan seçilmesi düflüncesinde bulurken kurucu bir ilke olarak eflitlik fikrine, yani
toplumdaki iktidar sisteminin, insanlar aras›ndaki farkl›l›klara göre de¤il de ben-
zerliklere dayanmas› gerekti¤i tezine dayan›r. Baflka bir deyiflle, demokrasinin te-
melinde her fleyden önce bireylerin politik kararlara seçimler veya temsil yoluyla
kat›l›m› düflüncesi bulunur. Onun gerisinde bulunan temel ilke olarak eflitlik ilke-
si, bütün yurttafllar›n yöneticilerini seçme bak›m›ndan eflit hakka sahip oldu¤unu
dile getirir.

Demokraside serbest seçimler yoluyla, ço¤u zaman bir ço¤unluk yönetimi tesis
olunur. Onda hemen her konuda ço¤unlu¤un tercihi esas al›nmakla beraber, de-
mokrasi hiçbir zaman ço¤unlu¤un az›nl›¤a tahakküm etmesi olamaz. Buna göre
ço¤unlu¤un tercihiyle ortaya ç›kan politik bir karar›n bireylerin temel hak ve öz-
gürlüklerini çi¤nememesi gerekir. Bu ise elbette, ço¤unluk ilkesinin ço¤ulculuk il-
kesiyle örtüflmesini kaç›n›lmaz hale getirir. 

Örtüflme durumu hiç kuflku yok ki demokraside bir baflka temel özellik ya da un-
surun özgürlük oldu¤u anlam›na gelir. Buna göre, demokrasi bir yandan serbest se-
çimler yoluyla halk› yetkilendirirken di¤er yandan onu özgürlefltirir. Gerçekten de
demokraside demokratik otoriteye tabi olan yurttafllar›n yasalar taraf›ndan tan›mla-
nan birtak›m korunmufl alanlara sahip olmalar› vazgeçilmezdir. Yasalar taraf›ndan te-
minat alt›na al›nan bu hak ve özgürlükler, üç ana kategori alt›nda toplan›r. Sivil, po-
litik ve kiflisel haklar olarak ifade edilen birinci kategoride, düflünce ve ifade özgür-
lü¤ü benzeri haklar bulunur. ‹kinci kategoride ise daha ziyade sosyal ve ekonomik
haklar bulunur ve onlar mülkiyet hakk›, sa¤l›k, e¤itim ve çal›flma hakk› benzeri hak-
lardan oluflur. Buna mukabil üçüncü kategori haklar dilsel, dini ve kültürel haklar-
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dan meydana gelir. Bir anlamda yurttafllar›n özgürleflimi ve geliflmesi için var olan
demokratik devletler, bu haklar› teminat alt›na almakla yükümlüdürler. 

Demokrasinin bir baflka temel özelli¤inin hesap verebilirlik oldu¤u kabul edilir.
Söz konusu hesap verebilirlik, öncelikle seçimler yoluyla ifl bafl›na gelen kadrola-
r›n hem kendilerinin hem de gelifltirdikleri politikalar›n hayata geçirilmesi sürecin-
de onlar›n hizmetinde çal›flan bürokratlar›n eylem ve faaliyetleri dolay›s›yla sorum-
lu olmalar›n› ifade eder. Onlar, bu faaliyetlerin gerçek anlamda kamu yarar›na ol-
mas›n›, halk›n geliflime ve refah›na katk› yapmas›n› sa¤lamak durumundad›rlar. Bu
yüzden bürokratlar sorumlu bürokrasi ilkesi gere¤ince yasalara, seçilmifller ise
hem yasalara hem de halka hesap verirler. Demokratik yönetimlerin, iflte bu duru-
mun bir sonucu olarak aç›k yönetimler olmalar› gerekir. Söz konusu aç›kl›k, bas›n
yay›n organlar›, yönetimin halk› ve kamuoyunu bilgilendirmesi benzeri yollarla
sa¤lanabilir. 

Demokrasi nihayet, rekabete dayanan bir yönetim biçimi olmak durumundad›r.
Söz konusu rekabet ise her fleyden önce seçimler yoluyla ifl bafl›na gelecek kadro-
lar›n halka hizmet noktas›nda aç›k bir yar›fl içinde olmalar›n› gerektirir. O, seçil-
mifllere hizmet edecek kadrolar›n liyakat ve baflar› esas›na göre seçilecek insanlar-
dan oluflmas›n› zorunlu k›lar. Demokrasiyi belirleyen bütün bu unsurlar›n hepsi-
nin ayr› ayr› büyük bir önemi olmakla, demokrasi bu vazgeçilmez unsurlar›n bir
bileflkesi olarak ortaya ç›kmakla birlikte, onun son çözümlemede aralar›ndaki ilifl-
kilerin ço¤u zaman kompleks oldu¤u üç temel de¤er üzerine yükseldi¤i söylene-
bilir: Eflitlik, özgürlük ve rekabet.

Demokrasinin Meziyetleri ve Kusurlar›
Demokrasinin de birtak›m erdemleri ve kusurlar› vard›r. Söz konusu erdemlerin
bir k›sm› onun bireylere, bir k›sm› da toplumun bütününe sa¤lad›¤› fayda ya da
avantajlarla ilgili olmak durumundad›r. Bir kere demokrasinin en büyük erdemi-
nin, onun hatalar› telafi etme imkân›n bulundu¤u yegâne yönetim flekli olmas›n-
dan do¤du¤u söylenir. Demokrasiyi birçoklar›n›n gözünde evrensel ve yegâne
meflru yönetim tarz› haline getiren bir baflka meziyet ise onun bireylere kendi ka-
derlerini tayin etme hakk› vermesidir. Buna göre, demokraside ve demokratik yö-
netimde kurallar› yurttafllar koyduklar›, en az›ndan konan kurallara yurttafllar r›za-
lar›n› beyan ettikleri, onlara d›flar›dan hiçbir kural zorla empoze edilmedi¤i için,
demokrasi bireylerin ortak alanda al›nan kararlara kat›lmalar›n› sa¤layarak kendi
kaderlerini belirleme hakk›n›n siyasal alanda da gerçekleflmesini temin eder.

Demokrasinin öte yandan, insanlar›n birtak›m özellik ve hasletlerini gelifltirme
gibi bir erdemi de vard›r. Buna göre, demokrasi politik hayata etkin bir biçimde
kat›lma hakk›n› herkese sa¤lad›¤› için, vatandafllar›n ba¤›ms›zl›k, kendine güven-
me, olaylar› elefltirel bir tarzda ele al›p baflkalar›n› da hesaba katma gibi iyi özel-
liklerini en fazla gelifltirme imkân› bulduklar› rejim olmak durumundad›r. Birçok-
lar›na göre, demokrasinin bir baflka meziyeti de adaleti sa¤layan bir yönetim ol-
mas›ndan kaynaklan›r. Zira demokrasi hem adaletsizli¤e göreli olarak daha az rast-
lanan hem de adaletsizli¤e u¤rayan veya ç›karlar› zarar görenlerin seslerini ç›kart-
ma veya haklar›n› arama imkân›na sahip olduklar› bir politik düzeni tan›mlar. 

Demokrasi öte yandan, farkl› hayat tarzlar›n›n meflruiyetine inanan, farkl›
dünya görüfllerine, inançlara ve hayat tarzlar›na sahip insanlar›n bir arada bar›fl
içinde yaflamalar›n› mümkün k›lan bir yönetim tarz›n› ifade eder. Bu aç›dan bak›l-
d›¤›nda, bar›flç› ve demokratik bir toplum, bütün farkl›l›klar›na ra¤men insanlar›n
bir arada bar›fl içinde yaflayabildikleri bir toplumdur. Çat›flma ç›ksa bile, demokra-
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si, çat›flan taraflar›n kendilerini ifade etme imkân› bulabildikleri, ç›kar çat›flmalar›-
n›n normal kabul edilerek çözümleri için adil yöntemlerin gelifltirildi¤i bir yönetim
biçimidir. 

Demokrasi yine karar alma sürecinde bütün yurttafllara görüfl bildirme imkân›
sunarak onlara toplumda pay verir ve böylelikle sosyal dayan›flma duygusunu or-
taya ç›kar›r. Nitekim Rousseau bu düflünceyi ifade etmek amac›yla, devletin bire-
yin özel ve bencil iradesi yerine genel iradeye dayanmas› gerekti¤ini söylemektey-
di. Gerçekten de politik kat›l›m yurttafllar aras›nda topluma aidiyet duygusunu ar-
t›r›r. Çok daha önemlisi, demokrasi bireyi ve bireyin özgürlüklerini koruyan, eflit-
li¤i temin eden bir politik rejim oldu¤u için de¤er tafl›r. Söz gelimi, diktatörlükle
k›yasland›¤›nda, demokraside herkes eflit haklara sahip olup, o, bir kesim ya da
grubun kontrolü, yönetimi ya da müdahalesinden ba¤›ms›zd›r. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda, seçimi temele alan demokrasi anlay›fl›na göre, demokraside kontrol ve yö-
netim ço¤unlu¤un elinde bulunur. Bu ise az›nl›klar›n, onlar› koruyacak bütün gü-
vencelere ra¤men, eflit olmad›klar›n›, eflit muameleye tabi tutulmad›klar›n› düflün-
melerine yol açabilir; onlar, en az›ndan ço¤unluk taraf›ndan yönetilme veya kon-
trol edilme anlam›nda hürriyetten yoksundurlar. Demokrasiye yöneltilen bir di¤er
itiraz da onun herkesin kanaatlerine ayn› ölçüde de¤er vermek suretiyle, bilgisiz
ya da cahili bilgi sahibi, ayd›n kimselerle ayn› kefeye koymas› ve zaman zaman
do¤ru ve sa¤l›kl› kararlar al›nmas›na engel teflkil edebilmesidir.

Demokrasinin salt kurallardan veya birtak›m evrensel kurallar›n uygulanmas›ndan ibaret
olmad›¤› anlat›labilir mi? Anlat›l›rsa, nas›l anlat›l›r?

S‹YASET FELSEFES‹N‹N METAF‹Z‹KSEL BOYUTU
Metafizik, bilindi¤i üzere felsefenin varl›kla ilgili olan alt dal›na karfl›l›k gelir. Özel-
likle ontolojik yönüyle ele al›nd›¤›nda, metafizik, varl›¤›n neden meydana geldi¤i-
ni sorar, gerçekten var olan›n ne oldu¤unu belirlemeye çal›fl›r. Bu sorgulama ve
belirleme, ayn›yla siyaset felsefesinin kendisi veya onun metafiziksel boyutu için
de söz konusu olur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, siyaset filozoflar›n›n bireyin statüsü
veya politik aç›dan gerçekten var olan›n birey mi yoksa grup, cemaat veya toplu-
luk mu oldu¤u konusunda birbirlerinden ayr›ld›klar›n› söylemek do¤ru olur. 

Gerçekten de bir grup siyaset filozofu bireyi ya da kifliyi etik ve politik aç›dan
en temel gerçeklik, en yüce de¤er olarak al›r. Buna mukabil, az›msanmayacak bir
grup filozof da bireyi bir grubun, bir cemaat ya da toplulu¤un üyesi olarak ele al›r-
ken, en yüce de¤eri grup ya da toplulu¤a verir. Hatta politik kurumlar›n kendi bafl-
lar›na bir de¤eri oldu¤unu savunan veya devlet benzeri birtak›m örgütlenmeleri
kutsayanlar da vard›r. Bununla birlikte, insan olmad›¤›nda bu türden politik ku-
rumlar olamayaca¤› ve dolay›s›yla, bu kurumlar anlamlar›n› insanlar›n varolufluna
borçlu oldu¤u için, siyaset filozoflar› aras›nda ana bölünmenin politik tart›flma ve
analiz birimi olarak bireyi temel alanlarla cemaati temel alanlar aras›nda oldu¤unu
söylemek do¤ru olur. 

Liberalizm
Bireyi temele alan ideoloji ya da siyaset felsefesi anlay›fl› liberalizm olarak geçer.
Gerçekten de liberal düflünce bireyin yüksek önemiyle ilgili bir inanc› ifade eder.
Baflka bir deyiflle, bireycilik liberalizmin ontolojik özü olup bireyin kendisi de mo-
ral, politik, iktisadi ve kültürel varoluflun temelini meydana getirir. Toplumsal ve
politik analiz ile de¤erlemenin amaçlar› aç›s›ndan gerçekten önemli olan›n birey
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“Gerçekten var olan nedir?”
sorusuna siyaset
felsefesinde iki farkl› yan›t
verilir. Bunlardan biri
liberalizmin gerçekten var
olan›n birey, di¤eri de
komünoteryanizmin cemaat
oldu¤u yan›t›d›r.

Liberalizm, bir bireycilik
felsefesi üzerine yükselir.



ya da kifli oldu¤unu savunan liberalizm aç›s›ndan, bir kültürün, dil, cemaat ya da
ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar do¤al ve gerekli bir fley olamaz. Bu-
nunla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas de¤erli olan birey ve bireyin hazlar› ve ac›-
lar›, tercihleri ve özlemleri, geliflimi ve bekas›d›r. Liberalizm aç›s›ndan toplum ne
kadar önemli olursa olsun, birey hem toplumdan daha gerçektir hem de ondan ön-
ce gelir. Bu öncelik elbette metafiziksel oldu¤u kadar, moral ve politik bir öncelik-
tir. Liberalizmde de¤erlerin de kendisine ba¤l› oldu¤u birey, ahlakl›l›¤›n ve haki-
katin mihenk tafl› olmak durumundad›r. Bu yüzden, liberalizm tek tek her bireyin
eflit ve en yüksek de¤ere sahip oldu¤unu kabul eder.

Liberalizm insan do¤as›yla ilgili olarak son derece iyimser bir görüfle sahiptir.
Burada onun ç›k›fl noktas›, insanlar›n do¤ufltan getirdi¤i hiçbir düflünce olmad›¤›-
n›; çevrenin, yetiflme koflullar› ve deneyimin insan› bir bütün olarak flekillendirdi-
¤ini öne süren ‹ngiliz düflünürü Locke’tur. Klasik liberaller aç›s›ndan bu durum her
tür elitizmin, iktidar›n birtak›m hanedanlarda olmas›n› temin eden politik hiyerar-
flilerin reddedilmesiyle sonuçlan›r; yeni liberaller içinse o, her bireyin, gerçek bir
e¤itim hakk›na ve geliflme aç›s›ndan uygun f›rsatlara sahip olma hakk›n› ifade
eder.

Kurucu düflünürü Locke olan klasik liberalizmde birey, ço¤u zaman kendi içi-
ne kapal›, “kendi öznelli¤i içine hapsolmufl” ve di¤erlerinden büyük ölçüde yal›t›l-
m›fl yaln›z bir varl›k olarak anlafl›l›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bireyin do¤al bir hak
olarak bedenine sahip oldu¤u, bedenin s›n›rlar›n›n bireyin s›n›rlar›n› oluflturdu¤u
söylenebilir. Bu görüfl, pek çok durumda bireyin bedeninin ve onun bilumum ka-
pasitelerinin sahibi olmas› ve dolay›s›yla, topluma karfl› hiçbir borcu olmamas› an-
lam›nda “mülkiyetçi birey” teorisiyle iliflkilendirilir. Burada, bireyin üretti¤i mallar,
bedenle ilgili mülkiyet haklar›n›n bir uzant›s› olarak de¤erlendirilir. 

Liberalizmde do¤all›kla, bireysel arzu ve ç›karlar›n egemen olmas› gerekti¤i dü-
flünülürken ak›l bireyin amaçlar›na eriflebilmesinin yegâne arac› olarak de¤erlendi-
rilir. Her bireyin do¤al olarak kendi arzu ve ç›karlar›n›n peflinden gitti¤ini, onun ta-
n›m gere¤i kendi ç›kar ve ilgilerinin biricik yarg›c› oldu¤unu savunan liberalizme
göre, kurumlar bireyleri yarg›layamaz. Bireyler yaln›zca kendilerinden sorumlu tu-
tulabileceklerinden ve bireysel iyi biricik iyi oldu¤u için, kolektif ya da sosyal bir
sorumluluk olamaz.

Bireyin en yüksek de¤er kayna¤› olmas› nedeniyle, onu s›n›rlayabilecek bir
moral ya da politik ö¤reti olamayaca¤›n› öne süren liberalizm aç›s›ndan bireyin
amac›, onun kendisini gerçeklefltirmesinde yatar. Liberalizm aç›s›ndan, bireysellik
dedi¤imiz fley de daha geliflmifl ve yetkin bir hayat do¤rultusunda yaflanan bir ge-
liflme sürecinden baflka bir fley de¤ildir. Bu yüzden, zaman zaman bireyin kiflisel
gelifliminin karfl›l›kl› bir dayan›flmay› gerektirdi¤i söylense de, kiflinin kendisini
baflkalar›, en az›ndan toplum ad› verilen kurgusal bir yap›m ya da kendilik için fe-
da etme gibi bir amac› olamaz. Bireyin kendi hayat›, bekas› ve geliflimi tek de¤er
ölçütü olup buradan liberal eti¤in temelinin egoizm veya egoizmin rafine edilmifl
versiyonu olarak “en yüksek say›da insan›n en büyük mutlulu¤unu” temele alan
yararc›l›k oldu¤u sonucu ç›kar. Rasyonel bir hayat, kiflinin kendisini gerçeklefltirdi-
¤i, kendi ç›karlar›na göre yaflad›¤› bir hayat oldu¤una göre, böyle bir hayat ihtima-
lini en yüksek düzeye ç›karan düzenleme biçimi serbest pazar ve dolay›s›yla, ka-
pitalizmdir.

Demek ki liberalizmle kapitalizm ve bu arada demokrasi aras›nda yak›n bir ilifl-
ki olup özellikle klasik liberalizm, ifllevi sadece ulusal düzeni ve kiflisel güvenli¤i
sa¤lamakla s›n›rl› küçük ya da minimal devlete vurgu yapar. Liberaller, dolay›s›yla
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ödüllerin bireysel beceri ve çok çal›flma esas›na göre da¤›t›ld›¤› liyakat esasl› bir
toplumu hedeflerler. Oysa yeni ya da modern liberalizm devlete karfl› daha olum-
lu bir tav›r tak›n›r. Sosyal veya refah liberalizmi olarak da geçen yeni modern libe-
ralizmin temelini oluflturan bu yaklafl›ma göre, devlet müdahalesi sayesinde birey-
ler, varl›klar›n› tehdit eden sosyal kötülüklerden korunur. Klasik liberalizmden
modern liberalizme geçiflle birlikte, sadece devlet tasavvuru de¤il, özgürlük anla-
y›fl› da de¤iflir. Klasik liberalizmde özgürlük bireye getirilecek d›fl k›s›tlamalar›n ol-
mamas› anlam›nda negatif özgürlüktür. Oysa yeni liberalizmde özgürlük ile birey-
sel geliflim aras›nda ba¤ kurulurken o pozitif bir özgürlük olarak anlafl›l›r. Ama her
ikisinde de devletin bütün yurttafllar için tolerans ve vicdan özgürlü¤ünü temin
eden politikalar sürdürerek özgürlü¤ü teminat alt›na almas› esast›r. Yine libera-
lizm, her iki flekliyle de devletin bireylerin kendi yaflam planlar›n› oluflturduklar›
alan›n d›fl›nda kalmas› gerekti¤ini ifade eder. “Liberal yans›zl›k ilkesi” olarak geçen
bu ilkeye göre, devlet özel alana kar›flmamal› ve toplum içinde var olan çeflitli di-
nî, kültürel ve etnik gruplara karfl› yans›z davranmal›d›r. 

Liberalizmin en önemli temsilcileri aras›nda Locke, Mill, Thomas Hill Green,
Isaiah Berlin ve Rawls bulunur. 

Komünoteryanizm
Liberalizmin karfl›s›nda, onun de¤er sistemi ve politik analizin merkezine bireyi
koydu¤u yerde, cemaat ya da toplulu¤u koyan komünoteryanizm bulunur. Sade-
ce bireysel özgürlü¤ü korumay› ve kollamay› gözeten bir toplumda yok olup git-
tiklerine inand›¤›, kültürel veya ulusal de¤erler benzeri kolektif bir do¤aya sahip
de¤erlerle amaçlar›n önemini büyük bir güçle vurgulayan siyaset felsefesi veya
toplum teorisi olarak komünoteryanizm 1980 ve 1990’larda ortaya ç›km›flt›r. Onun
biri negatif di¤eri pozitif olmak üzere iki boyutu oldu¤u kabul edilir. 

Bunlardan negatif komünoteryanizm ya da cemaatçilik, esas itibar›yla bir birey-
cilik ya da liberalizm karfl›tl›¤›yla belirlenir. Gerçekten de negatif komuniterya-
nizm, haklar›n soyut tafl›y›c›s› olarak gördü¤ü bireyi ahlaki ve politik analizin mer-
kezine geçiren, insanlar› devletin kontrolünden kurtarmaya çal›fl›rken bireysel öz-
gürlü¤e bütün toplumsal hedefleri bir tarafa b›rakarak yüksek bir de¤er veren li-
beral bireycili¤in, cemaate ve bireysel özgürlükten çok daha de¤erli olan kimli¤e
duyulan ihtiyaca kay›ts›z kald›¤›n› söyler. Cemaat, en genel anlam›yla belli bir me-
kândaki insan toplulu¤unu ifade eder. Fakat o, politik düflüncede genellikle top-
lumsal grup, kasaba, bölge ve iflçi gruplar› benzeri, üyeleri aras›nda güçlü ba¤la-
r›n bulundu¤u ve kolektif bir kimli¤e sahip topluluklara gönderme yapan daha de-
rin anlamlara sahiptir. Gerçek cemaat dostluk, sadakat ve görev ba¤lar› ile kendi-
ni gösterir. Cemaat, iflte bu anlam›yla bireysel kimli¤in toplumsal köklerini ifade
eder. Cemaate dönük bu ilgi, asl›nda sadece komünoteryanizmde de¤il, sosyalist-
lerin kardefllik ve ifl birli¤i iddialar›nda, Marksistlerin komünist toplum ihtiyac›nda,
toplumu karfl›l›kl› sorumluluklar›n bir arada tuttu¤u bir bütün olarak gören muha-
fazakârl›kta ve hatta faflizmin milli toplulu¤un bölünmezli¤ine yapt›¤› vurguda da
görülebilir. Bununla birlikte komünoteryanizm, baflta sosyalizm olmak üzere söz
konusu görüfllerin, çok hatal› bir flekilde devletin insan›n komünal kimli¤ini koru-
yabilece¤ini varsayd›klar›n› ve bu yüzden devlete afl›r› bir güç verirken s›radan in-
san›n veya ortalama yurttafl›n politik aç›dan yabanc›laflmas›na neden olduklar›n›
dile getirir.

Komünoteryanizm, devlet taraf›ndan yönetilmek veya kontrol edilmek yerine,
kendisini meydana getiren bireylerin toplam›n›n üstünde ve ötesinde bir fley ola-
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Liberalizmin bireyi temele
al›p öne ç›kard›¤› yerde,
komünoteryanizm gerçekten
var ve de¤erli olan›n bütün
oldu¤u inanc›yla cemaati
temele al›r.



rak var olup bireysel hayata bir amaç yükleyen, bireylerin kendi do¤alar›na uygun
olarak geliflmelerini temin eden bir anlam ve de¤er kayna¤› olarak sivil toplum ve-
ya cemaati, en yüksek ideal haline getirir. O, toplumdan soyutlanm›fl bir kifli tan›-
m›n›n imkâns›zl›¤›na vurgu yaparken kiflinin her zaman bir parças› oldu¤u cema-
at veya toplum taraf›ndan infla edildi¤ine iflaret eder. Komünoteryanizm gerçekten
de bireyin, bireysel kimli¤i yap›land›ran veya flekillendiren somut bir ahlaki, top-
lumsal, politik ve tarihsel ba¤lam içine do¤du¤u gerçe¤i üzerinde ›srar eder. Bun-
dan dolay› da atomistik kifli anlay›fl› yerine ba¤lamc› bir kiflilik ve faillik telakkisi-
ni geçirir. Buna göre, onun gözünde liberalizmin en büyük kusuru bireyi asosyal,
atomize ve toplumdan soyutlanm›fl kifli olarak görmesidir.

Komüniteryanizm, bu yüzden seçim özgürlü¤ünün yerine, hayat›n sosyal özü-
nü ve bu özü oluflturan iliflkileri öne geçirir. Komünal iyinin, sosyal de¤erlerin bi-
reysel haklardan önce geldi¤ini söylerken de adaletin sadece gelenekle ve herkes
taraf›ndan paylafl›lan bir iyi telakkisiyle iliflki içinde meflrulaflt›r›labilece¤ini savu-
nur. O, flu halde öncelikle insan yaflam›n›n ve insan›n kimli¤inin, insanlar aras›n-
daki iliflkilerle kurumlar›n sosyal do¤as›n› ön plana ç›kar›r. Komünoteryanizm, bu-
na göre, soyut ve atomize bireyi temele alan liberal düflüncenin tam tersine, bire-
yin cisimleflmifl ve sosyal hayatta kökleflmifl do¤as›n›n önemini vurgular. O, yine
bireyin haklar›n› temele al›p, onu de¤erin nihai kayna¤› ve dayana¤› olarak gören
liberalizmin tam tersine, kamusal ve komünal iyilerin de¤erini vurgularken, de¤er-
lerin cemaat hayat›n›n veya toplulu¤un pratiklerinde kökleflti¤ini savunur. Komü-
noteryanizm, tarihsel ve bireysel kiflinin merkezili¤ini vurgulad›¤› için, kendisiyle
yaln›zca liberalizm aras›na de¤il, sosyalizm, Marksizm benzeri kolektivist görüfller
aras›na da bir mesafe koyabilmifltir.

Pozitif yönüyle ele al›nd›¤›nda, komüniteryanizmi ortaya ç›karan iki farkl› tez
vard›r. Bunlardan de¤er biçici veya normatif olan birincisine göre, insan hayat› ce-
maatin de¤erleri, kolektif ve kamusal de¤erler taraf›ndan infla edildi¤i ve yönlen-
dirildi¤i zaman kesinlikle daha iyi, daha sa¤lam ve daha nitelikli bir hayat olur. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda bireyi, cemaate iliflik bir varl›k olarak öne süren komünoterya-
nizm, arzular›, de¤erleri ve amaçlar› toplum taraf›ndan flekillenen bireyin bir an-
lamda toplumun cisimleflmifl veya somutlaflm›fl flekli oldu¤unu dile getirir. Bu yüz-
den daha ziyade betimleyici bir tez olan ikincisine göre ise komünoteryanizmin ci-
simleflmifl ve cemaat içinde kökleflmifl birey anlay›fl›, liberal bireycili¤in atomize ve
soyut birey telakkisinden daha do¤ru ve daha sa¤lam bir model olup daha iyi bir
gerçeklik anlay›fl›na tekabül eder. 

Komüniteryanizm iflte bu temel üzerinde, günümüz koflullar› veya dünyas› dik-
kate al›nd›¤›nda, belirli sosyal, politik ve normatif düzenlemelerle de¤erlerin kaç›-
n›lmaz oldu¤unu iddia eder. Bu koflullar, kendisini atomize ve özerk bireylerden
meydana gelen bir yap› olarak gören ve bu tür bir özerkli¤e çok yüksek bir de¤er
biçen bir toplumun yetersiz, köksüz ve olumsuz bir toplum oldu¤unu göstermek-
tedir. Komünoteryanizm veya cemaatçili¤e göre, de¤erleri yukar›dan afla¤› adeta
silah zoruyla dayat›lm›fl veya bireyi devlete tabi k›lan bir anlay›fl›n da baflar›s›z ola-
ca¤›n› yaflad›klar›m›z fazlas›yla kan›tlam›flt›r. Önde gelen temsilcileri aras›nda Alas-
dair MacIntyre ve Charles Taylor (1931- ) gibi flahsiyetlerin bulundu¤u cemaatçiler,
bu yüzden toplumsal sorumluluk ve ahlaki yükümlülüklerden azade bireylerin sa-
dece kendi ç›kar ve haklar›n› dikkate almaya teflvik edildikleri modern toplumla si-
yaset düflüncesindeki dengesizli¤i düzeltmeyi amaçlarlar. Böylesi bir ahlaki bofl-
lukta toplumun çözülme tehlikesiyle karfl› karfl›ya kald›¤› inanc›yla toplumun ah-
laki vicdan›n› onarmak isterken bir yandan bir erdem eti¤i gelifltirir, bir yandan da
kamu yarar› siyasetini yeniden infla etme çabas› verirler. 
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Liberalizm-komünoteryanizm
karfl›tl›¤›, t›pk› ahlak etik
iliflkisinde oldu¤u gibi,
evrensellik ile yerellik
aras›ndaki paradoksal
iliflkinin bir sonucu olmak
durumundad›r. Liberalizm
evrenselli¤i,
komünoteryanizm yerelli¤i
temsil eder.

Liberaller bireye öncelik
vererek onun hak ve
özgürlüklerini evrensel bir
temel üzerinde savunurken
birlik, bütünlük ve
dayan›flma benzeri milli ve
sosyal de¤erleri görmezden
gelmekle suçlan›r. Liberaller
ise cemaatçileri toplum
ad›na bireysel hak ve
özgürlükleri heba etmekle
suçlarlar.

Cemaatçilik, muhafazakâr
yönü ve otoriter içerimleri
nedeniyle de elefltirilir. O,
gelene¤in yol göstericili¤ine
inand›¤›, mevcut sosyal
yap›lar› ve ahlaki kurallar›
savundu¤u için
muhafazakâr bir özellik
tafl›r. Cemaatçili¤in otoriter
özelli¤i, onun bireyin hak ve
özgürlükleri yerine görev ve
sorumluluklar›na vurgu
yapma e¤iliminden
kaynaklan›r.



S‹YASET FELSEFES‹N‹N EP‹STEMOLOJ‹K BOYUTU
Felsefenin önemli dallar›ndan bir baflkas›, bilgi kavram›n› çözümleyen, bilgiye na-
s›l ulafl›laca¤›n› araflt›ran epistemoloji ve epistemolojinin bir dal› olarak bireyin kar-
fl› karfl›ya kald›¤› problemleri hangi araçlar› kullanarak çözmesi gerekti¤ini tart›flan
metodolojidir.

Siyaset felsefesinin epistemoloji ve metodolojiyle de yak›n bir iliflkisi vard›r; ya-
ni onun metafiziksel oldu¤u kadar epistemolojik bir boyutu da bulunmaktad›r. Si-
yaset felsefesiyle epistemoloji aras›ndaki en önemli temas noktas›, akl›n toplumsal
meselelerde ve politik hayattaki rolüyle ilgili olmak durumundad›r. Burada karfl›-
m›za temel bir z›tl›k, rasyonalizm ve irrasyonalizm karfl›tl›¤› ç›kar. Politik rasyona-
lizm, toplumsal düzenin tesisi ve politik hayat›n kuruluflunda akla baflat bir konum
yükleyen tutumdur. O, bu noktada bireylerin kendi öznel veya kültürel ön yarg›-
lar› yerine, akl›n evrensel mant›¤›na tabi olmalar› gerekti¤ini öne sürer. Rasyona-
lizmin liberalizmde, liberalizmin insan davran›fl›n›n rasyonel oldu¤u varsay›m›
üzerinde yükselen ekonomi modelinde ya da rasyonel tercih teorisinde ve sosya-
lizmde cisimleflti¤i söylenebilir.

‹rrasyonalizm, toplumsal meselelerde akl›n etkinli¤inin olmamas› veya s›n›rl›
olmas› gerekti¤ini öne sürerek akl›n yerine duygular›, kültürel veya dinî de¤erler-
le beklentileri, sembolleri ya da mistik sezgi formlar›n› ikame eder. ‹rrasyonalistler,
politik rasyonalistleri, ça¤dafl toplumun temelinde veya ak›l yürüten bireysel zih-
nin art alan›nda bulunmak durumunda olan entelektüel ve sosyal miras›n engin
bilgeli¤ini göz ard› ettikleri için elefltirirler. Onlar, burada kalmay›p akl›n evrensel
oldu¤una inan›lan taleplerinin, asl›nda belli bir kültürün, yani modern Bat› kültü-
rünün rasyonalizasyonundan veya meflrulaflt›r›lmas›ndan baflka bir fley olmad›¤›n›
öne sürerler. Söz konusu irrasyonalistlerin bak›fl aç›s›ndan, bir grup ya da kültüre
rasyonel görünen çözümlerin baflka bir grup ya da kültür için geçerli ya da do¤ru
bir çözüm olmas› gerekmez. ‹nsan zihninin dünyan›n farkl› yerlerinde farkl› man-
t›klar gelifltirdi¤ini veya insan eyleminin yeryüzünün çeflitli yerlerinde, farkl› tarih-
sel koflullar alt›nda alternatif yaflama tarzlar› ya da yöntemleri gelifltirebildi¤ini sa-
vunan politik irrasyonalizm muhafazakârl›k olarak bilinir.

Muhafazakârl›k
Gerçekten de muhafazakârl›k insani, sosyal ve politik alanda veya siyaset felsefe-
sinde soyut, a priori ak›l yürütme ve devrimlere hiçbir flekilde güvenmez. O, gele-
ne¤i ve insano¤lunun y›llard›r çeflitli vesilelerle test edilmifl deneyim ve düzenle-
melerini temele al›r. Muhafazakârl›k deyince akla daha çok kurucu babalar olarak
Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Joseph de Maistre ve Hegel isimleri gelir.
Bu listeye S. T. Coleridge, William Wordsworth, Friedrich Novalis ve Michael Oa-
keshott gibi çok say›da muhafazakâr düflünür de eklenebilir. Bu düflünürler tara-
f›ndan temsil edilen gelenekçi, romantik, paternalist, liberal ve yeni muhafazakâr-
l›k gibi en az befl farkl› muhafazakârl›k türünün hepsinde ortak olan fley, befleri ve
politik meselelerin çözümünde, insan akl›n›n gücüne kuflkuyla bakan bir yakla-
fl›md›r. Gerçekten de muhafazakârl›¤›n temelinde, ampirik ve kuflkucu bir tav›r bu-
lunur. O, soyut fikirlerden ziyade denenmifl ve test edilmifl düzenlemelere inan›r-
ken bireylerin içinde üyesi olduklar› toplum ve toplumlar›n da tarih taraf›ndan bi-
çimlenmeleri olgusuna özel bir önem atfeder. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda insan do¤a-
s›ndaki çatlaklar›n bilincinde olup onun gerçek iyiyi hayata geçirme potansiyeli
konusunda flüpheleri bulunan muhafazakârl›k, uygarlaflm›fl hayat›n düzen ve gele-
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ne¤e olan ihtiyac›na vurgu yapar. Buna göre muhafazakârl›k, di¤er politik ideolo-
ji veya siyasi geleneklerin ba¤land›¤› soyut teorilerle ilkelere güvenmeyip gelenek,
tarih ve tecrübeyi esas al›r. Baflka bir deyiflle o, akl›n politik dünyadaki rolüne bafl-
tan beri kuflkuyla bakarken gerek toplumsal ve gerekse politik alanda ak›ld›fl› kay-
naklara daha büyük bir önem verir. 

Asl›nda muhafazakârl›¤›n, politikada akla büsbütün karfl› ç›kmak yerine, akl›n
iki türü aras›nda bir ayr›m yapt›¤›n› söylemek do¤ru olur. Gerçekten de teorik
ak›l ile pratik ak›l veya zekâ ile ak›l, teknik bilgi ile pratik bilgi aras›nda bir ayr›m
yapan muhafazakârlar, insan› hayvandan ay›ran fleyin ak›ldan ziyade manevi bir
dünyay› sezgi ile bilme yetene¤i oldu¤unu öne sürerler. ‹ki ak›l aras›ndaki ayr›m-
lar›, muhafazakârlar› do¤all›kla iki tür hakikat aras›nda bir ayr›m yapmaya götür-
müfltür. Muhafazakârl›¤a göre, teorik akl›n soyut hakikatlerinin dünyaya tatbik
edilmesi kaç›n›lmaz olarak çarp›tma ve bozulmaya yol açarken esas itibar›yla tea-
mül ve geleneklerde bulunan pratik hakikat, insan için sa¤lam bir rehberlik temin
eder. 

Muhafazakârlar befleri eylemin temelinin teorik de¤il de teamül, ön yarg› ve
al›flkanl›k oldu¤unu öne sürerler. Pratik akl›n söz konusu faaliyetlerle pratiklerde
cisimleflti¤ini öne süren muhafazakârlara göre, ön yarg› irrasyonel bir davran›fl tü-
rü olmay›p nesiller boyunca süren deneyimlerden süzülüp gelen bilgeli¤i ifade
eder. O, “ne yapmak gerekti¤ini” bilme tarz› olup özü gere¤i soyut ak›ldan üstün-
dür. Kiflinin, muhafazakârlar›n gelenekle özdefllefltirdi¤i ön yarg›ya göre eylemde
bulunmas›, elbette onun atalar›n›n davrand›¤› gibi davranmas› anlam›na gelir. Bu
yüzden ön yarg›, teamül, al›flkanl›k ve dolay›s›yla gelenek üzerine yo¤unlaflma,
muhafazakâr düflünüflü alabildi¤ine zengin bir tarih tasar›m›na, tarihe çok önemli
bir rol yüklemeye, tarihi teleolojik aç›dan derin ve manevi bir amac›n cisimleflme-
si olarak görmeye sevk etmifltir. Muhafazakârlara göre, siyaset felsefesinin makul
ve gerçek temelini, özgürlük, eflitlik ve adalet benzeri soyut ilkelerden çok tecrü-
be ve tarih oluflturur.

Bütün politik ideolojileri gördükten sonra, ideal ya da yeni bir yönetim biçimi gelifltirdi-
¤inizi varsay›n! Böyle bir düflünce deneyinde nereden veya hangi unsurlardan hareket edip
neleri temele alma zorunlulu¤u vard›r?
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Siyaset felsefesinin problemlerine vak›f olup onu

siyaset biliminden ay›rt etmek.

Siyaset felsefesi siyaset bilimiyle konu bak›m›n-
dan neredeyse tam bir benzerlik sergiler. Arala-
r›ndaki fark yaklafl›m ve yöntem yönünden ger-
çekleflen bir farkt›r. Siyaset biliminin politik ko-
nulara “olan” aç›s›ndan yaklafl›p bilimsel yön-
temleri kulland›¤› yerde, siyaset felsefesi bu ko-
nulara olmas› gereken aç›s›ndan yaklaflarak ras-
yonel ve kavramsal analiz yöntemini kullan›r.
Öte yandan siyaset felsefesinin problemleri yerel
ve evrensel problemler olarak ikiye ayr›l›r. Yerel
problemler, Yunan’da problemin kent devletini
meflrulaflt›rma, Orta Ça¤da din-siyaset iliflkisini
belirleme, Yeni Ça¤da ulus-devleti temellendir-
me, endüstriyel toplumda refah› paylaflt›rma
problemi olmas› örneklerinde oldu¤u üzere, ça¤-
dan ça¤a de¤iflen problemlerdir. Oysa evrensel
problemler “en iyi yönetim biçiminin ne oldu¤u”
türünden tüm ça¤lar ve toplumlar için ayn› kalan
problemlerdir. Siyaset felsefesinin problemleri
ayr›ca kavramsal problemler ve normatif prob-
lemler olarak da ikiye ayr›l›r.

Devletin ne oldu¤unu ve ne gibi özellikler tafl›d›-

¤›n› söylemek.

Devlet, belli bir co¤rafya üzerinde yaflayan in-
sanlar›n oluflturdu¤u kolektif düzeni bar›fl ve gü-
venlik içinde yöneten egemen kurumlar bütünü
olarak tan›mlanabilir. Buna göre halk, ülke ve
otorite gibi üç ana ö¤eyi bir flekilde ihtiva eden
modern devlet mutlak bir egemenli¤e sahip olan
yönetim ayg›t›n› ifade eder. Sosyal hayat›n örgüt-
lenmesinden de sorumlu olan devlet, özel iliflki-
ler alan›ndan farkl› olan kamusal bir alan yarat›p
burada etkili bir yönetim sa¤layabilmek ve vergi
toplayabilmek için bürokratik kaynaklara sahip
olur. 
Devlet, dahas› hukuk alan›n› yaratan, yönetimi
alt›nda yaflayan herkes için yasa koyan, pozitif
hukukun yarat›c›s› olan güçtür. Zorunlu yarg› gü-
cüne ve güç kullan›m tekeline sahip olan, otori-
te ve iktidar›n› silahl› güçle kurup üstün bir ira-
deyi temsil eden devletin en temel özelli¤i mefl-
ruluk olmak durumundad›r.

Toplum sözleflmesi ö¤retisini aç›klamak.

Toplum sözleflmesi, politik otoritenin veya dev-
letin varl›¤›n› bireylerin r›zas›na veya anlaflmas›-
na dayand›rarak meflrulaflt›ran bir kavramsal mo-
del ya da aç›klama fleklidir. Hobbes, Spinoza,
Locke, Rousseau, Kant ve Rawls benzeri düflü-
nürler taraf›ndan gelifltirilen ya da benimsenen
bu model, insanlar›n bafllang›çta devletin var ol-
mad›¤› bir do¤a durumu içinde yaflam›fl oldukla-
r›n› ancak bu duruma bir son vererek bir sözlefl-
me ile devleti tesis ettiklerini kabul eder. Do¤a
durumu, bu filozoflarda karfl›m›za elbette bir hi-
potez olarak ç›kar. O, devletin otoritesinin olma-
d›¤› bir durumdur. Devlet olmad›¤›nda, devletin
insanlar aras›nda düzeni sa¤lamak için kulland›-
¤› araçlar olarak güvenlik güçleri, pozitif hukuk
ve mahkemeler de yoktur. Sonradan bir sözlefl-
me ile devleti yaratan insanlar oldu¤u için, dev-
let bu modelde bireylerin güvenli¤ini sa¤lamak,
temel hak ve özgürlüklerini korumak, düzeni te-
sis etmek, adaleti yaratmak, politik eflitli¤i mey-
dana getirmek vs. için var olur.

Demokrasi kavram›n›n içeri¤iyle demokrasinin

meziyet ve kusurlar›n› ay›rt etmek.

Demokrasi “halk›n halk taraf›ndan, halk için yö-
netimi” olarak tan›mlan›r. Söz konusu tan›m de-
mokrasinin farkl› türleri oldu¤una iflaret eder.
“Halk taraf›ndan yönetim” koflulu klasik ve do¤-
rudan demokrasiyle kat›l›mc› demokrasiyi ifade
ederken “halk için yönetim” koflulu modern, tem-
sili demokrasiye iflaret eder. Bunun ötesine ge-
çildi¤inde, demokrasinin iki temel ölçütünün on-
da politik kararlar›n kim taraf›ndan al›nd›¤›yla,
kimin ç›karlar›na hizmet etti¤i ölçütleri oldu¤u
söylenebilir. Birinci ölçüt, al›nan politik kararlar›
halka ba¤layan Bat› tipi liberal demokrasiyi, ikin-
cisi ise sosyalist rejimlere özgü halk demokrasisi-
ni verir. Özellikle liberal demokrasi söz konusu
oldu¤unda, onun halk› seçimler yoluyla karar al-
ma süreçlerine katan, politik eflitli¤e dayanan,
bireysel hak ve özgürlükleri teminat alt›na alan,
dolay›s›yla halk› yetkilendirirken özgürlefltiren
bir yönetim tarz›n› ifade etti¤i söylenebilir.
Demokrasinin en büyük erdemi, onun hatalar›
telafi etme imkân›n›n bulundu¤u yegâne yöne-
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tim flekli olmas›ndan kaynaklan›r. O, dahas› bi-
reylere kendi kaderlerini tayin etme hakk› verir.
Demokrasi yurttafllar›n ba¤›ms›zl›k, olaylar› elefl-
tirel bir tarzda ele al›p tart›flma ve baflkalar›n› da
hesaba katma gibi iyi özelliklerini en fazla gelifl-
tirme imkân› bulduklar› bir rejimdir. Dahas›, de-
mokrasi hem adaletsizli¤e göreli olarak daha az
rastlanan hem de adaletsizli¤e u¤rayan veya ç›-
karlar› zarar görenlerin seslerini ç›kartma veya
haklar›n› arama imkân›na sahip olduklar› bir po-
litik düzeni tan›mlar. Sosyal dayan›flma duygusu-
nun oluflumuna katk› yapt›¤›na inan›lan demok-
rasi, farkl› hayat tarzlar›n›n meflruiyetine inanan,
farkl› dünya görüfllerine, inançlara ve hayat tarz-
lar›na sahip insanlar›n bir arada bar›fl içinde ya-
flamalar›n› mümkün k›lan bir yönetim tarz›n› ifa-
de eder. Ona yöneltilebilecek en önemli itiraz,
ço¤unlu¤un az›nl›k üzerindeki tahakkümüne yol
açabilmesi tehlikesidir.

Liberalizm komünoteryanizm karfl›tl›¤›n› aç›k-

lamak.

Liberalizm politik analizin merkezine bireyi geçi-
ren, bireyin toplum ya da cemaatten daha ger-
çek oldu¤unu ve önce geldi¤ini savunan siyaset
felsefesi anlay›fl› ya da politik ideolojidir. O, bu
yüzden kolektif düzenin rekabete dayal› bir eko-
nomik temel üzerinde, bireyin temel hak ve öz-
gürlüklerini koruyacak, mutlulu¤una hizmet ede-
cek flekilde yap›land›r›lmas› gerekti¤ini öne sü-
rer. Oysa komünoteryanizm, tam da bu hususun,
yani liberalizmin toplumu toplum olmaktan ç›-
kartarak salt bireylerden meydana gelen bir top-
lam haline getirmesinin, ça¤dafl toplumun en bü-
yük s›k›nt›s›na ya da problemine yol açt›¤›n› ile-
ri sürer. Cemaatçilik dolay›s›yla, bireyin de¤il de
cemaatin ahlaki, kültürel ve politik bak›mdan da-
ha gerçek olup önce geldi¤ini savunur.

Muhafazakârl›¤›n mant›¤›n› aç›klamak.

Muhafazakârl›k, befleri ve politik meselelerin çö-
zümünde, insan akl›n›n gücüne kuflkuyla bakan
yaklafl›m ya da politik ideolojiyi ifade eder. Te-
melinde ampirik ve kuflkucu bir tav›r bulunan
muhafazakârl›k soyut fikirlerden ziyade, denen-
mifl ve test edilmifl düzenlemelere inan›p bireyle-
rin içinde üyesi olduklar› toplum ve toplumlar›n
da tarih taraf›ndan biçimlenmeleri olgusuna özel
bir önem atfeder. ‹nsan›n gerçek iyiyi hayata ge-
çirme potansiyeli konusunda flüpheleri olan, uy-
garlaflm›fl hayat›n düzen ve gelene¤e olan ihtiya-
c›na vurgu yapan muhafazakârl›k gelenek, tarih
ve tecrübeyi esas al›r. Baflka bir deyiflle o, akl›n
politik dünyadaki rolüne bafltan beri kuflkuyla
bakarken gerek toplumsal ve gerekse politik alan-
da ak›ld›fl› kaynaklara, gelenek, teamül, ön yarg›
ve tecrübelere daha büyük bir önem verir.
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1. Afla¤›daki özelliklerden hangisi siyaset felsefesini si-
yaset biliminden ay›ran özelliktir?

a. Politik hayat› konu almas›
b. Siyasal ideolojileri ele almas›
c. Politik olgular› incelemesi
d. Normatif bir disiplin olmas›
e. Birey-devlet iliflkisini konu etmesi

2. Afla¤›daki sorulardan hangisi siyaset felsefesinin nor-
matif sorular›ndan biridir?

a. Devlet nedir?
b. Adalet nedir?
c. En iyi yönetim biçimi hangisidir?
d. Demokrasinin temel özellikleri nelerdir?
e. Politik yönetimin meflruiyeti nas›l sa¤lanabilir?

3. Afla¤›dakilerden hangisi devletin özelliklerinden bi-
ri de¤ildir?

a. Mutlak bir egemenli¤e sahip olmas›
b. Belli bir co¤rafya üzerinde güç kullan›m tekeli-

ne sahip olmas›
c. Güç kullan›m›n› otorite ile birlefltirmifl olmas›
d. Halk, ülke ve otorite gibi üç temel ö¤eyi ihtiva

eden politik örgütlenme olmas›
e. Sadece atanm›fllar taraf›ndan yönetilmesi

4. Devletin varl›¤›na mutlak olarak karfl› ç›kan politik
ideoloji afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Faflizm
b. Liberalizm
c. Muhafazakârl›k
d. Anarflizm
e. Milliyetçilik 

5. Devletin varl›¤›n› insan›n güvenlik ihtiyac›na dayan-
d›ran düflünür afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Rousseau
b. Locke
c. Hobbes
d. Kant
e. Rawls 

6. Devletin varl›¤›n› eflitlik üzerinden meflrulaflt›ran dü-
flünür afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kant
b. Hume
c. Locke
d. Rousseau
e. Rawls 

7. Afla¤›dakilerden hangisi demokrasinin temel ilke ya
da özellikleri aras›nda yer almaz?

a. Halk›n halk taraf›ndan, halk için yönetimi esast›r.
b. Politik eflitli¤e dayan›r.
c. Temel hak ve özgürlüklerin teminat alt›na al›n-

d›¤› bir yönetimdir.
d. Ço¤unlu¤un mutlak egemenli¤inin geçerli oldu-

¤u yönetim fleklidir.
e. Rekabet ve seçim ilkesine dayan›r. 

8. Afla¤›dakilerden hangisi liberalizmin, di¤er bütün
iddialar›n›n kendisine ba¤l› oldu¤u en temel tezidir?

a. Birey ontolojik, moral ve politik aç›dan en temel
varl›kt›r.

b. Devlet birey için vard›r.
c. Bireyin geliflim ve giriflimcili¤i toplumun refah›-

na katk› yapar.
d. Mülkiyet bireyin bedenine sahip olmas›yla bafllar.
e. Bireyin özgürlü¤ü, onun her istedi¤ini yapma-

s›ndan meydana gelir. 

9. ‹nsan›n do¤ufltan getirdi¤i hiçbir fley bulunmad›¤›
iddias› yan›nda baflkaca düflünceleriyle de liberalizmin
ilk ve en önemli teorisyenlerinden olan ‹ngiliz düflünü-
rü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. John Rawls
b. Isaiah Berlin
c. Thomas Green
d. John Locke
e. John Stuart Mill 

10. Politik irrasyonalizmi ifade eden ideoloji ya da yak-
lafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sosyalizm
b. Komünizm
c. Liberalizm
d. Muhafazakârl›k
e. Komünoteryanizm 

Kendimizi S›nayal›m
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‹nsanlar›n belli bir noktaya gelmifl olduklar›n› kabul
edelim; bu noktada do¤al yaflamda kendilerini koruma-
lar›n› güçlefltiren engellerin, direnme güçleri sayesinde
bireylerin tek tek bu durumda kalabilmek için harcaya-
caklar› çabalara a¤›r bast›¤›n› düflünelim. Bu koflullarda
bu ilkel durumun sürüp gitmesi mümkün olamaz ve in-
sanlar yaflam biçimlerini de¤ifltirmezlerse yok olurlar.
Ne var ki insanlar yeni güçler yaratamad›klar›ndan, el-
lerindeki güçleri bir araya getirip onlardan yararlan-
maktan baflka bir fley yapamad›klar›ndan kendilerini
korumak amac›na yönelik olarak sadece bir araya gele-
bilirler ve direnci yok edebilecek bir güç birli¤i olufltu-
rabilirler ve birlefltirdikleri güçleri yönlendirici tek bir
güçle ve birlikte harekete geçirebilirler. 
Bu güç birli¤ini ancak bir topluluk oluflturabilir. Ama
her bireyin gücü ve özgürlü¤ü, kendini koruma ba¤la-
m›nda en önemli enstrümanlar oldu¤undan, birey ken-
disine zarar vermeden, kendisine göstermek zorunda
oldu¤u ilgiyi ihmal etmeden bunlar› nas›l baflkalar› için
angaje edebilir? Benim konumla ba¤lant›s› dikkate al›n-
d›¤›nda flöyle aç›klayabiliriz bu güçlü¤ü: “Her bireyin
mal›n› ve can›n› tüm ortak gücüyle savunan öyle bir
toplum biçiminin bulunmas› gerekir ki bu toplumda
her birey hem herkesle bir oldu¤u halde sadece kendi-
ne itaat etsin ve eskisi kadar da özgür olsun.” Toplum
sözleflmesinin çözüm getirdi¤i temel sorun budur...
Bu sözleflmenin koflullar› bütünüyle sorunun özüyle
belirlenmifltir, öyle ki bu ba¤lamda en küçük de¤ifliklik
onu etkisiz ve geçersiz hale getirir ve belki hiçbir za-
man ifade edilmemifl olan bu koflullar her yerde do¤al
bir biçimde kabul edilmifltir, ta ki toplum sözleflmesi
bozulup herkes eski haklar›na dönünceye ve sözlefl-
meyle sa¤lanan özgürlü¤ünü yitirerek bu özgürlük u¤-
runa vazgeçti¤i do¤al özgürlü¤üne yeniden sahip olun-
caya kadar...
Bu koflullar›n tümü kesinlikle tek bir koflula indirgene-
bilir: Her birey kendini, bütün haklar›yla birlikte toplu-
lu¤a adar çünkü her birey kendini tümüyle topluma
adad›¤›nda koflullar herkes için ayn› olur ve koflullar
herkes için ayn› olunca bunlar› baflkalar›n›n aleyhine
çevirmek kimseye bir yarar sa¤lamaz. Dahas› bu ba¤-
lanmada bir ön flart olmad›¤›ndan birlik olabildi¤ince
eksiksizdir ve hiçbir bireyin isteyebilece¤i bir fley yok-
tur çünkü bireylere birtak›m haklar b›rak›lm›fl olsayd›,
bu bireylerle topluluk aras›nda ç›kabilecek anlaflmaz-
l›klar› yarg›layacak ortak bir üst merci bulunmad›¤›n-
dan ve her birey de bir anlamda kendisinin yarg›c› ol-

du¤undan her bak›mdan yarg›ç olmaya kalkard›, böyle
olunca da do¤al yaflam koflullar› sürer, toplum kaç›n›l-
maz bir biçimde zorbalafl›r ya da de¤ersizleflirdi. 
Sonuçta kendini topluma ba¤layan birey asl›nda kimse-
ye ba¤lanmam›flt›r ve kendisiyle ilgili olarak baflkas›na
tan›d›¤› ayn› haklara sahip olamayan hiçbir birey bu-
lunmad›¤›ndan her birey kendi yitirdi¤inin tam karfl›l›-
¤›n› kazanm›fl olur.
Toplumsal anlaflma, özüyle ilgili fleyler bir yana b›rak›-
l›rsa flu flekilde özetlenebilir: Her birimiz bütün varl›¤›-
m›z› ve bütün gücümüzü birlefltirerek genel iradenin
kesin buyru¤una veririz ve her bireyi bütünün bölün-
mez bir parças› kabul ederiz.
Bu birlik sözleflmesi, sözleflmeyi yapanlar›n bireysel
varl›klar› yerine, toplant›daki oy say›s› kadar üyesi olan
tüzel ve kolektif bir bütünlük oluflturur; bu bütünlük
ortak ben’ini, yaflam›n› ve iradesini bu sözleflmeden
al›r. Tüm öteki bireylerin bir araya gelmesiyle oluflan
bu tüzel kifliye eskiden site denirdi; günümüzde ise
cumhuriyet ya da siyasal topluluk deniyor. Bireyleri
ona edilgen oldu¤unda devlet, etkin oldu¤unda egemen

güç, öteki devletler karfl›s›nda da egemenlik diyorlar.
Ortakl›k içinde olanlar ise kolektif olarak halk, egemen
otoritenin bireyleri olarak yurttafl, devletin yasalar›na
itaat eden kifliler olarak da uyruk ad›n› al›yorlar. Ancak
bu terimler s›k s›k kar›fl›r ve birbirlerinin yerine kullan›-
l›r; kavram de¤il de de¤iflmez bir terim olarak kullan›l-
d›klar›nda kesinlikle ay›rt edilmeleri gerekir.

Kaynak: J. J. Rousseau, Toplum Sözleflmesi (çev. ‹. Yer-
guz), Say Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008.

Okuma Parças›
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Girifl” bölü-
münü yeniden okuyun. “Normatif bir disiplin
olma özelli¤inin” siyaset felsefesini siyaset bili-
minden ay›ran en temel özellik oldu¤unu göre-
ceksiniz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Siyaset Felsefe-
sinin Temel Problemleri” bölümünü yeniden
okuyun. “En iyi yönetim biçimi hangisidir?” soru-
sunun siyaset felsefesi taraf›ndan sorulan norma-
tif sorulardan biri oldu¤unu an›msayacaks›n›z.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Devlet Ne-
dir?” bölümünü yeniden okuyun. “Sadece atan-
m›fllar taraf›ndan yönetilme” özelli¤inin devleti
tan›mlayan özelliklerden biri olmad›¤›n› göre-
ceksiniz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Devlet Nedir?”
bölümünün “Devlet ve Anarflizm” bafll›kl› alt bö-
lümünü yeniden okuyun. Devletin varl›¤›na mut-
lak bir biçimde karfl› ç›kan politik ideolojinin
“Anarflizm” oldu¤unu an›msayacaks›n›z.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Toplum Söz-
leflmesi” bölümünü yeniden okuyun. Devletin
varl›¤›n› insan›n güvenlik ihtiyac›na dayand›ran
düflünürün “Hobbes” oldu¤unu göreceksiniz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Toplum Söz-
leflmesi” bölümünü yeniden okuyun. Devletin
varl›¤›n› eflitlik üzerinden meflrulaflt›ran düflü-
nürün “Rousseau” oldu¤unu an›msayacaks›n›z.

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Demokrasi”
bölümünü yeniden okuyun. Demokrasinin her
ne kadar ço¤unluk ilkesini temele almakla bir-
likte, bunun mutlak olmad›¤›, onun az›nl›k dü-
flünceleriyle haklar›n› korumaya dayand›¤›n›
göreceksiniz.

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Siyaset Felse-
fesinin Metafiziksel Boyutu” bölümünün “Libe-
ralizm” alt bölümünü yeniden okuyun. Libera-
lizmin temel iddias›n›n “bireyin ontolojik, poli-
tik ve ahlaki aç›dan en temel varl›k oldu¤u” id-
dias› oldu¤unu göreceksiniz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Siyaset Felse-
fesinin Metafiziksel Boyutu” bölümünün “Libe-
ralizm” alt bölümünü yeniden okuyun. Libera-
lizmin kurucu düflünürünün “John Locke” oldu-
¤unu göreceksiniz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Siyaset Felse-
fesinin Epistemolojik Boyutu” bölümünü yeni-
den okuyun. Politik irrasyonalizmi ifade eden
politik ideolojinin “muhafazakârl›k” oldu¤unu
an›msayacaks›n›z.

S›ra Sizde 1

Birey ve devlet, biri olmad›¤›nda di¤erinin de olamad›-
¤› temel ö¤elerdir. Çünkü devleti ortaya ç›kartan, onun
ortaya ç›k›fl›na yol açan temel etmen farkl› düflünce, is-
tek ve ç›karlara sahip olan bireylerin bir toplum içinde
bir araya gelmeleridir; bireyler bununla da kalmay›p
aralar›ndaki ç›kar çat›flmalar›n›n ortadan kald›r›labilme-
si için, kendilerini yönetecek bir hakeme ihtiyaç duyar-
lar. Devlet, farkl› görüfl, istek ve arzulara sahip olan bi-
reyler var oldu¤u için vard›r. 
Birey-devlet iliflkisinin en iyi, hukuk devletinde kurul-
du¤u söylenebilir. Bunun da nedeni, söz konusu devlet
anlay›fl›n›n birey-devlet iliflkisinin iki unsurunu birbiri-
ne hukuk gibi evrensel bir de¤er ve ölçüyle ba¤lamas›-
d›r. Hukuk devleti anlay›fl› bireye, bireyin hak ve öz-
gürlüklerine olabilecek en yüksek önemi verir. Baflka
bir deyiflle o, bireylerin kendi geleceklerini belirleme
hakk›na sahip olduklar›n› peflinen kabul eder; hukuk
devleti anlay›fl›, demek ki bireylerin kendilerini s›n›rs›z-
ca gelifltirebileceklerini ve bunun için de birtak›m temel
hak ve özgürlüklere sahip olduklar›n› temel bir kabul
olarak benimser. Fakat o, bu noktada kalmaz; bireyle-
rin bir toplum içinde do¤duklar›n›, devletin sa¤lad›¤›
çok say›da hizmetten faydaland›klar›n› da kabul eder.
Yani, hukuk devleti anlay›fl› aç›s›ndan bireylerin, hak
ve özgürlükleri oldu¤u kadar topluma karfl› sorumluluk
ve ödevleri de vard›r. Hukuk devleti anlay›fl›, devleti de
bireyler kadar gerçek olan bir fley olarak görür. Bu dev-
let ise eylem, ifllem ve faaliyetlerinde hukukun genel il-
kelerine ba¤l› kalan bir devlettir; meflruiyetini hukuka
mutlak ba¤l›l›ktan al›r. Hukuk devleti, sadece bir kanun
devleti de¤ildir; o, kendisini evrensel hukuk kurallar›
ve normlarla ba¤lar. Bireyin hak ve özgürlüklerinin ko-
runmas› amac›yla, kendi müdahale alan›n›n s›n›rlar›n›
çizer. O, hukuk kurallar› karfl›s›nda herkesin eflit olma-
s›n› temin eder.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2

Elbette anlat›l›r. Dolayl› olarak anlat›lmas› daha faydal›
olabilir. Bu ba¤lamda anlat›lan meflhur bir öykü vard›r:
‹ngiltere’nin Çimleri. “Asyada yeni yeni geliflmekte olan
bir ülkenin yöneticilerinden biri ‹ngiltere’yi ziyaret et-
mifl; ziyareti s›ras›nda, meydanlarda ve bahçelerde gör-
dü¤ü ‹ngiliz çimlerine hayran kalm›fl. Ayn› yönetici, iflin
s›rr›n› ‹ngilizlere sormufl ve ald›¤› bilgi uyar›nca, ülkesi-
ne ‹ngiliz çim tohumlar›yla dönmüfl. Ülkesine var›nca
yapt›¤› ilk ifl, tohumlar› ektirmek olmufl. Fakat ne yap-
t›ysa ayn› güzellikte çim elde edememifl. Yönetici, bu-
nun üzerine nerede hata yapt›¤›n› sormufl. ‹ngilizler,
‘Sulayacaks›n!’ demifller. Ayn› sonucu alamay›nca, hep
bir daha sormufl ve hep ayn› cevab› alm›fl: ‘Sulayacak-
s›n!’ Yönetici y›llar sonra ‘dedi¤iniz gibi sulay›p duruyo-
rum ama yine de sizin çimlere benzemiyor’ dedi¤inde,
‹ngilizler ‘Benzemez çünkü biz bizim çimleri yüzy›llar-
d›r suluyoruz’ demifller.” 

S›ra Sizde 3

Mevcut politik ideolojilerin vukuflar›ndan da yararlan›-
larak iyi ya da ideal bir yönetim biçimi hiç kuflku yok ki
tasarlanabilir. Bunun salt hayali veya ütopik bir fley ol-
mamas› için gerçekçi davran›lmas› gerekti¤ine göre, söz
konusu yönetim biçimi tasarlan›rken bir yandan evren-
sel de¤er ya da ideallere, di¤er yandan da ilgili yöneti-
min kendisine dayanaca¤› insanla ilgili olgulara baflvur-
ma zorunlulu¤u vard›r. Evrensel de¤er ya da ideallerin
en bafl›nda adalet, eflitlik ve özgürlük de¤erleri gelir. Bu
yüzden tasarlayaca¤›n›z sistemin eflitlikçi, adil ve özgür-
lükçü bir sistem olmas› gerekir. Öte yandan onu hayata
geçirirken insanla ilgili do¤al, biyolojik, psikolojik ve
kültürel olgular› hesaba katma zorunlulu¤u vard›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Estetik özne, estetik nesne ve estetik tutum kavramlar›n› aç›klayabilecek,
Estetik yarg›n›n özelliklerini s›ralayabilecek,
Estetik de¤erin içeri¤ini aç›klayabilecek,
Özcü sanat teorilerini s›n›flayabilecek,
Anti-özcü sanat teorilerini aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Estetik, felsefenin duyusal de¤erle ilgili olan alt dal› ya da disiplinine karfl›l›k gelir.
Bunu en aç›k bir biçimde gösteren fley de estetik teriminin antik Yunancada bulu-
nan etimolojik kökenidir. Terimi felsefeye sokan, onu felsefenin belli bir alan› ya
da disiplinini ifade etmek için ilk kullanan kifli, ünlü Alman düflünürü Alexander
Baumgarten (1714-1762) olmufltur. Onun ilk, temel duyum anlam›na gelen aisthe-
sis sözcü¤ünden yola ç›kt›¤› söylenebilir. Esteti¤in konu ald›¤› veya üzerinde yo-
¤unlaflt›¤› duyusal de¤er, güzelliktir. Nitekim esteti¤in güzelli¤e yöneldi¤ini söyle-
yen bu Alman düflünürüne göre estetik, güzelli¤e yönelen duyumsal bilgiyi konu
al›r. Baumgarten’den sonra da Kant, esteti¤i güzellik ve be¤eni yarg›lar› üzerine
felsefi düflünme ya da refleksiyon olarak tan›mlam›flt›r.

Estetik iki ana parça ya da bölümden oluflur. Bunlardan birincisi estetik olgu
ya da fenomenlerin felsefesi olarak estetiktir; estetik burada, estetik özne ve nes-
neyi, estetik yarg›y›, estetik de¤eri, estetik tutumu, vb. bütün boyutlar›yla ele al›r.
‹kincisi, do¤rudan do¤ruya sanat› konu alan, sanat›n bir özü olup olmad›¤›n› so-
ruflturan, sanatsal yarat›c›l›¤›n mahiyeti, sanat eserinin statüsü üzerinde duran sa-
nat felsefesidir.

ESTET‹K FENOMENLER‹N FELSEFES‹ OLARAK ESTET‹K
Gerçekten de esteti¤in ana zemini veya temel bölümü, esteti¤in kapsam› içinde
kalan fenomenlere iliflkin derinlikli bir analizden meydana gelir. Söz gelimi bir mü-
zik eserine, bir fliir ya da resme veya bir k›r manzaras›na “güzel” dedi¤imiz, onlar-
dan estetik bir de¤ere sahip olan fleyler diye söz etti¤imiz dikkate al›n›rsa, esteti-
¤in hayat›m›z›n oldukça önemli bir bölümünde belirleyici bir rol oynad›¤› aç›kt›r.
Estetik, burada esas olarak estetik de¤er ya da güzellik üzerinde yo¤unlafl›r. Fakat
bu de¤er, dünyada bir bafl›na ortaya ç›kmaz, tam tersine bir fleylerin, örne¤in bir
heykel ya da resmin güzelli¤i olarak ortaya ç›kar. Estetik iflte bu yüzden “güzelli-
¤in nas›l analiz edilip tan›mlanabilece¤i” sorusuna bir yan›t getirmeye çal›fl›r. “Gü-
zelli¤in bir örne¤i oldu¤u estetik de¤erin, nesnel mi yoksa öznel mi, mutlak m›
yoksa göreli bir de¤er oldu¤u” sorusunu sorar. 

O, burada kalmay›p “Güzellik sergileyen veya estetik bir de¤ere sahip oldu¤u
söylenen fleyleri, k›sacas› estetik nesneyi nas›l anlamam›z, aç›klamam›z gerekir?”
sorusuna geçer. Estetik nesnenin ortaya ç›k›fl›, hiç kuflku yok ki ondaki de¤eri
al›mlayacak bir öznenin varl›¤›na ba¤l›d›r. Estetik bu yüzden “Güzelli¤e yönelen

Estetik

Estetik nesne, estetik özne,
estetik de¤er, estetik tutum
ve estetik yarg› esteti¤in
konusunu, onun ontik
bütünlü¤ünü meydana
getirir. Yani, esteti¤in
ontolojisi, belli bir be¤eni
duygusuna sahip estetik
öznenin belli bir estetik
de¤er tafl›yan estetik
nesneye, estetik diye
nitelenen özel bir tutum ya
da yaklafl›mla yönelmesinin
ard›ndan verilen estetik
yarg›dan oluflur.



estetik öznenin, nas›l ve hangi özellikleriyle anlafl›lmas› gerekti¤i” sorusu üzerinde
yo¤unlafl›r. Esteti¤in soruflturmalar›na yön veren iki temel soru daha vard›r. Bun-
lardan biri, güzelli¤in aç›mlanmas› veya ortaya ç›k›fl› öznenin belirli birtak›m özel-
likleri olan özel bir tutumuna ba¤l› oldu¤undan, do¤all›kla “Estetik öznenin este-
tik nesneye yönelmesini mümkün k›lan estetik tutum ya da deneyimin belirleyici
özellikleri nelerdir?” sorusudur. ‹kincisi ise “Öznenin estetik de¤er tafl›yan fleylere
yöneliminin sonucunda ortaya ç›kan estetik yarg›, epistemolojik ya da moral yarg›-
lardan nas›l farkl›l›k gösterir?” sorusudur. 

Estetik Nesne
‹nsan›n estetik ilgisinin veya tutumunun konusu olan her fley, estetik nesne kate-
gorisi içine girer. Estetik nesne, bir sanatkâr taraf›ndan yarat›lm›fl bir sanat yap›t›
olabilece¤i gibi, insan›n yarat›c› etkinli¤inin sonucu olmay›p tam tersine onun ve-
rili ya da haz›r buldu¤u do¤al bir fley, söz gelimi bir do¤a manzaras› ya da insan
bedeni benzeri bir do¤al ürün olabilir. Bununla birlikte estetik nesne denilince, da-
ha ziyade belirli bir estetik de¤ere sahip olan, yani öznenin kendisine k›ymet tak-
dir etti¤i, de¤erledi¤i bir sanat eseri anlafl›l›r. 

Söz konusu estetik de¤erlemede temel de¤er olarak güzelli¤in yan›nda, nesne-
nin görülebilir, ölçülebilir özelliklerini meydana getiren normlar da rol oynar. Her
sanat türünün kendine özgü, ölçülebilir normlar› oldu¤u gibi, belli bir tür içinde
farkl› sanat anlay›fllar› da kendine özgü normlar içerip farkl› estetik unsurlara vur-
gu yapabilir. Sanat eserlerinin konular›, anlamlar›, ifade biçimleri de sanat türleri-
ne göre farkl›l›k gösterir. Buna göre, söz gelimi edebiyat eserlerinin bir konusu,
hatta baz› durumlarda bir tezi vard›r. Baflka bir deyiflle fliirler, oyunlar, romanlar
hep bir fley hakk›ndad›r; buna mukabil görsel sanatlar, dünyadaki bir fleyleri tem-
sil ederler. Bununla birlikte hemen tüm sanat eserleri belirli bir anlam aktar›r; iflte
bundan dolay›, farkl› sanat türleri farkl› amaçlara hizmet ederken farkl› ortam ve
araçlardan yararlan›r. Estetik nesne olarak niteledi¤imiz bir sanat eserinin gerek or-
taya koydu¤u fleyi gerekse onun anlamland›r›lmas›n›, iflte bu özellikler belirler. Bir
edebiyat yap›t›n›n bir fley söylemesiyle, bir resmin, bir müzik yap›t›n›n bir fley söy-
lemesi, daha do¤rusu ifade etmesi farkl› olmak durumundad›r. 

Estetik nesnenin temsili ve anlam›, onda bu temsil ya da anlam› ortaya koymak
için bir dil ya da belli bir araçtan yararlan›lmas› olgusu, estetik nesnenin kendi için-
de iki ayr› nesneden olufltu¤u gerçe¤ine ›fl›k tutar. Buna göre, her sanat eseri bel-
li bir fiziki nesneden ya da belli fiziksel özelliklerden meydana gelir; örne¤in, bir
heykelin kendisinden yap›lm›fl oldu¤u bir madde, tunç ya da bronz; bir resmi mey-
dana getiren farkl› renkler bütünü veya bir müzik eserini oluflturan sesler kümesi
vard›r. Bütün bu maddi unsurlar, estetik nesnenin fiziki boyutunu, fiziki nesneyi
meydana getirir. Fakat bunun gerisinde nesnenin bir de anlam boyutu vard›r. Ya-
ni estetik nesne bir yönü itibar›yla fiziki bir fleydir ama estetik tutum veya dikkatin
konusu olan nesne, fiziki bir fley olmay›p onun ifade etti¤i fley veya anlamd›r.

Estetik De¤er
Estetik nesne olarak sanat eserinde fiziki boyut ile anlam boyutu, estetik nesnenin
en az›ndan iki farkl› de¤er ihtiva etti¤i manas›na gelir. Bunlardan birincisi, duyum-
sal de¤erlerdir ki söz konusu de¤erleri, estetik özne ya da gözlemci, fenomenal nes-
nenin duyumsal özelliklerinden keyif ald›¤›, haz elde etti¤i zaman idrak etmifl olur.
Baflka bir deyiflle, bir estetik nesnede duyumsal özellik ya da de¤erleri, söz konusu
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nesnenin dokusundan, renklerinden, tonundan, k›sacas› fenomenal nesneden hofl-
land›¤›m›zda, o bize duyumsal bir keyif verdi¤i zaman keflfederiz.

Bununla birlikte, duyumsal de¤erlerin idrak ve takdir edilmesi, sadece bir ilk
aflama olup estetik özneyi ço¤u durumda sanat eserinin formel de¤erine götürür.
Estetik nesne ya da sanat eseri için form, onun d›fl görünüflü veya fleklinden ziya-
de, parçalar›n›n karfl›l›kl› iliflkilerinin belirledi¤i genel yap›, bütünsel organizasyon-
dur. Gerçekten de sanat eserinin formundan söz edildi¤i zaman, genellikle eserin,
onu meydana getiren parçalar›n karfl›l›kl› iliflkilerinin sonucu olan bütünsel orga-
nizasyonu anlam›nda genel yap›s› anlat›lmak istenir. Sanatsal formun ölçütü olarak
da genellikle birlik, hatta organik birlik ölçütü önerilmifltir. Birlik hemen her za-
man kaosun, kar›fl›kl›¤›n ve uyumsuzlu¤un tam karfl›t›n› ifade eder; yani, bir nes-
ne birlikli oldu¤u zaman, onu meydana getiren parçalar›n ahenkli bir bütün için-
de ve gereksiz hiçbir fley ihtiva etmeyecek flekilde bir araya getirilmifl olmas›n› an-
latmak isteriz. 

Estetik nesne veya sanat eserinin söz konusu duyumsal ve formel de¤erleri, bir-
likte, onun en temel de¤eri olarak güzelli¤i meydana getirir, ona katk› yapar. Es-
tetik bir kavram olarak güzellik, genellikle sanatsal bir nesnenin flekil, renk, ses, ta-
sar›m veya ritim gibi duyusal tezahürlerden do¤up insan zihnine bir alg›sal haz de-
neyimi, bir anlam ya da doyum sa¤layan bir özelli¤i olarak tan›mlan›r. Bununla
birlikte, güzelli¤in tam olarak ne oldu¤u, onun nesnel ve mutlak bir de¤er mi yok-
sa öznel ve göreli bir de¤er mi oldu¤u, esteti¤in uzun tarihinin en önemli sorusu-
nu oluflturur. Nitekim antik ça¤da Yunanl› düflünürler, güzelli¤in tan›mlanabilece-
¤ini savunup onu düzen, birlik, uyum, oran, ölçü ve iyilik gibi niteliklerin bir bir-
leflimine indirgerken baz› modern düflünürler güzelli¤in tan›mlanamayaca¤›n› sa-
vunmufllard›r. Buna göre, ‹lk ve Orta Ça¤ düflüncesi, güzelli¤i nesnel bir nitelik
olarak de¤erlendirir ve güzelli¤i de di¤er nitelikleri nas›l alg›l›yorsak, o flekilde al-
g›lad›¤›m›z› savunur; oysa modern felsefede güzellik daha çok öznel bir aç›dan de-
¤erlendirilmifltir. Buna göre, modern felsefe aç›s›ndan güzellik, mutlak de¤il de gö-
reli bir kavramd›r; güzellik, fleylere belli bir biçimde bak›fl tarz›m›z›n sonucu olup
kiflinin duygular›yla, özellikle de be¤eni duygusuyla ilgili bir konudur. 

Buradan hareketle felsefi güzellik teorilerinin, en az›ndan klasik ve modern
olarak ikiye ayr›ld›¤›n› öne sürebiliriz. Klasik dedi¤imiz gelenek ‹lk Ça¤da, Pytha-
goras’tan bafllay›p on sekizinci yüzy›la kadar sürer. Modern gelenek ise esas iti-
bar›yla on yedinci yüzy›lda bafllay›p, on sekizinci yüzy›lda doruk noktas›na ula-
fl›r. Bunlardan her yönden nesnelci olan birincisine ayn› zamanda Pythagorasç›
gelenek, buna mukabil on sekizinci yüzy›l öncesinde ilk kez Sofistlerde ve Epikü-
rosçularda gördü¤ümüz, her bak›mdan öznelci olan ikinci gelene¤e ayn› zaman-
da hazc› gelenek ad›n› verebiliriz. Pythagorasç› gelenek güzelli¤in esas itibar›yla
do¤ada, müzikte ve matematiksel teoriler türünden entelektüel yap›mlarda örnek-
lendi¤ini düflünür ve onu, bu üç örnekten sonra baflka alanlara teflmil eder. 

Örne¤in Pythagorasç›lara göre, dünya, unsurlar› aras›nda belli bir ölçü, orant›,
düzen ve ahenk oldu¤u için güzeldir. Müzikteki ahengin, dünyan›n temelindeki
ahengi yans›tt›¤›n› öne süren bu yaklafl›m, güzellikle özdefllefltirdi¤i ahengi say›ya
indirger. Söz konusu Pythagorasç› gelenekte güzellik, zaman içinde ahlaki güzel-
lik idesini ve entelektüel ürün ya da eserleri de kapsayacak flekilde geniflletilmifl
olup güzelli¤in metafiziksel ya da en az›ndan ontolojik boyutunu aç›kl›kla ortaya
koyar. Bu realist güzellik anlay›fl›nda, güzelli¤in mutlak ve evrensel bir boyutu ka-
dar, göreli bir boyutundan söz etmek mümkündür. Nitekim ayn› gelenek içinde
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yer alan Platon’a göre, duyusal dünyada
var olan somut fleylerin güzelli¤i de¤iflebi-
lir veya yok olup gidebilir; baz›lar›na gü-
zel görünen baflkalar›na böyle görünme-
yebilir. Fakat güzelli¤in bu zamansal ve
göreli cisimleflmelerinin üstünde ve öte-
sinde, ezeli ve ebedi bir Güzellik ‹deas›
vard›r. 

Oysa hazc› gelenekte ya da modern
felsefede güzellik, realist ve nesnel boyu-
tunu büyük ölçüde kaybederek esas itiba-
r›yla öznel bir aç›dan de¤erlendirilir. Bafl-
ka bir deyiflle, hazc› güzellik gelene¤inde,
bütün estetik kavramlar gibi, güzellik kav-
ram› da estetik deneyimin nesnelerinden
ziyade, öznede veya befleri deneyimde ko-

numlan›r. Örne¤in yüce ve güzellik idelerimizin ve dolay›s›yla, kavramlar›m›z›n
kayna¤›n› araflt›ran Burke, onlar›n nesnelerin bizatihi kendilerinden de¤il de dene-
yimlendi¤i flekliyle nesnelerden geldi¤ini söyler. Hume da güzellik de¤erinin ya da
genel olarak estetik kavramlar›n öznel oldu¤unu, yani dünyay› belirli flekillerde
tecrübe etmek için gerekli psiko-fiziksel donan›ma ya da bir “be¤eni mekanizma-
s›”na sahip insan varl›klar›na ba¤l› bulundu¤unu öne sürer. Güzelli¤in konumlan-
d›¤› yerin ya da estetik deneyim ve kavramlar›n temel merkezinin bu be¤eni me-
kanizmas› oldu¤unu öne süren Hume’a göre söz konusu yetenek ya da kapasite,
sadece bir kimsenin, söz gelimi bir gülün güzel oldu¤unu öne sürebilmesi olgusu-
nu aç›klamakla kalmay›p öznel “be¤eni standard›na” ampirik bir temel sa¤lar. Bu-
na göre, uygun renk görüsüne sahip olup belli bir e¤itim sürecinden geçmifl insan-
lar nesneler için uygun renk kavramlar›n› do¤rulukla kullan›rlar. Ayn› flekilde be-
¤eni duygusu yeterince geliflmifl ve estetik kavramlar› yerli yerinde kullanmay› ö¤-
renmifl insanlar da, güzellik kavram›n› rahatl›kla, üstelik baflkalar›yla belli ölçüler
içinde uyuflacak ve hatta az da olsa bir miktar nesnellik temin edecek flekilde kul-
lan›rlar. Çünkü Hume’a göre, dünyada bir be¤eni farkl›l›¤› ve çeflitlili¤i olmakla
birlikte, bu çeflitlilik içerisinde herkes taraf›ndan be¤enilmekte olan sanat eserleri
de ortaya ç›kar. 

Söz gelimi Homeros’un veya Shakespeare’in eserlerinin hemen herkes taraf›n-
dan be¤eniliyor olmas›, bu tür eserlerin onlar› alg›lad›¤› zaman insan zihninin ho-
fluna giden niteliklere sahip oldu¤unu gösterir. ‹nsanda hofllanma uyand›rmaya
uygun düflen niteliklere sahip bu eserleri alg›lamaktan zihnin hofllanma duymas›
ise zihnin, Hume’un “be¤eni ilkeleri” veya “sanat kurallar›” dedi¤i fleye göre ifllem-
de bulundu¤u anlam›na gelir. Yani bizzat “be¤eni mekanizmas›”na ba¤l› bulunan
baz› biçim veya nitelikler, hofllanman›n kendisine dayand›¤› bir ölçüt olufltururlar.
Demek ki nesnelerin birtak›m özelliklerinin alg›s›n›n, insan zihninde hofla giden
bir güzellik duygulan›m› meydana getirmesi, bir be¤eni ilkesinin varl›¤›na iflaret
eder. ‹nsanlar›n belli sanatsal eserlerin güzelli¤i üzerinde uyuflmalar›n› temin eden
bu “be¤eni ilkesi” katk›s›na ra¤men, Hume’un da son çözümlemede güzelli¤in
nesnede de¤il, gören gözde oldu¤unu söyleyenler aras›nda yer ald›¤›n› söylemek
do¤ru olur.
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Estetik Özne
Estetik özne, estetik nesne karfl›s›nda estetik tav›r alabilen kifliyi tan›mlar. Estetik
özne, her fleyden önce estetik alan› ve bu arada estetik öznenin kendisini anlama-
ya yönelmifl filozofun kendisidir; o, belli bir sanat e¤itimi alm›fl, sanata dair bir
kavray›fl› olan bir sanat elefltirmeni olabilir. Ve estetik özne, nihayet belli bir be¤e-
niye, bir sanat duyarl›l›¤›na sahip s›radan bir insan veya bir estet olabilir. Demek
ki estetik özne, nesnenin tafl›y›c›s› oldu¤u güzellik de¤erini al›mlayan kiflidir. O,
belirli bir estetik de¤ere sahip sanat eseri veya do¤al güzellik karfl›s›nda etkilenme-
den geçemeyen kimse olmak durumundad›r. Estetik öznenin söz konusu de¤eri
veya güzelli¤i al›mlayabilmesi içinse belli bir be¤eni duygusuna sahip olmas› ge-
rekir. Hatta pek çok filozofa göre haz duygusunda temellenen bu be¤eninin belir-
li bir e¤itim yoluyla geliflmesi gerekir.

Estetik özneyi belirleyen temel özelliklerden biri, onun bir be¤eni duygusuna
sahip olmas›ysa ikincisi, estetik bir tutum gelifltirmifl olmas›d›r. Buna göre, estetik
özne bir estetik nesneyi alg›layan, alg›lamakla kalmay›p onu kavrayan ve ondan
estetik olarak hofllanan, estetik haz duyan bilinç ve be¤eni varl›¤›d›r.

Estetik Tutum
Estetik özneyi estetik nesneye ba¤layan, onunla büyük ölçüde özel diyebilece¤i-
miz bir iliflki tesis etmesini mümkün k›lan fley estetik tutumdur. Estetik özneyi be-
lirleyen özsel özellik olarak estetik tutum, bununla birlikte öyle kolayca tan›mla-
nabilecek bir fley de¤ildir. Bu yüzdendir ki o ya sanat eserlerine veya güzel diye
nitelenen do¤al ürünlere yaklaflman›n estetik olmayan yollar› da oldu¤undan ha-
reketle, ne olmad›¤› gösterilerek olumsuz bir biçimde tan›mlanma yoluna gidilmifl-
tir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, estetik tutumun yarar amac›na dönük pratik tavr›n tam
karfl›t› oldu¤u söylenebilir. Söz gelimi bir k›r manzaras›na, onun sergiledi¤i do¤al
güzelli¤i temafla etmek amac›yla de¤il, gelecekte buraya yapaca¤› yat›r›mlar aç›s›n-
dan bakan bir arsa spekülatörü veya tüccar›n tutumu pratik bir tav›rd›r. Ayn› flekil-
de, yay›nlamas› için önüne gelen flahane bir romana, tafl›d›¤› estetik de¤eri pek
dikkate almadan salt ticari kayg›larla yaklaflan bir yay›nc›n›n eser karfl›s›ndaki tav-
r›, yine pratik bir tav›rd›r. Estetik tutum, biliflsel tutumdan da farkl›l›k gösterir. Söz
gelimi ba¤lamc›lar her ne kadar sanat eserine ancak bütünsel ba¤lam› ›fl›¤›nda,
onun yarat›lm›fl oldu¤u ça¤›n koflullar›na iliflkin tarih ve sosyoloji bilgisi, eserin
kendisiyle ilgili teknik bilgi ve yarat›c›n›n kendisine iliflkin otobiyografik bilgi sa-
yesinde de¤er biçilebilece¤ini söyleseler bile, sanat eserine bilgi elde etme amac›y-
la bakmay›z. Baksak bile, bunun estetik tutumla do¤rudan hiçbir iliflkisi yoktur.
Hatta böyle bir biliflsel tav›r, estetik tutuma bazen zarar da verebilir. Estetik tutu-
mun kiflisel tav›rla da iliflkisinin olmamas› gerekir. Baflka bir deyiflle, bir sanat ese-
rini kendi hayat›yla iliflkisi ekseninde ele alan, bir tiyatro oyununu veya bir filmi
bir yerinde kendisini görmek için seyreden birinin tavr›, kiflisel bir tav›r olup onun
estetik tav›rla iliflkisi yoktur. Buna göre, bir fleye estetik bir perspektiften bakmak
demek, estetik nesnenin hayatlar›m›zla olan iliflkisine de¤il de onun bize sundu¤u
fleye tepki vermek demektir.

Estetik tutumun söz konusu pratik, kiflisel veya biliflsel tutumlardan farkl› oldu-
¤u gösterildikten sonra, onu belirleyen en önemli özelli¤in, buradan hareketle, ç›-
kar gözetmeyen bir tav›r olmas› oldu¤u söylenebilir. Baflka bir deyiflle, bir sanat
eserine estetik bir tutumla yaklaflan kifli, eseri baflka herhangi bir amac›n arac› ha-
line getirmeden, ona kendi içinde bir amaç olarak yaklaflan kiflidir. Buna göre, es-
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tetik tavr›n amac› kendindedir; onun kendi d›fl›nda bir amac› yoktur. “Amac› ken-
dinde” (auto telos ) diye bilinen bu özelli¤i ilk kez ve en aç›k bir biçimde, güzellik
karfl›s›nda duyulan hofllanman›n her tür arzu, ilgi ve ç›kardan ba¤›ms›z oldu¤unu
dile getiren Kant ortaya koymufltur. 

Ç›kar gözetmeyen bir tav›r olarak estetik tav›rda, özne, kendisini karfl›s›ndaki
nesneye tamamen verir. Böyle bir yaklafl›m›n sonucu olarak öznenin bütün dün-
yas› estetik nesne olur. Tutumun bu ikinci özelli¤i, seyir ve temafla olarak gerçek-
leflir. Bireysel ve öznel bir tav›r olarak estetik tutumun bir di¤er özelli¤i, onda bel-
li bir estetik haz ve hofllanman›n söz konusu olmas›d›r. Estetik haz, tutumun ken-
disinde olmas› bak›m›ndan amaçs›z, böyle bir tav›r almaya yönelmek aç›s›ndan ise
amaçt›r. Estetik haz ya da hofllanma, iflte bu flekilde amaçs›z bir amaçl›l›k tafl›ma
durumuna gelir. Elbette estetik haz alma diye özel bir duyusu veya melekesi olma-
yan insan, sahip oldu¤u do¤al hofllanma duygusunu e¤itimle gelifltirerek kendisi-
ne estetik nesne karfl›s›nda estetik haz verecek duyguyu kazan›r. 

Estetik Yarg›
Estetik alan›n ontik bütünlü¤ünü temin eden beflinci ana unsur, estetik yarg›d›r.
Estetik yarg›, estetik öznenin estetik nesneye, ad›na estetik tutum dedi¤imiz özel
bir tav›rla yöneldikten sonra, gerçeklefltirdi¤i estetik de¤er yükleme edimini tan›m-
lar. Güzellikle ilgili yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, bu konuyu
düflünce tarihinde, özellikle de modern zamanlarda esteti¤in nesnel temellerinden
kopar›lmas›n›n bir sonucu olarak ilk ve en ayr›nt›l› bir biçimde ele alan düflünür-
ler Hume ve Kant olmufltur. Söz konusu her iki düflünürün de ortak özelli¤i, este-
tik yarg›y›, çok büyük ölçüde öznel temeller üzerinde, kiflisel be¤eniyi d›fla vuran
be¤eni yarg›s› olarak tan›mlamalar›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, be¤eni yarg›s›n›n
kiflisel estetik yaflant›n›n bir d›fllaflmas› ya da nesnelleflmesi oldu¤u söylenebilir.
Be¤eni yarg›lar› olarak estetik yarg›lar›n “do¤rulu¤u”ndan söz edilemez. Ama on-
lar›n “geçerlili¤i”nden söz edilebilir. Ayn› nesne konusunda bile farkl› be¤eniler
olabildi¤i için, be¤eni yarg›s›n›n geçerlili¤i, ancak ayn› be¤eniye sahip olan özne-
ler aras›nda söz konusu olur.

Estetik yarg›, bir nesne karfl›s›nda hissedilen bir tepkiye dayan›r. Bir nesneyle
ilgili estetik bir yarg›, bir baflkas›n›n fikrine, be¤enisine, ikinci elden bir kayna¤a
dayanmak yerine, do¤rudan do¤ruya kiflisel tan›kl›¤› gerektirir. Baflkalar›n›n tan›k-
l›¤› piyasaya yeni ç›km›fl bir roman›n kalitesiyle ilgili olarak bana yön gösterebilir
ama eserin estetik kalitesiyle ilgili yarg›, bana ba¤l› olup ancak eseri kendi kiflisel
gözlü¤ümle veya be¤eni duygumla okumamdan sonra ortaya konabilir. Estetik
yarg›da hissedilen tepki koflulu, estetik bir yarg›n›n samimiyetle verilmifl bir yarg›
olmas›n› gerektirir.

Estetik yarg›n›n bu özelli¤iyle ilintili baflka bir özelli¤i, Kant’›n da belirtti¤i gibi,
estetik yarg›da yasa veya kurallar›n hiçbir flekilde ifle kar›flmamas›, onlar›n bura-
da oynad›¤› hiçbir rol bulunmamas›d›r. Nesnelerin estetik niteliklerini ve de¤erle-
rini belirler veya takdir ederken kural ve yasalar›n hiçbir ifle yaramamas› olgusu,
estetik ilginin, birtak›m genel do¤rular›n formüle edilmesi amac›na dönük olmay›p
do¤rudan do¤ruya ve esas itibar›yla tek tek nesnelere, bizatihi kendilerinden do-
lay› takdir edilen nesnelere yönelmifl olmas› olgusunu yans›t›r. Buna göre, kural ve
yasalara göre de¤er biçme veya yarg›lama, nesnelerin biricikli¤ini göz ard› etmek
ve dolay›s›yla, estetik hüküm verememek olur.

Hume ve Kant, be¤eni ya da estetik yarg›larla ilgili bu sonuçlara, elbette este-
tik niteliklerin nesnel olduklar›n› bildiren eski ya da klasik, hatta rasyonalist este-
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Estetik yarg›, bilimsel
yarg›yla ahlak yarg›s›ndan
farkl› olarak bir be¤eni
yarg›s›d›r. 



tik görüflünü reddederek varm›flt›r. Estetik nesnelcilik, estetik özellik ya da nitelik-
lerin nesnelerde fiilen veya gerçekten varoldu¤unu, estetik deneyimin bize bu
özelliklerin bilgisini verdi¤ini, dolay›s›yla, estetik yarg›lar›n söz konusu nesnel
özelliklerle ilgili genel geçer yarg›lar oldu¤unu öne süren görüfltür. Estetik nesnel-
cilikte, nesnenin bu özellikleri genellikle “ideal orant›”, “yetkin ahenk”, veya “si-
metri” gibi formel özelliklerle ifade edilir.

Oysa Hume ve Kant’taki, bugün de yayg›n olarak kabul gören estetik yarg› gö-
rüflüne vücut veren estetik öznelcilik, estetik niteliklerin nesnelerde bulundu¤u te-
zini reddeder. Baflka bir deyiflle, öznelcili¤e göre, estetik nesnelerde, herkesin ay-
n› nesneyle ilgili olarak evrensel yarg›lara varmas›n› mümkün k›lan temel estetik
niteliklerin varoluflundan söz edilemez. Bu yüzden bir nesnenin güzel olmas›, sa-
dece onun öznede belirli bir tepkiye yol açmas› anlam›na gelir. Buna göre, estetik
deneyimde kifli nesne taraf›ndan etkilenir ama kiflinin tepkisini belirleyen fley nes-
nenin özelliklerinin bilgisi de¤ildir. 

Estetik öznelcili¤in bu yaklafl›m›n› desteklemek üzere, birçok gerekçe ya da ar-
güman öne sürülmüfltür. Bu çerçeve içinde her fleyden önce, farkl› birey ve kültür-
lerin be¤enileriyle estetik de¤er hükümlerinin afl›r› ölçülerde de¤iflkenlik gösterdi-
¤i söylenir. Nesnelerde birtak›m estetik nitelikler gerçekten var olsayd› e¤er, be¤e-
nilerdeki farkl›l›k bu nitelikleri bulup ç›kartmak suretiyle ortadan kald›r›larak este-
tik yarg›larda bir ortakl›¤a varmak mümkün olurdu. Böyle bir ortakl›¤›n olmad›¤›-
na iflaret eden öznelcilik, be¤eni ve estetik yarg›lardaki farkl›l›¤›n estetik alan›n te-
mel bir özelli¤i olmakla kalmay›p burada ortakl›k temin edecek yöntemlerin, öl-
çüt, kural ya da yasalar›n olmamas› olgusunu gözler önüne serdi¤ini ifade eder. 

Estetik öznelcili¤i destekleyen çok daha önemli bir noktay›, Kant tam bir aç›k-
l›kla ortaya koyar: Estetik yarg›ya temel teflkil eden estetik deneyimin özsel unsu-
ru, hazd›r. Haz ise nesnesinin özelli¤ini temsil etmeyen bir öznel yaflant›dan, bir
zihin halinden baflka hiçbir fley de¤ildir. Bu ise sa¤duyuya yak›n ve felsefece ma-
kul bir görüfl gibi görünen estetik öznelcili¤i sa¤duyuya ayk›r› gibi görünen önem-
li bir problemle karfl› karfl›ya b›rak›r. Nesnelerin kendilerinde bulunan birtak›m es-
tetik nitelikleri yoksa e¤er; bu, bir ve ayn› nesnenin bir kimse taraf›ndan güzel,
baflka bir kimse taraf›ndan çirkin diye nitelenmesini engelleyecek hiçbir fleyin ol-
mad›¤› anlam›na gelir. Durum böyle oldu¤unda, estetik yarg›ya düflen görev, kifli-
nin zihin halini aktarmaktan ibaret olur. Bu ise elbette estetik tercihlerin damak ta-
d› tercihleriyle tam tam›na ayn› düzeyde bulundu¤u, estetik yarg›lar›n hakl›land›r›-
lamayaca¤› veya gerekçelendirilemeyece¤i anlam›na gelir. Buna göre, be¤eni prob-
lemi, estetik yarg›n›n salt hofllanma ya da hazza dayanan öznel olarak hissedilmifl
temelini, neredeyse s›n›rs›z bir rölativizme düflmeden koruyamama problemi ola-
rak bilinir.

Problemi bertaraf etmeye yönelik en ciddi çaba, estetik yarg›lara normatif bir
boyut kazand›rma teflebbüsünde bulunan Kant’tan gelmifltir. Gerçekten de Kant
güzellikle ilgili estetik bir yarg›n›n ay›rt edici yönünün, onun mant›ksal biçimi ba-
k›m›ndan tekil bir yarg› olmas›na karfl›l›k, evrensel bir onay talep etmesinden olufl-
tu¤unu söyler. Bir nesneyi veya sanat eserini güzel diye niteledi¤imiz zaman, salt
öznel hofllanmay› veya belli bir zihin halini kaydeden yarg›lardan farkl› olarak bu-
rada bir “evrensel ses” ile konuflmakta oldu¤umuza inan›r ve herkesin bizimle mu-
tab›k olmas›n› talep ederiz. Yani ben Sultanahmet Camii’nin gerçekten güzel, ku-
sursuz bir mimari eser oldu¤u hükmünü verdi¤im zaman, bu kiflisel yarg›yla yetin-
mem, herkesin benimle ayn› sonuca ulaflmas› gerekti¤ini düflünürüm.
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Güzellik konusunda ve
dolay›s›yla estetik yarg›larda
karfl›m›za ç›kan karfl›tl›k,
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Estetik yarg›n›n salt haz ya
da hofllanmaya dayanan
öznel temelini, s›n›rs›z bir
rölativizme düflmeden
koruyamama problemine,
be¤eni problemi ad› verilir.



Yarg›m› bu flekilde evrensellefltirmemize imkân sa¤layan birinci koflul, yarg›n›n
dayand›¤› hofllanman›n her türlü kiflisel-öznel arzu ve ilgiden ba¤›ms›z olmas›d›r.
‹nsan bir nesneden duydu¤u hofllanman›n ilgiden ba¤›ms›z oldu¤unun bilincine
vard›¤› zaman, bu nesneyi, bütün insanlar için hofllanma temeli içeren bir nesne
olarak görmek durumunda kal›r. Estetik yarg›n›n veya be¤eni yarg›s›n›n bu “öznel
evrenselli¤inin” ikinci koflulu veya evrensel dayana¤› ise hofllanmaya yol açan bil-
gi yetilerinin “özgür oyunu”nun, herkes için geçerli, yani evrensel olmas›d›r. Her
özne, nesnenin verildi¤i tasar›ma iliflkin estetik de¤erlemede bir ve ayn› yetileri
(hayal gücüyle anlama yetisi) harekete geçirdi¤ine göre, hofllanmaya yol açan zi-
hin durumunun, anlama yetisi ile hayal gücü aras›ndaki bir tür mucizevi uyumun
herkes için geçerli olmas› gerekir. 

Buna göre, estetik bir yarg›da bulunurken kendimizi do¤al, bireysel olarak de-
¤iflen kuruluflumuzla, do¤am›za ait olumsal tüm koflullardan soyutlay›p onu sade-
ce, bütün insan varl›klar›na ortak olmak anlam›nda s›k› s›k›ya evrensel olan koflul-
lara dayand›r›r›z. Baflka bir deyiflle, yarg›m›z› ortaya koyarken nesnenin ç›plak for-
mu ve bu formun evrensel alg› ve anlama yetilerimizle olan etkileflimi d›fl›nda hiç-
bir fleyi hesaba katmay›z. Söz konusu evrensel bak›fl aç›s› ya da perspektife, ancak
nesneyle ilgili estetik deneyimimizi, nesneden duydu¤umuz hofllanmay›, arzu ve
pratik ilgilerden oldu¤u kadar, ona iliflkin kavramsal bir kavray›fltan ba¤›ms›z hale
getirdi¤imiz zaman ulaflabiliriz. Bu koflullar› yerine getirdi¤imiz zaman, o, herkes
için geçerli bir yarg› haline gelir. Çünkü bu noktada, evrensel geçerlili¤i olan “saf
bir be¤eni yarg›s›na” ulaflm›fl oluruz. 

Güzellik, sizce nesnel mi yoksa öznel bir de¤er midir? Nesnenin kendisinde mi, yoksa gö-
ren gözde mi bulunur?

SANAT FELSEFES‹ 
Esteti¤in ikinci ana bölmesi sanat felsefesinden meydana gelir. Estetik burada,
do¤al ürünlere karfl› olan estetik deneyimi bir tarafa b›rakarak sadece sanat eser-
leriyle ba¤lant›l› kavram ve problemleri ele al›r. Buna göre, sanat felsefesi olarak
estetik sanatlar› s›n›flar, farkl› sanat dallar›n› sanat olarak tan›mlamay› mümkün
k›lan ortak bir sanat idesi ya da özün olup olmad›¤›n›, dolay›s›yla sanat›n tan›m-
lan›p tan›mlanamayaca¤›n› araflt›r›r; sanat›n ahlak ve hakikatle iliflkisi üzerinde
durur.

Sanatlar›n S›n›fland›r›lmas›
Sanat, insanda söz konusu olan üç ayr› faaliyet türünden biriyle iliflkili olarak orta-
ya ç›kar. ‹lk kez Aristoteles taraf›ndan s›n›fland›r›l›p temellendirilen bu üç faaliyet-
ten birincisi anlama, ö¤renme veya bilme faaliyetidir (theoria). ‹kincisi eylemde
bulunma (praxis), üçüncüsü de bir fleyler vücuda getirme veya üretim faaliyetidir
(poiesis). ‹nsandaki söz konusu üretme faaliyeti, ya kullan›m de¤eri tafl›yan, fayda-
l› fleyler ya da estetik de¤er tafl›yan güzel fleyler meydana getirme faaliyeti olarak
gerçekleflir. Bunlardan birincisine zanaat ad› verilirken ikincisine sanat ad› verilir.
Sanat iflte bu temel üzerinde, olabilecek en yal›n bir biçimde “temel ifllevi güzeli
meydana getirmek, güzellik yaratmak olan öznel faaliyet” olarak tan›mlan›r. Söz
konusu sanat tan›m›, esas itibar›yla sanatç›n›n faaliyetine iflaret eder. Buna muka-
bil ürün ya da esere iflaret etti¤imizde ise sanat› bu kez “bilinçli bir varl›k taraf›n-
dan meydana getirilen her türlü güzel üretim” olarak tan›mlayabiliriz.
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Demek ki sanat denildi¤inde anlat›lmak istenen fley, esas itibar›yla güzel sanat-
lard›r. Güzel sanatlar, ‹lk Ça¤dan bu yana oldukça farkl› ilke ya da ölçütlere göre
s›n›flanm›fllard›r. Birinci s›n›flama tarz›, farkl› sistem filozoflar›nda gördü¤ümüz bir
s›n›flama tarz› olarak hiyerarflik düzene göre s›n›flamad›r. Burada s›n›flama, hi-
yerarfliyi kuran filozoflar›n görüfllerine ba¤l› oldu¤u için, bütünüyle öznel bir nite-
lik tafl›r. Örne¤in Platon, sanat› hakikate eriflme aç›s›ndan de¤erlendirdi¤i için, ona
hiçbir zaman olumlu bir de¤er biçmemifltir. Hele ideal devletin yöneticilerini yetifl-
tirme amac› gündeme geldi¤inde, Platon sanatç›lar› dikkatleri gerçeklikten uzak-
laflt›rd›klar› gerekçesiyle devletinden atm›flt›r. Duyusal temsil ya da taklide dayal›
sanatlar› de¤ersizlefltirirken bir tek gençleri yetifltirmek bak›m›ndan önem kazanan
belli fliir türleriyle dans sanatlar›na önem vermiflti. Oysa bir baflka idealist düflünür
olarak Hegel sanata, zihnin duyumsal olana nüfuz etmesini ya da maddi olana ya-
y›lmas›n› sa¤lamas› nedeniyle yüksek bir de¤er biçmifltir. Sanat, onun bak›fl aç›s›n-
dan do¤a taraf›ndan meydana getirilen herhangi bir fleyden çok daha yüksek bir
düzeyde bulunmak durumundad›r. Bundan dolay›, o, klasik sanatlar› idealiteleri
aç›s›ndan mimariden fliire do¤ru yükselecek flekilde s›n›flam›flt›r. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, en maddi sanat olan mimari en afla¤›da bulunur; on-
dan sonra heykel sanat› gelir. Resim sanat›, heykelin maddili¤inden bir ad›m daha
uzaklaflm›fl bir sanatt›r; o, üç boyutlu mekân› ve nesneleri iki boyutlu bir yüzey
üzerinde tasvir eder. Resim bundan dolay›, dikkati, cisimsel hareketin fiziki mekâ-
n›ndan hayal gücünün ve tinin içsel mekân›na yöneltir. Müzik, mekân› tamamen
terk edip kendisini zamanla s›n›rlar. Zaman mekândan daha ideal oldu¤u gibi, mü-
zik de d›fl dünyadaki olaylar› de¤il, tinin içsel hayat›n›, duygu hayat›n› anlat›r. He-
gel’in hiyerarflik s›n›flamas›na göre, fliirde duyusal›n rolü daha da azald›¤› ve onda
önemli olan tek fley aktar›lan anlam oldu¤u için, fliir en yüksek sanatt›r. Buna mu-
kabil, Hegel’in ak›lc›l›¤›na ve mant›k egemen bak›fl aç›s›na karfl› ç›karken, gerçe-
¤in rasyonel olmay›p, belli bir do¤rultusu olmayan kör bir iradeden ibaret oldu¤u-
nu öne süren Schopenhauer, sanatlar›n zirvesine, en yüksek sanat oldu¤unu söy-
ledi¤i müzi¤i yerlefltirmifltir. Zira sanat›n ifllevi, akl›n diliyle konuflmaktan ziyade,
varl›¤›n derinliklerini harekete geçirmekten oluflur.

Filozoflar taraf›ndan birtak›m öznel ölçütlere göre s›n›flanan sanat, baz› nes-
nel ölçütlere göre de s›n›flan›r. Söz gelimi sanatlar› s›n›flaman›n en güvenli yolu-
nun, onlar› kulland›klar› araçlara veya ortamlar›na göre s›n›flamak oldu¤u kabul
edilir. Bu s›n›flamaya göre, iflitsel sanatlar sesle ilgili olan sanatlard›r; oysa görsel
sanatlar fenomenal olarak görsel alg›larla ilgili olmak durumundad›r. Söz konusu
görsel sanatlar kapsam›na mimari, resim ve heykel girer. Ne görsel ne de iflitsel
bir sanat olan edebiyat, sembolik bir sanat olarak geçer. O, ay›rt edici karakteri-
ni ortam›ndan veya kulland›¤› araçtan al›r; buna göre, edebiyat›n bütün ö¤eleri
sözcüklerdir ve sözcükler de anlaml› seslerdir. Karma sanatlar ise bu araçlardan
birkaç›n› kullanan sanatlar olarak s›n›flan›r; buna göre, opera, müzi¤i oldu¤u ka-
dar sözcükleri de kullan›r. Araçlara ya da duyulara göre s›n›flamay› tamamlayan
s›n›flama tarz›, zaman ve mekân ölçütüne göre s›n›flamad›r. Bu tür bir s›n›flama,
genel olarak mekâna iliflkin sanatlarla zamana iliflkin sanatlar› birbirinden ay›r›r.
Üç plastik sanat›n (mimari, heykelt›rafll›k ve resmin) karfl›s›na, üç ritim sanat›
(dans, müzik ve fliir) konur. Hem mekânla hem de zamanla iliflkili olan sinema
sanat›, bu bak›fl aç›s›ndan, yedinci sanat olarak de¤erlendirilir. Klasik s›n›flama,
bununla birlikte romana ve tiyatroya yer vermedi¤i için, eksik bir s›n›flama ola-
rak de¤erlendirilir.

1717.  Ünite  -  Estet ik

Hiyerarflik düzene göre
s›n›flamada, sanatlar›
s›n›flayan filozofun öznel
ölçütleri gündeme gelir.



Sanat Teorileri
Filozoflar› estetik alan›nda en fazla meflgul eden konu, sanat›n özünü ya da neli-
¤ini ortaya koyma, sanatsal yarat›c›l›¤›n mahiyetini belirleme, k›sacas› sanat› tan›m-
lama konusu olmufltur. Nitekim Platon’dan günümüze kadar filozoflar›n sanat›n
genel karakteristiklerini belirlemek için yo¤un bir çaba sarf ettiklerini söylemek
mübala¤a olmaz. Sanat› tan›mlamaya yönelik bu giriflimler ya da bu giriflimlerin
ürünü olan sanat kuramlar›, esas itibar›yla sanata yönelik iki ayr› yaklafl›m›n ifade-
si olarak ortaya ç›kar. Birinci yaklafl›m, sanat› baflka disiplinlerden ay›ran bir özün
var oldu¤unu, yani sanat› belirleyen asli birtak›m özellikler bulundu¤unu öne sü-
ren özcülük tür. Özcü sanat anlay›fl› üç ana kategoriye ayr›l›r. Buna göre özcü te-
oriler sanat›n özünü ya sanatsal faaliyette ya sanatç›da ya da sanat eserinde arar.
Baflka bir deyiflle, bu kategorilerden her biri, sanat› tan›mlayan üç ana unsur ola-
rak temsil, ifade ve formdan biri üzerinde yo¤unlafl›r.

Özcü sanat teorilerinin birinci ana kategorisi, temsilin önemini vurgular. Bu mi-
metik, temsile dayal› sanat anlay›fl›n›n en önemli savunucusu, sanat› mimesis ya da
taklit olarak tan›mlayan Platon olup söz konusu anlay›fl on sekizinci yüzy›l›n sonu-
na kadar devam eder. Bu teorilerin ikinci ana kategorisi, sanat›n özünü genellikle
ifadede, duygular›n d›flavurumunda bulur ve sanat› duygu iletiflimi yoluyla tan›m-
lar. On sekizinci yüzy›ldan bafllayarak ortaya ç›kmaya bafllayan ifadeci sanat anla-
y›fl›n›n kapsam›na, sanata duygular›n katharsis i veya ar›nmas›n› temin etme gibi
bir ifllev yükleyen Aristoteles’i ve sanatta özsel olan›n al›mlay›c› tepkisi oldu¤unu
öne süren Hume gibi filozoflar da k›smen dâhil edebilir. Fakat bu sanat anlay›fl›-
n›n en önemli temsilcileri daha ziyade romantiklerdir. Bu sanat telakkisinin kusur-
suz örne¤ini Benedetto Croce’de (l866-1952) bulabiliriz. Yine on sekizinci yüzy›l-
dan itibaren ama özellikle 20. yüzy›lda sanat›n özünü belirleme çabalar›nda, dik-
katin odak noktas›na soyutlama ve form geçer. Nitekim bu anlay›fl›n en önemli
temsilcisi olan ‹ngiliz sanat elefltirmeni Clive Bell (1881-1964), “anlaml› formun”
veya “formel yetkinli¤in” sanat›n yegâne özsel özelli¤i oldu¤unu öne sürmüfltür.
Söz konusu özcü teoriler, sanatta içselci bir yaklafl›m› temsil eder, yani sanat›n sa-
dece estetik veya sanatsal unsurlar üzerinden tan›mlanabilece¤ini savunur.

Yirminci yüzy›la gelindi¤inde, özcü yaklafl›m önemli ölçüde son bulur. Daha
do¤ru bir deyiflle yirminci yüzy›l›n sanat›, onun özsel bir özelli¤i yoluyla tan›mla-
ma çabalar›n›n a¤›r bir darbeyle karfl›laflt›¤› bir dönem oldu¤u söylenebilir. Sanatta
art›k, özcülük karfl›t› bir yaklafl›m ya da anti-özcülük egemen olur. Sanatta anti-öz-
cülü¤ü besleyen iki önemli kaynak olmufltur. Bunlardan birincisi, analitik felsefe-
dir. Nitekim bu felsefe gelene¤i içinde yer alan ünlü düflünür Wittgenstein, klasik
ya da özcü sanat anlay›fllar›ndan hiçbirinin sanat› belirleyen bütün gerek ve yeter
koflullar› ifade edemedi¤ini ve dolay›s›yla, sanat›n özünü ortaya koyamad›¤›n› be-
lirtir. Bunun da en önemli nedeni, böyle bir özün olmamas› ihtimali, hatta gerçe¤i-
dir. Yani Wittgenstein baz› sanat eserleri aras›ndaki belirgin benzerliklere ra¤men,
bütün sanatlar›n veya tüm sanat eserlerinin hepsinin birden paylaflt›¤› ortak hiçbir
yön, gözlemlenebilir hiçbir özellik, ortak bir payda olmad›¤›n› ileri sürer.

Özcülü¤e indirilen darbenin di¤er aya¤› ise sanat sosyolojisinde bulunur. Dilin
kendisinin tarih içinde ortaya ç›km›fl kültürel bir ürün oldu¤u gözleminden hare-
ket eden sosyolojik yaklafl›m, sanat üzerine spekülasyonda bulunan filozoflar›n
kendilerini kültürel ba¤lamdan ve tarihsel geliflmeden soyutlad›klar›n› ileri sürer.
Böylesi bir soyutlaman›n sonucu olarak da evrensel bir geçerlili¤i ya da uygulama-
s› olan bir sanatsal nesne, kategori, faaliyet ya da tutum bulundu¤u varsay›l›r. Bu
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varsay›m bafltan sona hatal› bir varsay›md›r. Bunun da nedeni sanat› tarihsel, top-
lumsal ve kültürel ba¤lam›ndan soyutlayarak ele alman›n ne mümkün ne de do¤-
ru olmas›d›r. Sanat›n geçmiflinin sanat›n flimdisini belirledi¤ini, onun ancak top-
lumsal bir zemin üzerinde anlafl›labilece¤ini dile getiren bu yaklafl›m›, en iyi Mark-
sist sanat görüflü, George Dickie taraf›ndan ortaya konan kurumsal sanat anlay›fl›
ve Arthur Danto taraf›ndan gelifltirilen tarihsel sanat teorisi ifade eder.

Özcü Kuramlar

Temsil ya da Taklit Olarak Sanat
Sanat alan›nda öne sürülmüfl olan en eski teori, sanat faaliyetini bir tür taklit (mi-
mesis) olarak gören Platon’un mimetik veya yans›tmac› sanat anlay›fl›d›r. Platon’da
herhangi bir disiplinin de¤er ölçütü, bu disiplinin bizi hakikate, gerçekli¤in bizati-
hi kendisine götürme kapasitesi oldu¤u için, onda sanat›n pek büyük bir de¤eri ol-
du¤u söylenemez. Platon’un sanat› taklitle özdefllefltirmesinden de belli oldu¤u
üzere, sanat insan› as›l olana, gerçekli¤in bizatihi kendisine de¤il de salt görünüfl-
lere, gölgelerin gölgesine götürdü¤ü için, onda sanat›n de¤ersiz görülmesi, özerk
bir statüden yoksun kalmas› kadar do¤al bir fley olamaz.

Platon dünyan›n metafiziksel ve ahlaki bir düzeni oldu¤unu öne sürer. Bu dü-
zeni keflfedip ifade etmek de bilime ama esas olarak da felsefeye düflen bir görev-
dir. Platon’a göre, sanat›n bu düzenin do¤ru bir temsilini verebilmesi durumunda
ancak, bir de¤eri olabilir. Onun gözünde sanat, gerçe¤in ya da gerçekten var ola-
n›n bilgisine sahip olamad›¤› için, ezeli-ebedi olan tümellerle de¤il de gelip geçici
olan tikellerle iliflkili olmak durumundad›r. Buna göre de¤iflen nesneleri konu edi-
nen taklit edici sanat bu do¤ru temsili veremez. Sanat›n neli¤i d›fl›nda, onun ahla-
ki etkisine de bakan Platon, özellikle belli fliir türlerinin gençler üzerindeki olum-
suz etkisi nedeniyle, flairleri ideal devletinden atar. 

Gerçekten de onun mimetik sanata ve sanatç›lara sald›r›s›, bu sanat›n insan ru-
hu üzerindeki etkileri ve toplum hayat›nda oynad›¤› rol ile ilgilidir. Platon’a göre,
mimetik fliir, ruhumuzun iyiyi gözeten ak›ll› yüksek bölümüne de¤il, ak›l-d›fl›,
“coflkun ve taflk›n”, gerçek hayattaki olaylara afl›r› bir tepkide bulunan parças›na
hitap eder. Platon’un esas hedefi tragedya olmufltur. Mimetik fliir olarak tragedya-
ya baflar›l› bir içerik sa¤layan olay türleri, bu yüzden, en afl›r› heyecanlara yol açan,
ruhu taflk›nl›¤a salan olaylard›r. Bu afl›r› duygulan›msal etkiler ruhun düzenini boz-
makla kalmaz, akl› da devre d›fl› b›rak›r. Mimetik fliir, ruhumuzun afla¤› ve a¤lay›p
s›zlamal› bölümünü tatmin ederken ruhun bu yönünü sa¤l›kl› bir ruhu yönetmesi
gereken akli parçay› devre d›fl› b›rakarak besler. 

Sanat›n özünü demek ki sanatsal faaliyette arayan, onun mimetik do¤as›n› ge-
nel bir çerçeve içinde bu flekilde ortaya koyan Platon, Devlet adl› eserinde, mime-
sis i ünlü ‹dealar teorisiyle iliflkilendirerek aç›klar. Buna göre o, öncelikle mimesi-
sin imgeler meydana getirdi¤ini ileri sürer. Sonra da sanatç›n›n üretti¤i imge ya da
ürünlerin, hakikatten tamamen uzak oldu¤unu iddia eder. Çünkü onun metafizik
anlay›fl›nda gerçekten var olan ‹dealar olup bu ‹dealar duyusal dünyada var olan
her fleyin, nesnelerin ve özelliklerin ezeli-ebedi ve yetkin ilk örnekleri, as›llar›d›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, duyusal dünyadaki her fley, ‹dealar›n bir taklidi, kopyas›
veya temsilidir. 

Buna göre, duyu yoluyla alg›lanabilen, söz gelimi masa gibi bir nesne, tek ve
gerçek Masa ‹deas›n›n bir “taklit”idir. Bu tikel masan›n bir ressam taraf›ndan yap›l-
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m›fl sureti ya da imgesi, masan›n belli bir aç›dan görünen ikinci bir “taklit”idir. Res-
sam masay› oldu¤u gibi de¤il, kendisine göründü¤ü flekliyle yapt›¤› için, Platon’a
göre, onun yapt›¤› fley, gerçe¤in de¤il, yaln›zca görünüflün bir yans›mas›d›r; o, salt
görünüflle ilgili bir benzetmedir. Taklitçi sanatlar, flu halde, ‹dealarla de¤il, yaln›z-
ca tikellerle iliflkilidirler; bu yüzden bize gerçe¤in kendisini de¤il, yaln›zca “gölge-
nin gölgesini” verirler. Platon, bundan dolay›, sanatç›y›, iflçilerin yapt›¤› tek tek
fleylerin hepsini birden yapan ama yapt›klar›n›n gerçekli¤i çok flüpheli bir usta ola-
rak tan›mlar. Söz gelimi ressam gerçek bir fley de¤il, yaln›zca bir imge yarat›r ve
onun eseri ikinci dereceden bir taklit olup ‹dean›n gerçekli¤inden iki derece daha
uzakt›r. Dahas›, bir imge meydana getirmek, imgesi ortaya konan gerçek fleylerin
bilgisini gerektirmez. Yaln›zca hayat›n imgelerini meydana getiren sanatç›lar, ger-
çek hayatta iyi ve kötü olanla ilgili olarak hiçbir do¤ru bilgiye ihtiyaç duymazlar.
Platon bundan dolay›, gerçek güzelli¤e, Güzellik ‹deas›na taklitlerin taklitlerini ve-
ren sanat yoluyla eriflilemeyece¤ini düflünür. 

Platon’un sanat anlay›fl›n› de¤erlendirip elefltirin.

‹fadeci Sanat Anlay›fl›
Taklitçi teorinin rakibi ifadeci kuramd›r. Nitekim ifadeci, yani duygu ve düflünce-
lerin estetik ifadesini temele alan sanat anlay›fllar›, modern bireyin ortaya ç›k›fl›yla
birlikte, klasik taklit ya da temsil olarak sanat anlay›fl›na ciddi bir alternatif meyda-
na getirmifllerdir. ‹flte bu yüzden ifadeci sanat anlay›fl› taklit veya temsile dayal› sa-
nat anlay›fl›yla birkaç noktada ciddi bir karfl›tl›k meydana getirir. 

Taklit ya da temsil teorilerinde, öncelik ya da vurgu her fleyden önce sanatsal
faaliyet ile sanat eserinde, sanat eserinin gerçek ya da d›fl dünyayla kurdu¤u ba¤-
dad›r. Oysa “sanat›n insani duygular›n ifadesi oldu¤unu” söyleyen ifadeci sanat an-
lay›fl›, sanat› içsel dünyaya, sanatç›n›n duygu yaflant›lar›na ve bu duygular›n ifade-
sine ba¤lar. Baflka bir deyiflle, sanat›n özünü sanatç›da arayan ifadeci sanat anlay›-
fl›nda önemli olan içsel yaflant›, psikolojik durum, daha do¤rusu manevi ifade ye-
tene¤idir. Taklitçi teorilerin temsilin do¤rulu¤una, sahicili¤ine vurgu yapt›¤› yerde,
ifadeci kuram duygu ve düflüncelerle, bunlar›n ifadesinin özgünlü¤ünü öne ç›kar-
t›r. Taklitçi teorinin sanatta beceri ve yetene¤e büyük bir önem verdi¤i yerde, ifa-
deci anlay›fl bu ustal›k ve yetene¤in önemini göz ard› eder, hatta bunun sanat›n
önemini azaltt›¤›n› öne sürer. Çünkü bu anlay›flta hissetmek üretmekten çok daha
önemlidir; özgün yarat›c› edim sanatç›n›n ruhunda ya da akl›nda olup bunu ifade
edip etmemek sanatç›n›n kendi seçimidir.

Gerçekten de ifadeci sanat anlay›fl›nda, sanatç›n›n estetik duygu ve düflüncele-
ri esas olup sanat tinsel ifade, düflünce ve duygulara biçim ve içerik kazand›rma
imkân› sa¤lad›¤› için önem kazan›r. Nitekim söz konusu sanat anlay›fl›n›n savunu-
cular›, ifadenin verdi¤i hazz›n kendi içinde bir amaç tafl›d›¤›n› belirtmeye özen
gösterirler. Estetik ifadeyi di¤er duygusal faaliyet ya da tezahürlerden ay›ran fley
ise özgünlüktür. Buna göre, estetik ifade ya yaflanan belli bir duygu veya deneyim-
den hareketle belli bir formun yarat›lmas› ya da hissedilen duygunun tutarl› ve be-
lirli bir deneyim biçimi haline getirilmesidir. ‹flte bu ifade özgün ya da biricik tir.
Manevi ifade elbette bir kez oluflturulduktan sonra, tekrarlanabilir ve sürekli ola-
rak kullan›larak kültürün bir parças› haline gelir. Tekrarlar ve sonraki kullan›mlar,
özgün olan›n sadece taklitleridir. Estetik ifadenin kendisinin hiçbir zaman bir tak-
lit olamayaca¤›n› dile getiren ifadeci sanat anlay›fl›nda, bu durum mimetik sanat
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anlay›fl›yla bir baflka karfl›tl›k noktas› oluflturur. Mimetik sanat anlay›fl›nda önemli
olan, daha iyi bir taklidin nas›l yap›labilece¤ini keflfetmektir. Oysa ifadeci sanat ku-
ram› aç›s›ndan önemli olan husus, taklit olmayan› bulup ç›karmakt›r.

‹fadeci sanat anlay›fl›, iflte bu yüzden yarat›c›l›¤a büyük bir önem izafe ederken
sanatç›y› gerçek bir yarat›c› düzeyine yükseltir. Bu anlay›fla göre, daha alt düzey-
de bulunan sanatç›lar yarat›c› sanatç›ya ba¤l›d›rlar; büyük sanatç›lar ise bütünüyle
yeni form ya da bak›fl aç›lar›n›n yarat›c›lar›d›r. Onlara bak›ld›¤›nda, di¤erlerinin
katk›lar›, ayr›nt›lardaki özgünlüklerine ra¤men, daha s›n›rl› olur. ‹fadeci sanat an-
lay›fl›, özgünlük ve yarat›c›l›kla iliflkili olarak iflte bu noktada “deha” kavram›n› öne
ç›kart›r. Sanatta deha, bu anlamda üstatlar›n› geride b›rak›p onlar› her bak›mdan
aflan, hiç bilinmeyen yepyeni ifade biçimleri gelifltiren, özgün ve yarat›c› sanatç›y›
karakterize eder.

‹fadeci teoriye göre, sanattaki yaratma veya sanatç›n›n yaratmas›, ilahi bir yarat-
ma ya da yoktan var etme de¤ildir. Bununla birlikte, sanatsal yaratman›n s›rr›, sa-
nat eserinin malzemesinde veya kaynaklar›nda bulunmaz. Onun s›rr›, tam tersine,
bu kaynaklar› sanat eserine dönüfltüren esrarl› bir at›l›mdad›r. Sanat›n, bu yüzden
neredeyse bir mucizeyi ifade etti¤ini öne süren ifadeci teori aç›s›ndan sanat›n mu-
cizesi, sanat›n ve sanatç›n›n mevcut verileri bafltan afla¤› dönüfltürmesinden mey-
dana gelir. Sanat›n mucizesi, bu verileri bir baflka dünyan›n içine sokmak üzere,
içinde yaflad›¤›m›z dünyadan koparmas›d›r. Bu yüzdendir ki pek çok insan sanat-
sal yaratma sürecini aç›klamak için, sanatç›n›n ald›¤› ilhamdan, onun esinlenme-
sinden söz eder.

‹fadeci sanat anlay›fl›n›n en önemli temsilcilerinden biri Robin George Colling-
wood (1889-1943), di¤eri Benedetto Croce’dir. Hatta bu iki isimden ad› neredey-
se ifadeci teoriyle özdeflleflecek kadar öne ç›kan Croce, üstelik temsil-ifade ayr›-
m›n› ça¤dafl sanat felsefesinin önemli kavramsal araçlar›ndan biri haline getirmifl
kiflidir. Gerçekten de kavram ile sezgi aras›nda bir ayr›m yapan, sezginin bir nes-
nenin bireyselli¤iyle tan›fl›kl›¤› ifade etti¤i yerde, kavram›n sadece bir s›n›flama
arac› olarak ortaya ç›kt›¤›n› belirten Cro-
ce’de kavram-sezgi ayr›m›na temsil-ifa-
de ayr›m› tekabül ederken sezgiyle ifa-
de özdeflleflir.

Özellikle fliirin duygular› ve ruh hal-
lerini ifade etti¤ini öne süren Croce,
onun ayr›ca insan›n pratik kiflili¤inin çok
farkl› yönlerini, tefekkürün hizmetine
kofltu¤unu savunur. Ona göre, zaten bü-
tün sanatlar son çözümlemede duygula-
r›n ifadesi olmak durumundad›rlar. ‹fa-
deyi pek çok durumda yaratmayla öz-
defllefltiren Croce’nin bak›fl aç›s›ndan sa-
natç›n›n do¤ada olmayan, ideal ve mü-
kemmel bir fleyi yaratma süreci, onun
do¤adan birtak›m izlenimler almas›yla
bafllar. Do¤adan ald›¤› izlenimleri bir
senteze tabi tutan sanatç›n›n belli bir ifa-
deye ulaflt›¤›n› öne süren Croce’ye göre
ifade, sanatç›n›n hayal gücünde, ruhun-
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da meydana gelen ama bir kez olup biten estetik bir yaflant›d›r. Sanatta yaratma,
iflte burada yatar. Söz konusu ifadeyi, kendi ruhunda meydana getiren sanatç›, ya-
ratm›fl oldu¤u bu ifadeden estetik bir haz al›r. Bununla birlikte, bu ifade, bu yarat-
ma hep ya da biteviye sürüp gitmez; sanatç›n›n belle¤i, manevi bir sentez olan bu
ifadeyi sürekli olarak koruyamaz.

Sanat eserinin eflsiz olmas›, bir defada yarat›lan bir de¤er olmas›, bundand›r.
Sanatç› kaybolup gidecek olan bu manevi sentezi, söz konusu estetik ifadeyi ko-
ruyabilmek için, belle¤in zay›fl›¤›n› ortadan kald›racak çareler gelifltirir. Sanatç›, bu
çareleri ifadeyi söz, ses, mermer, boya, odun gibi fiziksel varl›klar arac›l›¤›yla d›fla
vurmada bulur. ‹flte sanatç›n›n ruhunda, hayal gücünde yaflanan ifadenin bu flekil-
de d›fla vurulmas›ndan, sanat eserleri meydana gelir. Buna göre bir fliir, bir resim,
bir heykel ve bir müzik parças›, amac› kendinde olan varl›klar olmay›p manevi bir
sentezi, estetik ifadeyi canl› tutmada belle¤e yard›mc› olan araçlard›r.

Demek ki as›l ifade, d›fl dünyada de¤il de sanatç›n›n ruhunda meydana gelir;
fiziki nesne ya da eserler, söz konusu manevi ifadelerin saklanmas› ve korunmas›
amac›na arac›l›k ederler. Her ne kadar bu fiziki varl›k ya da sanat eserlerine “gü-
zel” desek bile, gerçek güzellik sanatç›n›n ruhunda meydana gelen güzelliktir. Sa-
nat eserlerinin güzelli¤i, as›l ifadeye veya gerçek güzelli¤e götüren bir yard›mc› ve
araç olmak durumundad›r. 

Formalist Sanat Anlay›fl›
Sanat›n, mimetik sanat teorisinin ard›ndan modern dönemdeki özgürleflme ya da
özerkleflme sürecinde, bir baflka önemli u¤ra¤› da formalist sanat kuram›n› meyda-
na getirir. Buna göre, mimetik teorinin sanat› gerçek dünyaya, ifadeci sanat›n onu
sanatç›n›n tinsel dünyas›na ya da sezgilerine demirledi¤i yerde, sanatta forma-
lizm, sadece formun önemli oldu¤unu söyler. Formalist sanat anlay›fl› da özcü bir
sanat anlay›fl›d›r. Bununla birlikte o, sanat›n özünü, sanat eserinde bulur ve sanat
eserini belirleyen fleyin form oldu¤unu öne sürer. Nitekim formalist yaklafl›m, par-
çalar›n tek tek her bireysel sanat eserine özgü olacak flekilde yap›lan›fl›, kompleks
düzenlenifli ya da organizasyonunun sanatsal bir anlama sahip oldu¤u konusunda
›srar ederek sanat eserini serbest b›rak›r. Sanat eserinin özerkli¤ini temin etmeye
çal›flan bir yaklafl›m olarak formalist sanat anlay›fl›, edebiyatta, müzikte, mimaride
veya baflka herhangi bir sanat dal›nda sanat eserinin de¤erinin, baflka hiçbir fley ta-
raf›ndan de¤il de sadece eserin formu taraf›ndan belirlendi¤ini öne sürer. 

Formalist yaklafl›m, her sanat eserinin, biri formel yönü, di¤eri ise formel olma-
yan boyutu olmak üzere, iki ayr› boyutu ya da yönü oldu¤unu varsayar. Ya da ay-
n› anlama gelecek flekilde, sanat eserinin içsel ve d›flsal veya özsel ve ar›zi yönle-
ri oldu¤unu varsayan sanatsal formalizme göre, sadece esere içsel olan unsurlar
onun sanat eseri olma statüsü aç›s›ndan bir de¤er tafl›r. O, form üzerinde yo¤un-
laflmakla birlikte, formun anlam› konusunda zaman zaman farkl› tasar›mlar geliflti-
rir. Formla en dar anlam› içinde duyusal parçalar›n birbirleriyle ahenkli ve düzen-
li yap›sal iliflkilerinin anlat›lmak istendi¤i teoride, formalistler sanattaki formun do-
¤adaki formla olan süreklili¤i konusunda farkl›l›k gösterirler. Formalist sanat görü-
flünün ilk ve en önemli temsilcisi olan Kant, sanatsal formun do¤adaki formla bir
süreklilik arzetti¤ini söylerken formalizmin en yeni temsilcisi olan Bell, formun sa-
dece sanata özgü oldu¤unu bildirir. 

Formalist teorinin en önemli güçlü¤ü, kuram›n özünü oluflturan form kavra-
m›ndan kaynaklan›r. Bu konuda zaman zaman “denge”den, “eflbiçimlilik”ten, “çe-
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flitlilik içindeki birlik”ten veya “organik birlik”ten söz eden formalistler, Clive Bell
örne¤inde de görülece¤i üzere, form kavram›n› bir k›s›r döngüye düflmeden ta-
n›mlamakta çok zorlan›rlar. Formalist sanat anlay›fl›nda, estetik alan›ndaki ola¤a-
nüstü büyük önemine ra¤men, Kant’tan ziyade bir sanat elefltirmeni olan Bell’in
formalist sanat anlay›fl›n›n öne ç›kmas›n›n en önemli nedeni, pek çoklar›na göre
onun yirminci yüzy›l esteti¤inin geliflimine yapt›¤› etkidir. 

Gerçekten de Bell’in formalizmi, temsili veya taklitçi sanat teorisiyle ifadeci sa-
nat kuram›na karfl› ciddi bir alternatif olarak öne sürülmüfl olup “ortak payda ar-
güman›”ndan yola ç›kar. Argümana göre, bir özelli¤in sanat›n veya sanat statüsü-
nün gerek koflulu olabilmesi, onun bütün sanat eserleri taraf›ndan paylafl›lan bir
özellik olmas›n› gerektirir. Bell, buradan hareketle, sanat için gerek koflul olarak
öne sürülmüfl olan iki aday özelli¤i ele al›r. Formalizme göre, bunlardan ne temsil
ne de ifade sanat›n gerek koflulu olamaz; çünkü temsil ya da taklide dayanmayan
pek çok sanat eseri ya da türü vard›r. Her sanat eseri de yarat›c›s›n›n duygular›n›
ifade ediyor de¤ildir. Bell, bu incelemenin sonucunda bir tek “form”un bütün sa-
nat eserleri taraf›ndan paylafl›lan bir özellik oldu¤u, sanat›n gerek koflulunun form-
dan baflka bir fley olmad›¤›, onun ortak paydas›n›n form oldu¤u sonucuna var›r.
Baflka bir deyiflle, duygu, temsil ve benzeri bütün özellik ya da “hayat de¤erle-
ri”nin estetik de¤erlemenin d›fl›nda tutulmas› gerekti¤ini öne süren Bell, sanatsal
de¤erin yegâne ölçütünün sanat eserinin formu, formel özellikleri oldu¤unu iddia
eder. Form resimden heykele, edebiyattan foto¤rafç›l›¤a, filmden müzi¤e, danstan
mimariye bütün sanat türlerinin ortak paydas›n› oluflturup bir fleyin sanat eseri sta-
tüsüne sahip olabilmesinin gerek koflulu olmakla birlikte yeter koflulu de¤ildir.
Çünkü yap› ya da parçalar›n ahenkli birli¤i anlam›nda yap›, neredeyse her fleyin
bir özelli¤i olmak durumundad›r. Bell bu yüzden, sanat eseri için yeter koflulun
“anlaml› form” oldu¤unu söyler.

Bell, “anlaml› form” kavram›n›, sanat eserinin al›mlay›c›s›nda yaratt›¤› “estetik
duygu” yoluyla aç›klamaya çal›fl›r. Gerçek bir sanat eserinin izleyicide, dinleyicide
ya da okuyucuda estetik bir duygu yaratt›¤›n› öne süren Bell’e göre, bu duygu
gündelik yaflama ait duygulardan farkl› bir duygudur. En önemli özelli¤i pratik il-
gilerle hiçbir iliflkisi bulunmamak olan bu duygu, nesnenin formel özelliklerine ve-
rilen bir tepkiyi ifade eder. Gerçek sanat eserlerinin söz konusu estetik duyguyu
yaratmalar›n›n nedeni, onlar›n anlaml› forma sahip olmalar›d›r. Anlaml› form ese-
rin parçalar› aras›ndaki belirli bir birlik iliflkisi olup eserin yap›s›n›n ay›rt edici özel-
likleriyle ilgilidir.

Bell’e göre, anlaml› form duyarl› elefltirmenlerin, estetik be¤enileri geliflmifl e¤i-
timli izleyicilerin, bir sanat eserinde sezgisel olarak idrak edebildikleri veya fark›-
na varabildikleri tan›mlanamaz bir özelliktir. Bell’in formalist sanat anlay›fl›n›n, tüm
önemine ra¤men en önemli güçlü¤ü ya da s›k›nt›s›n› da iflte bu nokta, anlaml› for-
mun tan›mlanmas›nda döngüselli¤e düflülmesi noktas› oluflturur. Gerçekten de an-
laml› form teorisinin ana düflüncesi ya da argüman›, anahtar kavramlar›ndan her
ikisinin de birbirleri arac›l›¤›yla tan›mlanmas› anlam›nda döngüseldir. Çünkü teori-
ye göre, anlaml› form, bir eserin estetik duygu uyand›ran formel ya da yap›sal
özellikleridir. Fakat bu estetik duygunun mahiyetinin ne oldu¤u sorulacak olursa,
Bell bu duygunun anlaml› formun varl›¤› dolay›s›yla hissedilen bir duygu olarak
anlafl›labilece¤ini söyler. 
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Özcülük Karfl›t› Kuramlar

Marksist Sanat Anlay›fl›
Özcülük karfl›t› veya anti-özcü teoriler, sanat› belirleyen de¤iflmez bir özün olma-
d›¤› görüflüyle karakterize olurlar. Ayn› zamanda sanat›n sanata özgü veya içsel
faktörlerden ziyade, d›flsal faktörler taraf›ndan belirlendi¤ini ileri süren özcülük
karfl›t› sanat teorileri, sanat›n özerkli¤ine de önemli bir darbe indirir. Bunun da ne-
deni, elbette söz konusu teorilerin sanat› tarihe, topluma, kültüre veya politikaya
göreli ya da tabi hale getirmeleridir. Örne¤in Marksist veya gerçekçi sanat anlay›-
fl›, sanat›n sanat için de¤il de toplum için oldu¤unu ileri sürer. 

Gerçekten de Marksist sanat anlay›fl›,
yirminci yüzy›lda felsefi esteti¤e sosyolo-
jik bir alternatif yaratan önemli bir sanat
görüflünü temsil eder. Marksist sanat anla-
y›fl›, asl›nda do¤rudan do¤ruya Marx’›n
kendisi taraf›ndan gelifltirilmifl de¤ildir. Zi-
ra Marx’›n kendisinin gelifltirmifl oldu¤u
bir sanat teorisi yoktur. Bu anlay›fl daha
ziyade genel Marksist düflüncelerden ha-
reketle, Louis Althusser (1918-1990),
Theodor Adorno (1903-1969), Georg
Lukács (1885-1971) gibi Marksist düflünür-
ler taraf›ndan gelifltirilmifl olan bir teoriyi
ifade eder. Nitekim Althusser bu ba¤lam-
da, “sanat›n gerçek bilgisine eriflebilme-
nin tek yolunun sanat eserinin özgüllü¤ü-
nün gerisine, ‘estetik etkiyi’ yaratan me-
kanizmalar›n kendisine geri gitmek oldu-
¤unu” söylerken bunun için Marksizmin

temel ilkelerine ihtiyaç bulundu¤unu anlatmak ister.
Marksist perspektiften bak›ld›¤›nda, sanat her fleyden önce entelektüel bir fa-

aliyet olarak anlafl›l›r. Bununla birlikte, Marksist praxis düflüncesi dikkate al›nd›-
¤›nda, bir entelektüel faaliyet olarak sanata, t›pk› felsefeye oldu¤u gibi, dünyay›
anlamak yan›nda, dünyay› de¤ifltirmek görevi yüklenir. ‹fllevselci bir bak›fl aç›s›
benimseyen Marksist düflünürler do¤all›kla sanat›n pratik etkisiyle yak›ndan ilgi-
lenmifllerdir. Bu pratik etki, iki flekilde tezahür eder. Buna göre, sanat›n pratik et-
kisi, t›pk› idealist felsefede oldu¤u gibi, statükoyu korumak, onu her yönüyle hofl
ve iyi bir düzen olarak sunma anlam›nda muhafazakâr bir etki olabilir. Fakat bu
etki, materyalist felsefenin etkisine benzer flekilde, statükoyu de¤ifltirmeyi, toplu-
mu daha adil bir toplum do¤rultusunda dönüfltürmeyi amaçlayan devrimci bir et-
ki de olabilir.

Marksist görüflün sanattan bekledi¤i, do¤all›kla bunlardan ikincisi, yani devrim-
ci etkidir. Bu yüzden Marksist sanat anlay›fl›n›n öncelikle, sanat›n sosyo-ekonomik
koflullar›na ve ikinci olarak da onun politik etkilerine yönelik bir ilgiyle karakteri-
ze oldu¤u söylenebilir. Nitekim Marksist sanat anlay›fl›nda, Marx taraf›ndan ortaya
konan “temel” ve “üstyap›” topografyas›n›n genel ba¤lam› içinde, edebiyat metin-
lerinin form ve içeri¤ini, bu metinleri içinde oluflturulmufl olduklar› ekonomik, po-
litik ve ideolojik iliflkilere gönderimle aç›klama yönünde bir teflebbüs hep olagel-
mifltir. Marksist görüfl, sanat ba¤lam›nda, söz konusu iki ilgiye ek olarak üçüncü
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bir ilgiyle daha karakterize olur. Bu da sanat›n entelektüel bir faaliyet olarak ne ol-
du¤una dönük bir ilgidir. Buna göre, sanat›n ne oldu¤unu gözler önüne sermeyi
amaçlayan Marksist düflünürler sanat teorilerinde, sanat› ideolojiyle bilim aras›nda
tam ortalarda bir yere yerlefltirirler. Marksizm aç›s›ndan bilim, gerçekli¤in veya
dünyan›n do¤rulukla, yani gerçekte oldu¤u flekliyle alg›lanmas› ve kavranmas›d›r.
Oysa ideoloji, gerçekli¤in, sosyal dünyan›n oldu¤u gibi kalmas›nda veya statüko-
nun korunmas›nda ç›kar› olanlar taraf›ndan yanl›fl ve çarp›t›c› bir biçimde sunul-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

Sanat› bilimle ideoloji aras›nda bir yere yerlefltiren Marksist sanat anlay›fl›, bu-
nunla elbette sanat›n çift yönlü bir yap›s› oldu¤unu anlatmak ister. Gerçekten de
Marksist sanat anlay›fl›na göre, sanatta her fleyden önce dünyan›n bir temsil ya da
yans›mas› söz konusu olur lakin bu yans›ma, dünyay› gerçekte oldu¤u flekliyle
gösteren bir temsil olmay›p onu insanlar›n oldu¤unu sand›klar› ya da düflündükle-
ri flekliyle sunan bir yans›mad›r. Sanat iflte bu yüzden, tek tek her toplum ve dö-
nemle ilgili tarihsel olarak s›n›rlanm›fl alg›lar› ifade eder. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
sanat, gerçekli¤i oldu¤u gibi gösteremeyip bir anlamda gizledi¤i için, hiç kuflku
yok ki ideolojiktir. 

Sanat›n, bir anlamda ideoloji ile bilimin bir sentezi oldu¤unu veya ideolojik
kavray›flla bilimsel kavray›fl›n bir kar›fl›m›n› cisimlefltirdi¤ini savunan Marksist sanat
anlay›fl›, onun yapmas› gereken etki nedeniyle, ideoloji yerine bilime yaklaflmas›-
n› ister. Bununla birlikte, o, bunun sanat›n sanat olma niteli¤ini kaybetmeden
yapmas›n› talep eder. Bunu mümkün k›lan fley ise sanat›n ikinci yönüdür. Sanat,
ak›l ve bilimsel araflt›rmadan ziyade, hayal gücünün veya muhayyilenin eseridir.
Sanat iflte bu flekilde anlafl›ld›¤› zaman, ideolojik dünyan›n gerçek d›fl›l›¤›n›, onun
yanl›fl fikir ve imgelerden meydana geldi¤ini gösterdi¤i için, bilime yaklafl›r. Baflka
bir deyiflle, bu flekilde anlafl›lan sanat, bize kapitalizmin dünyas›yla ilgili bir fleyler
aktar›rken dünyaya dair kavray›fl›m›z› güçlendirir. Sanat›n bütünüyle ideolojik ol-
du¤u zaman ise özellikle devrimci ya da ilerici sanata özel bir önem veren Mark-
sist anlay›fl, sanat›n bu yönüyle ele al›nd›¤›nda, toplumsal de¤iflmenin bir arac› ol-
du¤unu ileri sürer. Marksizme göre, sanat bu ifllevini izleyici ya da al›mlay›c›n›n
ideolojik yönden yanl›fl bilincini sarsarak gerçeklefltirir. Yani devrimci sanat, dün-
yadaki fleyleri bildik ve rahatlat›c› flekillerde de¤il de al›fl›lmad›k ve rahats›z edici
flekillerde temsil eder. Oysa ilerici olmayan sanat, mimesis i veya do¤al kopyala-
man›n en yetkin biçimlerini hayata geçirirken dünyan›n ideolojik imgelerini oldu-
¤u gibi b›rak›r. Yetkinlikten yoksun, yanl›fl ve çarp›k bir gerçeklik olan toplumsal
dünyay› oldu¤u gibi yans›t›r.

Özellikle Frankfurt Okulu teorisyenleri, bu noktada bir ad›m daha ileri giderek
sanata topluma rehberlik etme ifllevi yüklerler. Söz gelimi, sanat›n toplumsal ger-
çekli¤i yans›tmak yerine, bu gerçekli¤in yetkin bir gerçeklik olmas›, yani yanl›fll›k-
tan ve çarp›kl›ktan kurtulmas› için, ona rehberlik etmesi gerekti¤ini söyleyen Ador-
no’ya göre, gerçek sanat, burjuva sanat›n›n sahip olmad›¤› bir düzen ve hakikati
içerir. Bu yüzden, ona düflen, topluma söz konusu düzen ve hakikat yönünde ni-
zam ve biçim kazand›rmakt›r.

Kurumsal Sanat Anlay›fl›
Bir baflka özcülük karfl›t› sanat anlay›fl›, sanat›, “kurumsal yap›larla” veya “sanat
dünyas›”yla iliflki üzerinden ele alan kurumsal sanat anlay›fl›d›r. Çünkü o da “ev-
rensel sanat” tasavvurundan uzaklaflarak neyin sanat eseri olarak görülece¤inin za-
mana ve yere ba¤l› olarak de¤iflti¤ini savunur. Amerikal› felsefeci George Dickie ta-
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raf›ndan gelifltirilen bu görüfl de felsefi esteti¤in d›fl›nda bir yere konumlan›r, daha
do¤rusu felsefeyle sosyoloji aras›nda tam ortalarda bir yerde bulunur.

Dickie’nin sanat anlay›fl›, Shakesepeare’in Macbeth’i, Beethoven’›n Dokuzuncu
Senfoni’si, Dostoyevski’nin Karamazov Kardefller ’i türünden on binlerce, hatta da-
ha yerel ya da ulusal düzeyde sanat eseri olarak kabul gören yüz binlerce farkl› fle-
yin hepsinin birden nas›l olup da veya hangi temel üzerinde sanat eseri olarak gö-
rülebildi¤ini aç›klama çabas›ndan do¤mufltur. Teori, geçmiflte sanat eseri olarak
görülmüfl, bugün ayn› flekilde de¤erlendirilen bu binlerce farkl› sanat eserinin or-
tak olarak iki farkl› fleye sahip olmas› gerekti¤ini öne sürer: 

(i) Eserin insan elinden ç›kma bir fley olmas› ve 
(ii) ona sanat eseri statüsü verecek bir sanat dünyas›n›n varl›¤›.
Buna göre, sanat eseri olarak kabul edilen bütün bu farkl› nesneler, her fleyden

önce insan yarat›s› olan, yani do¤ada haz›r bulunmufl olmaktan ziyade, üzerinde
flu ya da bu ölçüde çal›fl›lm›fl olan eserlerdir. Dickie hepsi için genel bir kategori
olarak “insan elinden ç›kma eser” deyimini kullan›r. Terimi oldukça gevflek bir an-
lam içinde kullanan Dickie, denizin karaya atm›fl oldu¤u, k›y›dan al›narak sanat
galerisinde sergilenen bir tahta parças›n›n bile, üzerinde çal›fl›lm›fl bir ürün olmak
anlam›nda “insan elinden ç›kma bir eser” olabilece¤ini ima eder. 

‹kinci ve çok daha önemli koflul ise insan elinden ç›kma bu ürüne sanat eseri
statüsü atfedecek olan bir sanat dünyas›n›n varl›¤›d›r. Çünkü bir nesnenin sanat
eseri statüsü kazanabilmesi için gerek koflul onun insan elinden ç›km›fl olmas› ise
esas önemli koflul, sanat dünyas›n›n varl›¤›d›r. Kurumsal sanat anlay›fl›, insan elin-
den ç›kma bir nesnenin, onu sanat eseri olarak belirlemeye yarayan hiçbir özelli-
¤inin olmad›¤›n› öne sürerken nesneye sanat eseri statüsünün sanat dünyas› tara-
f›ndan verildi¤ini öne sürer. Dickie sanat dünyas›n› “sanatç›lar, yönetmenler, mü-
ze müdürleri, galeri sahipleri, yay›nc›lar, müze ziyaretçileri, elefltirmenler, sanat fi-
lozoflar› benzeri” biçiminde oldukça gevflek bir tarzda organize olmufl olsalar da
birbirleriyle her fleye ra¤men sanat ekseni üzerinde iliflkili olan insanlar kümesi
olarak tan›mlar. Bütün bu insanlar›n ortak özellikleri onlar›n sanata besledikleri il-
gi, bu ilgi temeli üzerinde sanat dünyas›n›n kabul görmüfl temsilcileri olmalar› ve
insan elinden ç›kma birtak›m eserlerin statüsü üzerinde anlaflmalar›d›r. 

Sanat dünyas›n›n her durumda belli bir otoriteye sahip olan üyeleri, insan elin-
den ç›kma birtak›m ürünleri, deyim yerindeyse “vaftiz etme”ye benzer bir muame-
leye tabi tutarak onlara sanat eseri statüsü veya en az›ndan “k›ymet biçilmeye ya
da estetik takdire aday olma” statüsü yüklerler. Baflka bir deyiflle, teori toplumdaki
baz› birey ya da gruplar›n insan elinden ç›kma herhangi bir eseri bir “vaftiz etme”
eylemi yoluyla bir sanat eserine dönüfltürme güç ve yetene¤ine sahip bulundu¤u-
nu ileri sürer. Söz konusu “vaftiz etme” eylemi ise bir fleye sanat ad›n› verme ya da
ço¤unluk eseri yay›nlama veya sergileme fleklinde tezahür edebilir. Söz gelimi ün-
lü bir sinema elefltirmeni veya elefltirmenler grubu, son derece s›radan, sinematog-
rafik özellikleri oldukça s›n›rl› bir filmi, neredeyse bir flaheser düzeyine yükseltip
milyonlarca insan›n o filme gitmesine yol açabilir. Veya çok nitelikli bir film, elefl-
tirmenler taraf›ndan yerine dibine sokuldu¤u için, onun gifle baflar›s› çok düflük ka-
labilir. Kurumsal sanat anlay›fl›, iflte bu çerçeve içinde insan eliyle yarat›lm›fl birta-
k›m nesnelerin bafllang›çta sanat eserleri olarak yarat›lmam›fl olduklar› düflüncesi
üzerine yükselir. Sözgelimi Orta Ça¤›n sanat eserleri veya antik eserler modern sa-
nat kavram› oluflturulmazdan önce yarat›ld›lar. Demek ki onlara sanat eseri statüsü
sonradan verilmifltir; buna mukabil, bir zamanlar sanat eseri olarak de¤erlendiril-
mifl olan ürünlerden sanat eseri statüsünün sonradan al›nd›¤› da çok olmufltur.
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Kurumsal sanat anlay›fl›n›n
temel kavram› “sanat
dünyas›” kavram›d›r.

Kurumsal sanat anlay›fl›, iyi
sanat kötü sanat aras›nda
bir ayr›m yapamad›¤› ve
sanat› tan›mlarken
döngüsellik yanl›fl›na
düfltü¤ü için elefltirilir.



Kurumsal sanat anlay›fl›, en az iki bak›mdan elefltirilmifltir. Birinci elefltiri nok-
tas›, onun hemen her fleyin bir sanat eseri haline gelebilmesine izin vermek sure-
tiyle, iyi sanat ile kötü aras›nda bir ayr›m yapamamas›yla ilgili bir elefltiridir. Çün-
kü insan elinden ç›kma bir esere, sanat dünyas›n›n üyeleri taraf›ndan vaftiz edil-
mek suretiyle sanat eseri statüsünün verilmesi, onun iyi bir sanat eseri oldu¤u an-
lam›na gelmez. Buna göre kurumsal sanat anlay›fl› sadece bir nesneyi sanat eseri
ad›n› verdi¤imiz fleyler s›n›f› içine yerlefltirmekle yetinir. Baflka bir deyiflle, kurum-
sal sanat anlay›fl› sanat›n normatif boyutuyla hiç ilgilenmez. Bununla birlikte, unu-
tulmamal›d›r ki “sanat›n ne oldu¤unu” soran insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u, sa-
dece neye sanat dedi¤imizle ilgilenmeyip bizim neden, baflkalar›na de¤il de belir-
li birtak›m nesnelere de¤er verdi¤imizi bilmek isterler. Oysa kurumsal sanat anla-
y›fl› bu türden de¤er biçici sorular› gündemine hiç almaz. Teorinin, neyin sanat
eseri olarak görülebilece¤i konusunda hemen her fleye aç›k olmas› durumunu, ba-
z›lar› onun en büyük meziyeti, baz›lar› ise en ciddi kusuru olarak de¤erlendirir.

Kurumsal sanat anlay›fl›na karfl› ç›kanlar, ikinci olarak yaklafl›m›n, t›pk› anlam-
l› form kuram› gibi, döngüsel bir sanat tan›m›ndan muzdarip olmas› olgusuna gön-
derme yaparlar. Buna göre, teori, sanat dünyas›n› meydana getiren otoritelerin
kendisine sanat eseri statüsünü vermeyi uygun gördükleri fleyin sanat oldu¤unu
söyler. Söz konusu insanlar› sanat dünyas›n›n üyeleri yapan fley ise onlar›n insan
elinden ç›kma bir fleye sanat eseri statüsü yükleyebilme kapasiteleridir. Durum
böyle oldu¤unda, teori “sanat eseri” ile “sanat dünyas›n›n üyesi” terimlerini birbir-
leri yoluyla tan›mlama hatas›na, yani bir döngüsellik yanl›fl›na düflmüfl olur. 

Tarihsel Sanat Anlay›fl›
Tarihselci sanat anlay›fl› da sanat› sanat d›fl› birtak›m unsurlara tabi k›lar. Çünkü sa-
nat›n, sanat eserinin içinde üretilmifl oldu¤u toplumsal, kültürel ve tarihsel ba¤lam-
dan hareketle ele al›nmas› gerekti¤ini öne sürer. Hatta o, Dickie’nin kurumsal sa-
nat anlay›fl›n›n, merkezden çevreye do¤ru al›nan yolda bir ad›m daha ötesini ifade
eder. Söz konusu tarihselci perspektifin sahibi, “sanat dünyas›” kavram›n›n aç›m-
lanmas›nda en az Dickie kadar önemli bir rol oynam›fl olan Amerikal› düflünür Art-
hur Danto’dur. 

Danto, her fleyden önce modern ve postmodern sanat›n do¤uflu, yani statüle-
riyle ilgili olarak belli bir öz-bilince sahip sanat formlar›n›n ortaya ç›k›fl›yla birlik-
te, sanat›n yeni birtak›m felsefi sorulara yol açt›¤›na iflaret eder. O, bu sorulardan
en önemlilerinin sanat›n kendisinin, s›n›rlar›n›n ve amaçlar›n›n ne oldu¤u sorular›
oldu¤unu söyler. Danto’ya göre, sanat›n ne oldu¤u, belli bir sanat eserinin nas›l
yorumlanaca¤›, sanat eserinin üretildi¤i tarihsel, kültürel, hatta politik koflullara
ba¤l›d›r.

Nitekim o, insan elinden ç›kma bir eserin, sanat üretiminin daha önceki tarihi-
nin bir sonucu olarak sanat dünyas›nda onun için haz›rlanm›fl bir yer olmad›¤› tak-
dirde, sanat eseri haline gelemeyece¤ini söyler. Sanat›n flimdisinin sanat›n geçmifli
taraf›ndan belirlendi¤ini dile getiren Danto, bu tezini temellendirmek amac›yla ye-
ni bir tart›flma bafllat›r. O, seçti¤i örnek uyar›nca, bizden yeni bir roman yazar› olan
Pierre Menard’›n Cervantes’in Don Kiflot ’unun, özgün eserle neredeyse sat›r sat›ra
ayn› olan tam bir uyarlamas›n› gerçeklefltirmifl oldu¤unu tasarlamam›z› ister. Me-
nard, bu uyarlamay› özgün eserden yana hiçbir bilgisi olmadan yapm›flt›r. Danto,
Menard’›n eserinin ayn› roman olmad›¤›n›, hatta roman olmad›¤›n› ileri sürer; bu-
nun nedeni ise içeri¤i sat›r sat›r ayn› olsa bile, uyarlaman›n yazar›n›n farkl› olmas›,
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onun farkl› deneyimleri bulunmas› ve roman› farkl› bir tarihte sunmas›d›r. Dan-
to’nun bununla göstermek istedi¤i fley, eseri belirleyenin sanatç› olmas›ndan ziya-
de, her sanat yap›t›n›n genel olarak tarihin kendisi, özel olarak da farkl›l›k göste-
ren kendi tarihi taraf›ndan belirlenmesi olgusudur.

Bununla birlikte, Danto bu noktada kalmaz, bir sanat ontolojisi gelifltirerek da-
ha genel bir çerçeve içinde sanat eserini belirleyen ve birlikte sanat›n gerek ve ye-
ter koflullar› olarak de¤erlendirilebilecek befl ayr› koflul sayar. Bunlardan birincisi-
ne göre, 

1. sanat eserinin bir fley hakk›nda olmas›, yani onun bir konusunun bulunma-
s›, temsil etti¤i bir fleyin bulunmas› gerekir.

Buna sanat›n temsil boyutu ad›n› veren Danto, mimetik anlay›fl› elefltirerek bir sa-
nat eserinin anlam›n› onun gönderimde bulundu¤u fleyden ay›r›r ve esas itibar›yla
anlama vurgu yapar. Buna göre, bir sanat eserinin kendisi hakk›nda oldu¤u fley,
gerçekte onun içeri¤i ya da anlam›d›r.

Temsil sanat›n gerek koflulu olmakla birlikte, yeter koflulu olamaz. Dünyay› ve
dünyadaki fleyleri oldukça iyi bir biçimde temsil edebilen gündelik söylemimizi sa-
nat kategorisi içine sokmak hiçbir flekilde mümkün olamaz. Sanat› sanat olmayan-
dan ay›rabilmek için, temsille belirlenen gerek koflulu, ifadeye dayal› bir yeter ko-
flulla tamamlamak gerekir. Danto bu ba¤lamda, 

2. temsilin sanatç›n›n temsil edilen içerikle ilgili duygular›n›, inançlar›n›, k›sa-
cas› tutumlar›n› ifade etmesi gerekti¤ini öne sürer.

Sanatç›n›n konusunu görme tarz›n›n cisimlenifline özel bir önem atfederken do¤al-
l›kla geleneksel ifade anlay›fl›n› reddeder. Ona göre, ifade, duygunun sanat eseri-
ni al›mlayan kimseye aktar›lmas›n› içermek zorunda de¤ildir. Al›mlay›c›ya düflen,
bir duyguyu anlamakt›r.

Sanat eserinin sanatç›n›n konusuyla ilgili tutumu veya bak›fl aç›s›n› ifade etti¤i-
ni öne süren Danto, flu halde, 

3. eserin bunu metaforlarla yapt›¤›n› söyler. O, sanatta ifadenin metaforla ör-
tüfltü¤ünü söylerken

4. bir yandan da metaforik temsil ve ifadenin tarihsel ba¤lam›ndan ayr›lmaz ol-
du¤unu dile getirir. Buna göre, bir kategori olarak sanat dinamik olup ne-
yin sanat say›laca¤› tarihsel koflullar taraf›ndan belirlenir. O, nihayet 

5. sanatsal temsil ve ifadenin içeri¤inin büyük ölçüde yorum taraf›ndan olufl-
turuldu¤unu söyler.

A yönetmeni nitelikli ve sanat de¤eri yüksek filmleriyle tan›nan bol ödüllü bir yönetmen-
dir. 3 y›l önce Cannes film festivalinde en iyi yönetmen ödülü kazand›¤› gibi, son filmiyle
de yabanc› film kategorisinde Oscar’a aday gösterilmifltir. Ama filmlerinin izleyici taraf›n-
dan al›mlanma kapasitesi ve gifle baflar›s› çok düflüktür. Oysa B ve C yönetmenleri meslek-
ten sinemac› olmay›p sahne sanatlar›ndan gelmektedirler. Gelgelelim, elefltirmenler tara-
f›ndan övülen, sanatsal de¤eri pek de yüksek olmayan filmlerinin gifle baflar›s› ola¤anüstü
yüksektir. Bu durumu hangi sanat anlay›fl›yla nas›l aç›klars›n›z?
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Estetik özne, estetik nesne ve estetik tutum kav-
ramlar›n› aç›klamak.
Estetik özne belli bir estetik de¤ere sahip sanat
eseri veya do¤al güzellik karfl›s›nda etkilenme-
den geçemeyen, belli bir be¤eni duygusuna sa-
hip kiflidir. Estetik nesne ise insan›n güzelli¤e yö-
nelik ilgisinin veya estetik tutumunun konusu
olan fleydir. O, estetik ilginin konusu olan, kendi-
sine estetik bir haz alabilmek amac›yla yönelinen
fleydir. Estetik nesne, karfl›s›nda estetik tav›r al›-
nan, estetik yaflant›n›n konusu olan sanat eseri-
dir. Bu ikisini birbirine ba¤layan fley ise öznenin
sergiledi¤i estetik tutumdur. Estetik tutum özne-
nin sanat eserlerine yaklafl›m tarz›n› ifade eder.
Estetik tutumun, onu insana özgü baflkaca tav›r-
lardan ay›ran belirleyici birtak›m özellikleri var-
d›r. Bunlar›n bafl›nda estetik tutumun ç›kar gözet-
meyen bir tutum olmas› gelir. Estetik tutum veya
yaflant›da estetik özne, estetik nesneyi baflka bir
amaca hizmet edecek bir araç olarak görmez.

Estetik yarg›n›n özelliklerini s›ralamak.
Estetik yarg›, öznenin estetik nesneye yönelik es-
tetik de¤er yükleme edimine karfl›l›k gelir. Este-
tik yarg› kiflisel be¤eniyi d›fla vuran bir be¤eni
yarg›s›d›r. Be¤eni yarg›lar› olarak estetik yarg›la-
r›n “do¤rulu¤u”ndan söz edilemez. Estetik yarg›
temelde, bir nesne karfl›s›nda hissedilen bir tep-
kiye dayan›r. Bir nesneyle ilgili estetik bir yarg›,
bir baflkas›n›n fikrine, be¤enisine, ikinci elden
bir kayna¤a dayanmak yerine, do¤rudan do¤ru-
ya kiflisel tan›kl›¤› gerektirir. Onda hissedilen tep-
ki koflulu, estetik bir yarg›n›n samimiyetle veril-
mifl bir yarg› olmas›n› gerektirir. Estetik yarg›n›n
bu özelli¤iyle ilintili baflka bir özelli¤i, onda yasa
veya kurallar›n hiçbir flekilde ifle kar›flmamas›d›r.
O, bilimsel yarg›yla ahlak yarg›s›ndan farkl›l›k
gösterir.

Estetik de¤erin içeri¤ini aç›klamak.
Estetik de¤er, estetik nesnenin sahip oldu¤u de-
¤erdir. Bu de¤er esas itibar›yla güzellik olarak
geçer. Estetik nesnenin sahip oldu¤u güzellik de-
¤erine katk› yapan alt de¤erler, duyumsal ve for-
mel de¤erler olarak ikiye ayr›l›r. Duyumsal de-
¤erler nesnenin fenomenal boyutunda yer al›r-
ken formel de¤erler onun anlam boyutunu olufl-

turur. Bu formel de¤erler nesnenin d›fl görünüflü
veya fleklinden ziyade, parçalar›n›n karfl›l›kl› ilifl-
kilerinin belirledi¤i genel yap›, bütünsel organi-
zasyonda ortaya ç›kar.
Bununla birlikte, güzelli¤in tam olarak ne oldu-
¤u, onun nesnel ve mutlak bir de¤er mi yoksa
öznel ve göreli bir de¤er mi oldu¤u, esteti¤in
uzun tarihinin en önemli sorusunu oluflturur. Kla-
sik gelenek güzelli¤in, özneden ba¤›ms›z nesnel
ve mutlak bir de¤er oldu¤unu ifade ederken mo-
dern felsefe gelene¤i onu daha ziyade öznel ve
göreli bir de¤er olarak tan›mlar.

Özcü sanat teorilerini s›n›flamak.
Sanatta veya estetik özcülük, sanat› belirleyen,
onu sanat yapan ve bütün sanat türleri taraf›n-
dan paylafl›lan ortak bir özelli¤in bulundu¤unu
kabul etme yaklafl›m›na karfl›l›k gelir. Sanat› böy-
lesi özcü bir yaklafl›mla aç›klama cihetine giden-
ler, sanat›n özünü ya sanatsal faaliyetin kendisin-
de ya sanatç›da ya da sanat eserinde aram›fllar-
d›r. Sanat›n özünü sanatsal faaliyette bulan özcü
yaklafl›m, sanat› bir taklit faaliyeti olarak gören
Platon’un mimetik sanat anlay›fl›nda ortaya ç›kar.
Sanat›n özünü sanatç›da bulan özcü yaklafl›m
Croce taraf›ndan temsil edilen ifadeci sanat anla-
y›fl›nda somutlafl›r. Buna mukabil onun özünü
sanat eserinde arayan yaklafl›m, Kant ve Bell ta-
raf›ndan temsil edilen formalist yaklafl›mda orta-
ya ç›kar.

Anti-özcü sanat teorilerini aç›klamak.
Sanatta anti-özcü yaklafl›m, sanat› sanat yapan
bir öz veya ay›r›c› bir özelli¤in olmad›¤›n› ileri
sürerek onu sanat d›fl› koflullara, tarihsel, top-
lumsal ve ekonomik flartlara ba¤layan yaklafl›ma
karfl›l›k gelir. O, d›flsalc› bir yaklafl›m› cisimleflti-
rirken sanat›n özerkli¤ini büyük ölçüde elinden
al›r. Söz konusu kategori içine üç ana teori girer.
Bunlardan birincisi, Marksist veya toplumsal sa-
nat anlay›fl›d›r. Bu anlay›fl, sanat› ideolojinin ve-
ya toplumun hizmetine koflar. ‹kincisi, sanat› ku-
rumsal yap›lara tabi k›lan kurumsal sanat anlay›-
fl›d›r. Buna mukabil üçüncüsü, sanat› tarihsel ko-
flullara ba¤layan, onun tarih taraf›ndan belirlen-
di¤ini öne süren tarihsel sanat anlay›fl›d›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi esteti¤in sorabilece¤i soru-
lardan biri de¤ildir?

a. Alg›lama mekanizmam›z›n özellikleri nelerdir?
b. Güzellik nedir?
c. Sanatlar nas›l s›n›flan›r?
d. Sanat›n özünde ne vard›r?
e. Estetik tutumun ay›r›c› özelli¤i nedir?

2. Afla¤›dakilerden hangisi estetik tavr› di¤er tav›rlar-
dan ay›ran özelliklerin bafl›nda gelir?

a. Bilmeye yönelmek
b. Pratik olana yönelmek
c. Kiflisel olan› gözetmek
d. Ç›kar gözetmemek
e. Kazanç amac› gütmek

3. Estetik yarg› ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi
söylenemez?

a. Estetik yarg›da tepki koflulu geçerlidir.
b. Estetik yarg›n›n do¤rulu¤undan söz edilebilir.
c. Estetik yarg›da kurallar ifle kar›flmaz.
d. Estetik yarg› bir be¤eni yarg›s›d›r.
e. Estetik yarg› özneldir.

4. Estetik yarg›n›n salt haz ya da hofllanmaya dayanan
öznel temelini, s›n›rs›z bir rölativizme düflmeden koru-
yamama problemine ne ad verilir?

a. De¤erlendirme problemi
b. Yarg› problemi
c. Ölçüt problemi
d. Be¤eni problemi
e. Tümevar›m problemi

5. Platon’un sanat görüflüne göre, sanatsal faaliyeti be-
lirleyen fley nedir?

a. ‹fade
b. Oyun
c. Taklit 
d. D›flavurum
e. Ar›nma

6. Afla¤›dakilerden hangisi Croce’nin ifadeci sanat an-
lay›fl›n› yans›tmaz?

a. Do¤a ona yaln›zca sanatç›n›n gözlü¤üyle bakan-
lar için güzeldir.

b. Sanat eseri özgün ve biriciktir.
c. Sanat eseri duygu ve sezgilerin ifadeye dökül-

mesidir. 
d. ‹fade, sanatç›n›n ruhunda bir kez olup biten bir

yaflant›d›r.
e. Sanat, do¤adan al›nan izlenimlerin taklidinden

ibarettir.

7. Sanatsal formalizmin ça¤dafl temsilcisi afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Kant
b. Croce
c. Danto 
d. Collingwood
e. Bell

8. Marksist sanat anlay›fl›n› karakterize eden en önem-
li iddia afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sanat akla dayan›r.
b. Sanat›n sosyal bir ifllevi yoktur.
c. Sanat ideolojiktir.
d. Sanata içselci bir bak›fl aç›s›yla yaklafl›lmal›d›r.
e. Sanat› belirleyen fley, sanat eserinin formudur.

9. Kurumsal sanat anlay›fl›na yöneltilen en temel elefl-
tiri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sanat eserinin sanat dünyas› taraf›ndan vaftiz
edilmesine izin vermesi

b. Sanat›n özerkli¤ini korumas›
c. Sanat› kurumsal yap›lara ba¤lamas›
d. ‹yi ya da yüksek sanat ile kötü ya da afla¤› sanat

aras›nda bir ayr›m yapma imkân› b›rakmamas›
e. Sanata yüksek bir de¤er biçmesi

10. Afla¤›dakilerden hangisi özcü bir sanat anlay›fl›
de¤ildir?

a. Taklit olarak sanat anlay›fl›
b. Kurumsal sanat anlay›fl›
c. ‹fadeci sanat anlay›fl›
d. Oyun olarak sanat anlay›fl›
e. Formalist sanat anlay›fl›

Kendimizi S›nayal›m
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Bu temel belirlemeye göre kendisiyle bafllamak duru-
munda oldu¤umuz sanat, yani tikel sanatlar›n ilki, bir
güzel sanat olarak mimaridir. Mimarinin görevi, d›fl or-
ganik dünyay›, sanata uygun d›flsal bir dünya olarak tin
ile ayn› kökten gelecek flekilde ifllemekten ibarettir.
Onun malzemesi, mekanik a¤›r bir kütle olarak dola-
y›ms›z d›flsall›k içerisindeki maddenin kendisidir ve bi-
çimleri de soyut Anlama Yetisi’nin ba¤›nt›lar›na göre
düzenlenmifl inorganik do¤a biçimleri olarak kal›r. Bu
malzeme ve bu biçimler içerisinde somut tinsellik ola-
rak ‹deal gerçeklefltirilemez. Bu yüzden onlarda sunu-
lan gerçeklik ‹dea’ya karfl›t kal›r çünkü bu gerçeklik
‹dea taraf›ndan nüfuz edilmemifl veya ‹dea ile yaln›zca
soyut bir ba¤lant› içerisindeki d›flsal bir fleydir. Bundan
dolay› yap› sanat›n›n temel modeli, sembolik sanat biçi-
midir. (...)
Her fleye ra¤men inorganik d›flsal dünya, mimari tara-
f›ndan ar›t›lm›fl, simetrik biçimde düzenlenmifl ve tine
benzer k›l›nm›flt›r ve Tanr›’n›n tap›na¤›, onun toplulu-
¤unun evi orada haz›r durur. Daha sonra ikinci olarak

hareketsiz kütleye çarpan ve nüfuz eden bireyselli¤in
flimflek çak›fl› gibi Tanr›’n›n kendisi bu tap›na¤a girer ve
sonsuz ve hiç de sadece simetrik olmayan tinin kendi-
sinin biçimi yo¤unlafl›r ve cisimsel bir fleye flekil verir.
‹flte heykel sanat›n›n görevi budur. Heykel sanat›nda,
mimarinin ancak ima edebilece¤i tinsel iç hayat, duyu-
sal flekil ve onun d›flsal malzemesi içerisinde kendini
yurdunda k›ld›¤› ve bu iki yan ne birinin ne de öteki-
nin bask›n olaca¤› flekilde karfl›l›kl› olarak biçimlendi¤i
ölçüde, heykel sanat›, klasik sanat biçimini kendi temel
modeli olarak kazan›r. (...)
fiimdi, mimari tap›na¤›n› kurduktan ve heykel sanat›n›n
eli onun içerisine Tanr› heykellerini yerlefltirdikten son-
ra, üçüncü olarak bu duyusal biçimde mevcut Tanr›,
kendi evinin genifl salonlar›nda toplulukla karfl› karfl›ya
gelir. Topluluk, bu duyusal varl›¤›n kendi karfl›s›ndaki
kendi tinsel yans›mas›d›r ve öznelli¤in ve içselli¤in can-
land›r›lmas›d›r. Dolay›s›yla bunlarla birlikte hem sana-
t›n içeri¤i hem de bu içeri¤i d›flsal biçimde temsil eden
malzeme için belirleyici ilkenin, tikelleflme ve bireysel-
leflme ve bunlar›n zorunlu öznel kavray›fllar› oldu¤u or-
taya ç›kar. Heykel sanat›nda Tanr›’n›n sahip oldu¤u
kendinde s›ms›k› kalan birlik, birlikleri duyusal olma-
y›p tamamen ideal olan bireylerin iç hayatlar›n›n ço¤ul-
lu¤u içerisinde yay›l›r. Bu nedenle de ancak burada
Tanr›’n›n kendisi hakikaten tindir; bu, flurada ve bura-
da olan Tanr›’d›r. (...)

fiimdi sanattaki duyusal ö¤e, bu içerikle uyum içerisin-
de, hem kendisini kendisinde tikelleflmifl göstermeli,
hem de öznel içselli¤e uygun göstermelidir. Bunun için
gerekli malzeme renk, müzikal ses ve son olarak içsel
görülerin ve tasar›mlar›n salt belirtgesi olarak ses tara-
f›ndan sa¤lan›r. Söz konusu içeri¤i bu malzemeler ara-
c›l›¤›yla gerçeklefltirme tarzlar› olarak da resim, müzik
ve fliir sanatlar›n› buluyoruz. Burada duyusal ortam, sa-
nat›n genel olarak tinsel içeri¤ine en iyi biçimde karfl›-
l›k gelir ve tinsel anlam›n duyusal malzemeyle ba¤lan-
t›s› mimaride ve heykel sanat›nda olanakl› oldu¤undan
daha derin bir iliflkiye var›r. Yine de bu, bütünüyle öz-
nel yanda yatan daha içsel bir birliktir; biçimin ve içeri-
¤in kendilerini tikellefltirmek ve ideal olarak koymak
durumunda olmalar› ölçüsünde ancak içeri¤in ve onun
dolay›ms›z biçimdeki duyusal ö¤eyle kaynaflmas›n›n
nesnel tümelli¤i pahas›na meydana ç›kabilen daha içsel
bir birliktir.
fiimdi bu sanatlarda, biçim ve içerik kendilerini idealli-
¤e yükseltirler ve bu yüzden sembolik mimariyi ve kla-
sik heykel tasar›mlar›n› geride b›rakt›klar› için, bu sa-
natlar kendi modellerini romantik sanat biçiminden
edinirler. Nitekim flekillendirme tarz› bak›m›ndan, bu
sanatlar› en uygun biçimde nitelemeye elveriflli olan sa-
nat biçimi de romantik sanatt›r. Ama onlar bir sanat bü-
tünlü¤üdür çünkü romantik sanat kendinde en somut
sanat biçimidir. 

Kaynak: G. W. F. Hegel, Estetik: Güzel Sanat Üzerine

Dersler (çev. T. Altu¤ - H. Hünler), Payel Yay›nlar›, ‹s-
tanbul, 1994.

Okuma Parças›



186 Felsefe

1. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Girifl” bölü-
müyle “Estetik Fenomenlerin Felsefesi” bölü-
münü yeniden okuyun. “Alg›lama mekanizma-
m›z›n özelliklerinin ne oldu¤u” sorusunun, epis-
temolojinin kapsam› içinde kalan bir soru oldu-
¤unu fark edeceksiniz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Estetik Feno-
menlerin Felsefesi olarak Estetik” bölümünün
“Estetik Tutum” bafll›kl› alt bölümünü yeniden
okuyun. Estetik tutumun ay›r›c› özellli¤inin “Ç›-
kar Gözetmeme” oldu¤unu an›msayacaks›n›z.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Estetik Feno-
menlerin Felsefesi olarak Estetik” bölümünün
“Estetik Yarg›” bafll›kl› alt bölümünü yeniden
okuyun. Estetik yarg›lar›n “do¤rulu¤undan” söz
edilemeyece¤ini göreceksiniz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Estetik Feno-
menlerin Felsefesi Olarak Estetik” bölümünün
“Estetik Yarg›” bafll›kl› alt bölümünü yeniden
okuyun. Do¤ru yan›t›n “Be¤eni problemi” ol-
du¤unu göreceksiniz.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Sanat Felsefe-
si” bölümünün “Sanat Teorileri” bafll›kl› alt bö-
lümünü yeniden okuyun. Platon’da sanat›n özü-
nün “Taklit” oldu¤unu göreceksiniz.

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Sanat Felse-
fesi” bölümünün “Sanat Teorileri” bafll›kl› alt
bölümünü yeniden okuyun. “Taklidin” ifadeci
teoriyi yans›tan bir özellik olmad›¤›n› görecek-
siniz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Sanat Felsefe-
si” bölümünün “Sanat Teorileri” bafll›kl› alt bö-
lümünü yeniden okuyun. Sanatsal formalizmin
ça¤dafl temsilcisinin “Bell” oldu¤unu an›msaya-
caks›n›z.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Sanat Felsefe-
si” bölümünün “Sanat Teorileri” bafll›kl› alt bö-
lümünü yeniden okuyun. Marksist sanat anlay›-
fl›n›n en önemli tezinin “Sanat ideolojiktir” tezi
oldu¤unu göreceksiniz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Sanat Felsefe-
si” bölümünün “Sanat Teorileri” bafll›kl› alt bö-
lümünü yeniden okuyun. Kurumsal sanat anla-
y›fl›na yöneltilen en temel elefltirinin “onun iyi
sanat ile kötü sanat aras›nda bir ayr›m yapama-
mas›” oldu¤unu göreceksiniz.

10. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Sanat Felsefe-
si” bölümünün “Sanat Teorileri” bafll›kl› alt bö-
lümünü yeniden okuyun. Kurumsal sanat anla-
y›fl›n›n özcü bir sanat anlay›fl› olmad›¤›n› an›m-
sayacaks›n›z.

S›ra Sizde 1

Güzellik hiç kuflku yok ki özneldir. Bu, her fleyden ön-
ce güzelli¤i sanat eserinde yaratan özne oldu¤u için
böyledir. ‹kinci olarak da güzelli¤i al›mlayan bir özne
oldu¤u için böyledir. Baflka bir deyiflle, estetik nesne-
nin kendisi, yani bir resmin, fliirin kendisi istedi¤i ka-
dar güzel olsun, ondaki güzelli¤i fark edecek ya da his-
sedecek bir özne olmad›¤› takdirde, söz konusu güzel-
lik hiçbir flekilde ortaya ç›kmaz. Bu ise elbette güzelli-
¤in öznel bir temele oturdu¤u anlam›na gelir. Güzelli-
¤in öznel olmas› demek, onun bütünüyle göreli olma-
s› anlam›na gelmez. Önce Hume’un daha sonra Kant’›n
çok daha iyi bir flekilde söyledi¤i gibi, öznel bir teme-
le oturan güzellik kavram›n›n evrensel bir geçerlili¤i
vard›r. Yani, Beethoven’›n 9. Senfonisine veya Sulta-
nahmet Camii’ne ben güzel diyorsam, yarg›m herhangi
bir ilgiden ba¤›ms›z bir hofllanman›n eseri olup ayn›
yarg›y› herkesin vermesini bekliyorsam, bu güzelli¤in
ortak ve evrensel bir temele oturmas› gerekti¤ini ifade
eder. Söz konusu güzellik anlay›fl›na nesnelci-öznelci-
lik ad› verilebilir.

S›ra Sizde 2

Platon, tarihin tan›d›¤› ilk ve en büyük sistemin kurucu-
su olan bir filozoftur. Onun asl›nda temel amac›, ça¤›-
n›n Atina’s›nda yaflanan politik krize bir çözüm getire-
bilmek, hocas› Sokrates’in ölümüne neden olan politik
koflullara bir tepki verebilmekti, yani politik bir mis-
yonla hareket etti. Kurtuluflun, demokraside de¤il de
hakikatin bilgisine sahip filozof-krallar›n ifl bafl›na gel-
mesinde oldu¤unu düflündü. Dolay›s›yla, esas olarak
bu amac› hayata geçirebilmek için dev bir metafizik sis-
tem kurdu. Bu sistemde do¤all›kla, sanat› da metafizi¤i-
ne ve politik amac›na ba¤l› olarak ele ald›. Sanat› özcü
bir yaklafl›mla tan›mlarken onun özünü sanatsal faali-
yette aramas›, söz konusu faaliyetin bir tür mimesis ya
da taklit faaliyeti oldu¤unu söylemesi, hiç kuflku yok ki
sanat ve dolay›s›yla estetik alan›nda at›lm›fl dev bir ad›m
olmak durumundayd›. Nitekim ayn› yaklafl›m kendisin-
den sonra ö¤rencisi Aristoteles taraf›ndan da benimsen-
mifl ve bütün bir Orta Ça¤ boyunca sanat mimetik bir
faaliyet olarak anlafl›lm›flt›r. Bununla birlikte, sanat› sa-
dece kendi üzerinden de¤il, bir yandan da etkisi üze-
rinden tan›mlamaya geçmesi, sanat›n özerkli¤inin orta-
dan kalkmas›yla son bulmufltur. Bu yüzden onda sanat,
bilim ve felsefenin alt›nda bir yerde olmak durumunda-
d›r. Nitekim o, sanata sansür uygulayan ilk ve tek filo-
zof olarak da tarihe geçmifltir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›



1877.  Ünite  -  Estet ik

S›ra Sizde 3

Usta ve nitelikli bir yönetmenin sanat de¤eri yüksek
filmlerinin toplumda itibar görmemesi, gifle baflar›lar›-
n›n çok düflük olmas› ile elefltirmenlerin olumlad›¤› s›-
radan filmlerin büyük bir gifle baflar›s› elde etmeleri ol-
gusu, anti özcü sanat teorileri taraf›ndan baflar›yla aç›k-
lanabilir. Söz gelimi, elefltirmenlerin sanatsal de¤eri dü-
flük filmleri yüceltirken sanatsal de¤eri yüksek filmleri
atlamalar› kurumsal sanat anlay›fl›n›n sanat dünyas›n›n
sanat eserini vaftiz etme eylemine çok uygun düfler.
Ayn› flekilde, ikinci kategoriden filmlerin gifle baflar›-
s›yla nitelikli filmlerin ticari aç›dan baflar›s›z olmas› du-
rumu, Marksist sanat anlay›fl› üzerinden, özellikle de
ideolojiye yaklaflacak flekilde, gerçekli¤i oldu¤undan
farkl› gösterip hoflça vakit geçirme amac›na hizmet
eden sanat›n statükoyu devam ettirici yönüyle veya
muhafazakâr etkisi yoluyla iyi bir biçimde aç›klanabi-
lir. Nihayet ayn› durum, yani hem sinema sanat›n›n
kendisi hem de filmlerin gifle baflar›lar›yla ilgili gelifl-
meler tarihselci sanat anlay›fl›yla tam olarak yorumla-
n›p de¤erlendirilebilir. 

Altu¤, T. “Estetik’in Tarihi”, Felsefe Ansiklopedisi (ed. A.
Cevizci), cilt 5, Ankara, Ebabil yay›nlar›, 2007, ss.
705-733.

Belge, M., Marksist Estetik, ‹stanbul, BFS Yay›nlar›, 1987.
Bell, C., Art, London, Chatto and Windus, 1914.
Carrol, N., Beyond Aesthetics, Cambridge, Cambridge

University Press, 2001.
Carrol, N., Philosophy of Art: A Contemporary Introduc-

tion, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Cömert, B., Croce’nin Esteti¤i, Ankara, Kültür Bakanl›-

¤›, 1979.
Davies, S., Definitions of Art, Ithaca, Cornel University

Press, 1991.
Dickie, G., Art and the Aesthetic, Ithaca, Cornell Univer-

sity Press, 1974.
Graham, G., Philosophy of the Arts: An Introduction to

Aesthetics, Routledge, London, 2000.
Hegel, G.W.F., Introductory Lectures on Aesthetics

(trans. by B. Bosanquet), Harmondsworth, Penguin,
1993.

Murray, C. (ed.), Key Writers on Art, Routledge, Lon-
don, 2003.

Sparshott, F., The Theory of Arts, Princeton, NJ., Prince-
ton University Press, 1981.

Soykan, Ö.N., “Esteti¤in Problemleri”, Felsefe Ansiklope-

disi (ed. A. Cevizci), cilt 5, Ankara, Ebabil yay›nlar›,
2007, ss. 683-693.

Townsen, D., Esteti¤e Girifl (çev. S. Büyükdüvenci), An-
kara, ‹mge Kitabevi, 2002.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek 
Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
E¤itim felsefesinin ne oldu¤unu aç›klayabilecek,
‹dealist ve realist e¤itim felsefelerini ay›rt edebilecek,
Natüralist, pragmatist ve egzistansiyalist e¤itim felsefeleri aras›ndaki farkl›l›kla-
r› ve benzerlikleri ay›rt edebilecek,
Analitik e¤itim felsefesinin mant›¤›n› aç›klayabilecek,
Elefltirel e¤itim felsefesini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• E¤itim
• ‹dealist E¤itim
• Natüralist E¤itim
• Varoluflçu E¤itim
• Daimicilik
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G‹R‹fi
Felsefenin günümüz dünyas›nda önemini hissettiren dallar›ndan biri de e¤itim fel-
sefesidir. E¤itim felsefesi, çok genel bir flekilde e¤itimi felsefi bir tutum ya da yön-
temlerle konu alan felsefe türü olarak tan›mlanabilir. O, e¤itimin ne oldu¤unu tar-
t›flan, onu belirleyen faaliyetleri ve e¤itim alan›n› meydana getiren kavramlar› sor-
gulay›p çözümleyen felsefe disiplini olarak anlafl›l›r. E¤itim alan›na özgü kavram-
larla yarg›lar› analiz eden, burada geçen argümanlar›n yap›s›n› inceleyen e¤itim
felsefesi, e¤itimi belirleyen temel etkenler üzerinde yo¤unlafl›rken bir yandan da
e¤itimin amaçlar›n› ele al›r. 

E¤itim felsefesi taraf›ndan çok uzun bir zamandan, en az›ndan ünlü Yunan fi-
lozoflar› Sokrates ve Platon’dan bafllayarak iki bin befl yüzy›ldan beri konu edilen
e¤itimin kapsam› içinde geçen, onu bir flekilde belirleyen pek çok unsur vard›r.
Bunlar›n en bafl›nda da hiç kuflku yok ki ö¤renci ya da e¤itilen insan, ö¤retmen
veya e¤iten kifli, ö¤retim içeri¤i veya müfredat, e¤itim faaliyetinin kendisi ve amaç-
lar›, e¤itim yoluyla kazand›r›lan de¤er ve tutumlar gelir. Buradan da anlafl›laca¤›
üzere, t›pk› felsefenin epistemoloji, ontoloji, etik ve siyaset felsefesi türünden teo-
rik ve pratik dallar› olmas› gibi, e¤itim felsefesinin de epistemolojik, ontolojik, etik
ve politik boyutlar› vard›r. Daha flimdiden ö¤renci ve ö¤retmenin kendileriyle, bu
ikisi aras›nda kurulan iliflkinin mahiyetinin e¤itim felsefesinin varl›k veya ontolojik
boyutunu meydana getirdi¤i söylenebilir. Baflka bir deyiflle, e¤itim iliflkisi içinde
bulunan ö¤retmenlerle ö¤renciler ve bu ikisi aras›nda kurulan e¤itim iliflkisi, e¤i-
tim felsefesinin ontolojisini oluflturur. E¤itim felsefesinin elbette bir de epistemolo-
jik boyutu vard›r. Nitekim e¤itim faaliyeti s›ras›nda ö¤renciye kazand›r›lan biliflsel
al›flkanl›klarla ö¤retilen bilgi, bu çerçeve içinde gündeme gelen ö¤renme kuram-
lar›, e¤itici kifli taraf›ndan kullan›lan ö¤retim yöntemleri, onun bilgiyle ilgili yönü-
nü ya da epistemolojik boyutunu belirler. 

Gerçek e¤itim ve ö¤retimi afl›lamadan veya ideoloji aktarmaktan ay›ran ölçüt-
lerin ne olmas› gerekti¤iyle ilgili tart›flma da e¤itim felsefesinin etik boyutunu ana
hatlar›yla ortaya koyar. Baflka bir deyiflle, e¤itimin bir de etik yönü olmak duru-
mundad›r. Söz konusu etik boyutuyla, e¤itim felsefesi e¤itici faaliyetler s›ras›nda
uyulmas› gereken kurallarla ilkelerin ve e¤itilen insana aktar›lacak de¤erlerin ne
olmas› gerekti¤ini sorgular, ahlak e¤itiminin mahiyetini araflt›r›r. E¤itim felsefesinin
pratik boyutu içine sadece etik de¤il, politika felsefesi de girer. ‹flte bu ba¤lamda
e¤itimin toplumun sosyal ve politik boyutuyla olan iliflkisinin e¤itimin politikas›n›

E¤itim Felsefesi



oluflturdu¤u söylenebilir. Dahas›, e¤itimin toplumu flekillendirme ve amaçlar›n›
belirleme noktas›nda gündeme gelen misyonu, demokrasi benzeri yönetim biçim-
leri ve çok kültürlülük türünden ideal politik durum ya da yönelimlere verdi¤i po-
zitif destek, onun mevcut sosyal ve politik düzeni koruyup yeniden üretmeye mi
yoksa dönüfltürmeye mi yönelik oldu¤u, e¤itim felsefesinin politik boyutu içinde
gündeme gelir.

E¤itim felsefesi, bir disiplini oldu¤u felsefeye sadece alanlar› ya da dallar› bak›-
m›ndan benzemez. O, felsefenin kendisine araflt›rmas›n›n niteli¤i bak›m›ndan da
benzer. Buna göre, e¤itim felsefesinin, felsefenin bizatihi kendisinde oldu¤u gibi,
kavramsal ya da analitik, bütünlefltirici ya da normatif ve nihayet elefltirel boyutla-
r› vard›r. Bu durum, yani e¤itim felsefesinin, t›pk› felsefenin kendisi gibi analitik,
elefltirel ve bütünlefltirici yönleri veya temellerinin bulunmas› olgusu, e¤itim felse-
fesinde, özellikle yirminci yüzy›lda çok belirgin hale gelecek flekilde üç temel yö-
nelim veya e¤ilimin bulundu¤u anlam›na gelir. Söz konusu e¤ilimlerden birincisi,
normatif veya buyurucu yönelimdir. Günümüz e¤itim felsefesinde de kendisiyle
karfl›laflt›¤›m›z normatif yönelim, gerçekte e¤itim felsefesindeki en eski ve en etki-
li yönelimi temsil eder. Normatif ve bütünlefltirici bir yönelime sahip olan e¤itim
felsefecileri, e¤itimin ne olmas›, ö¤retim faaliyetlerinin nas›l düzenlenmesi gerekti-
¤iyle ilgili olarak felsefi bir biçimde savunulup hakl›land›r›lm›fl bir e¤itim felsefesi
öne sürerler. Söz konusu normatif yönelim, pek çok aç›dan insanlar›n e¤itim fel-
sefesinden bekledikleri fleyi ifade eder. E¤itim felsefesinden ve dolay›s›yla norma-
tif/preskriptif yönelimden beklenen fley de onun e¤itim konusunda daha genifl bir
perspektif, daha kuflat›c› bir sosyal vizyon, insan›n hayat›yla oldu¤u kadar toplum-
sal yaflamla da ilgili birtak›m yüce amaçlar ortaya koymas›d›r. Bu bütünlefltirici ve
normatif yönelim, geçmiflte bafltan sona normatif oldu¤unu söyleyebilece¤imiz
klasik e¤itim felsefesinde somutlafl›r. O, söz gelimi idealizm benzeri belli bir felse-
fe anlay›fl›ndan hareketle, e¤itimin nas›l anlafl›lmas›, onun ne flekilde olmas› gerek-
ti¤ini söyleyip anlay›fl›n› ya da e¤itim telakkisini uygulamaya dönük belli bir e¤i-
tim kuram› yoluyla ifade eder.

Analitik yönelim ise normatif, bütünlefltirici yönelimin klasik e¤itim felsefesin-
de somutlaflmas›na, kayna¤›nda klasik felsefesinin bulunmas›na benzer flekilde,
hareket noktas›n› yirminci yüzy›lda Anglo-Sakson dünyada ortaya ç›kan analitik
felsefeden alan analitik e¤itim felsefesinde cisimleflir. Analitik e¤itim felsefesi, ken-
disini belli bir felsefi tevazuuyla d›fla vurur. Analitik yönelime sahip e¤itim felsefe-
cileri, bu yüzden toplumlara veya insanlara e¤itimle ilgili tercihlerinin ne veya na-
s›l olmas› gerekti¤iyle ilgili telkinlerde bulunman›n ne do¤ru ne de etik oldu¤unu
düflünür. Bunun yerine e¤itimle ilgili temel kavramlar› aç›kl›¤a kavuflturmay›, in-
sanlar›n e¤itim konusunda birtak›m tercihlerde bulunur veya kararlar al›rken da-
yand›klar› argümanlar›, gelifltirdikleri ak›l yürütmeleri ayd›nlatmaya çal›fl›r. 

Günümüz e¤itim felsefesinde kendisini gösteren üçüncü temel yönelim, kritik
ya da elefltirel e¤ilimdir. Söz konusu yönelim de asl›nda büyük ölçüde analitik yö-
nelime benzer flekilde zemini temizlemeye, yanl›fl kavray›fl ve hatal› izlenimleri
aç›¤a ç›karmaya, ideolojilerin yaratt›¤› yan›lsamalar› bertaraf etmeye çal›fl›r. Ger-
çekten de yürürlükteki hâkim ideolojinin e¤itimden faydalanan insanlar›n ve top-
lumsal s›n›flar›n ç›karlar›n›n yanl›fl temsiline yol açt›¤›n›, e¤itimle ilgili hatal› alg› ve
yanl›fl kavray›fllar›n dezavantajl› gruplar›n ihtiyaçlar›yla gerçek ç›karlar›n› karartt›-
¤›n› düflünen elefltirel yönelim sahipleri, bu yüzden öncelikle yanl›fl alg›lar›, hatal›
kavray›fllar› düzeltme, ideolojilerin maskelerini düflürme amac› güder. O, daha iyi
ve daha adil bir toplum yaratma amac› do¤rultusunda hareket eder ve e¤itimi de
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bu amaç do¤rultusunda dönüflüme u¤rat›lmas› gereken bir yap› olarak de¤erlendi-
rir. Kritik yönelimin di¤er iki temel yönelimden farkl›laflmas›n› sa¤layan fley, felse-
fe anlay›fl›d›r. Elefltirel yönelimli e¤itim felsefecileri, felsefeyi ne sadece bir araçlar
ve yöntemler stoku ne de salt bir teori ya da sistem olarak görür. Bunun yerine fel-
sefeyi özellikle de bast›r›lm›fl sosyal s›n›flar›n, dezavantajl› toplumsal gruplar›n ç›-
karlar›n› koruman›n, onlar›n yararlar›na hizmet etmenin entelektüel arac› haline
getirirler. Bu yüzden, onlar›n e¤itim felsefeleri, gücünü bask›c› topluma meydan
okuma, bireyleri bilinçlendirip özgürlefltirme talebinden al›rken iktidar elefltirisiy-
le, hegemonya karfl›tl›¤›yla, farkl›l›klara vurgu yapma gayretiyle seçkinleflir. 

KLAS‹K E⁄‹T‹M FELSEFES‹NDE TEMEL AKIMLAR
‹lk ya da klasik flekliyle e¤itim felsefesi, geleneksel olarak filozoflar taraf›ndan ha-
yata geçirilmifltir. O, Antik Yunan’da Sokrates ve Platon’dan bafllay›p yirminci yüz-
y›l›n ortalar›nda Dewey’e kadar uzanacak flekilde, düflünce tarihinde kendilerine
bir yer edinen filozoflar taraf›ndan icra edilmifltir. Kayna¤›nda sistem ya da içerik
olarak felsefe telakkisi bulundu¤u için, klasik e¤itim felsefesi ayn› zamanda “-izm-
ler” yaklafl›m› olarak da bilinir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, klasik e¤itim filozoflar›n›n
idealizm, pragmatizm, realizm, natüralizm, egzistansiyalizm benzeri genel felsefi
sistem ya da ak›mlar›n e¤itim alan›ndaki temsilcileri olarak ortaya ç›kt›klar› söyle-
nebilir. E¤itim sürecinin ne flekilde olmas›, nas›l bir insan yetifltirilmesi, ö¤renciye
hangi bilgi, beceri ve de¤erlerin aktar›lmas› gerekti¤ini bildirme iddias›yla ortaya
ç›kt›¤› için, klasik e¤itim felsefesi tamam›yla normatif ve bütünlefltirici bir anlay›fl›
ifade eder.

‹dealist E¤itim Felsefesi
Klasik e¤itim felsefesinde gündeme gelen yaklafl›mlar›n hem önem hem de zaman
aç›s›ndan en önde geleni Sokrates, Platon, Kant benzeri filozoflar taraf›ndan tem-
sil edilen idealist yaklafl›md›r. E¤itime idealist yaklafl›m, birtak›m ahlaki amaçlara
veya moral ilkelere dayan›r ve ideal bir varl›k alan›na ba¤l› olarak aflk›nl›k zemini
üzerinde veya transendental bir tarzda temellenir. E¤itim bu yaklafl›mda do¤all›k-
la eti¤in, hatta siyaset felsefesinin bir arac› haline gelir. Nitekim söz konusu yakla-
fl›m›n en önemli temsilcilerinden biri olan Platon’da e¤itim, devleti ve sosyal düze-
ni iyilik idesine ve adalet ilkesine göre infla edip örgütleme amac›na hizmet eder.
Onda bir yandan ‹yi ‹deas›yla adalet ilkesi ideal devleti meflrulaflt›r›rken di¤er yan-
dan e¤itim teorisinin genel normatif çerçevesini çocuklara, gençlere ve yetiflkinle-
re aktar›lmas› gereken temel de¤er ve fikirler olarak iyi, adalet ve ahlakl›l›k düflün-
celeri belirler.

‹dealist e¤itim felsefesi, idealizmin e¤itim alan›ndaki telkin ve içerimlerinin, e¤i-
timle ilgili sonuçlar›n›n bir araya getirilmesinden oluflur. ‹dealizmin e¤itim teorisi
karfl›l›¤›n› daimicilikte bulur. Daimicilik, insano¤lunun entelektüel ve manevi po-
tansiyelinin geliflimiyle yak›ndan ilgili olan e¤itim kuram›n› ifade eder. O, insan ya-
flam›n›n de¤iflmez ve hemen her daim ortaya ç›kan yön ya da temalar›na vurgu ya-
par, ö¤retilmesi gerekenin olgular de¤il de ilkeler oldu¤unu savunur. Gerçekten de
daimicilik, insanlara hemen her yerde kal›c› bir önem ve de¤ere sahip olan fleylerin
ö¤retilmesi gerekti¤ini, ö¤retilmesi gereken bu fleylerin de sürekli olarak de¤iflen ol-
gulardan ziyade, insan› insan yapan kal›c› de¤erler, evrensel ilkeler ve ezeli-ebedi
fikirler oldu¤unu iddia eder. Daimicilere göre, insanlar önce iflçi ya da mühendis
sonra insan de¤il de önce insan sonra mühendis ya da iflçi olmak durumundad›rlar.
Bu yüzden insanlara nas›l iflçi veya mühendis olunaca¤›n›n bilgisinin de¤il de nas›l
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insan ya da adam olunaca¤›n›n bilgisinin verilmesi gerekir; onlara makinelerden ve-
ya tekniklerden önce, insani de¤er ve geliflim ilkelerinin ö¤retilmesi gerekir. Daimi-
cilik, bundan dolay› liberal e¤itimi meslek e¤itiminin önüne ç›kart›r. 

Nitekim idealist bak›fl aç›s›ndan e¤itimin en yüksek hedefi, insan›n ya da kifli-
nin kendisini gerçeklefltirmesi, hayat›n› hakikat, iyilik ve güzellik de¤erlerine göre
flekillendirmesidir. Bu yüzden idealist e¤itim anlay›fl›, ö¤rencilerin hakikati arayan
ve hakikate göre yaflayan insanlar haline gelmesini amaç edinir. Hakikati aramak
ve hakikate uygun yaflamak için, insanlar›n önce hakikati bilmeyi ve bu u¤urda s›-
k›, disiplinli çal›flmay› istemeleri gerekir. ‹dealizm; e¤itimi iflte bu yüzden bir bilgi
aktarma süreci, bir talim veya meslek e¤itimi olarak görmez, tam tersine bir dönü-
flüm süreci, ruhun gözünün hakikate çevrilmesi olarak de¤erlendirir. Gerçekten de
idealist e¤itim anlay›fl›, e¤itilen kiflinin, bu dünyan›n gelip geçici fleylerinden, gün-
delik meflgalelerinden uzaklaflt›r›larak gözünün mutlak iyiye, de¤iflmez hakikate
ve evrensel güzelli¤e çevrilmesini hedefler. Bu yüzden günümüzün mesleki e¤itim
anlay›fl›yla k›yasland›¤›nda, idealist e¤itim anlay›fl›n›n e¤itimle ilgili hedefleri hayli
soyut görünür. Asl›nda idealizm, bugün de etkili olan bir anlay›fl olmak durumun-
dad›r. Nitekim günümüzün idealistleri de materyalizme, kapitalizme ve dolay›s›yla
salt mesleki e¤itim üzerine yükselen e¤itimsel amaçlara fliddetle karfl› ç›karlar. Ger-
çekten de idealistler, günümüzde e¤itimin amaçlar›n›n kapitalizmin veya tüketim
toplumunun genel hedefleri ve materyalizmin toplumda bir statü kazanmay› önem-
li hâle getiren yaklafl›m› taraf›ndan flekillenmesine fliddetle karfl› ç›karlar. Onlar
gerçek e¤itimin, özgül bir mesle¤in rolü ve fonksiyonlar›n› yerine getirme amac›y-
la s›n›rland›r›lamayacak kadar genel bir ayd›nlanma ve dönüflümle ilgili bir süreç
oldu¤unu öne sürerler. Meslek e¤itiminin amac›, bir meslek ya da iflte uzmanl›kt›r.
Günümüzün rekabet dünyas›nda, bu uzmanl›¤›n ve meslekte baflar›l› olman›n öl-
çüsü yoktur. Salt bir uzmanl›k veya meslek e¤itimi alan insan›n, idealist e¤itim an-
lay›fl› aç›s›ndan, yaln›zca baflar›ya endeksli biri olup kendisini sadece flimdi ve bu-
rada olanla, rekabet dünyas›n›n kat› gerçekleriyle s›n›rlamas› ve evrensel kültüre
yabanc› kalmas› kadar normal ya da do¤al hiçbir fley olamaz. ‹dealistler elbette
meslek e¤itimine, insan›n dünyal›¤›n› temin etmesini ve toplumun refah›na katk›-
da bulunmas›n› mümkün k›lacak bir e¤itim anlay›fl›na karfl› ç›kmazlar. Ama onlar
bir e¤itim politikas› aç›s›ndan, mesleki e¤itime genel e¤itim karfl›s›nda öncelik ve-
rilmesine karfl› ç›karlar.

‹dealizm, e¤itimden sadece meslek e¤itiminin anlafl›lmas›n› ve dolay›s›yla ma-
teryalizme özgü bir açgözlülük ve tüketim kültürünü modern zamanlar›n en büyük
hastal›¤› olarak teflhis eder. Uygarl›¤› yaratan fleyin esas itibar›yla entelektüel kül-
tür oldu¤una inanan idealistler, ilerlemeyi de kültürün yüksek ve ileri evrelerine
do¤ru bir evrim süreci olarak de¤erlendirir. Söz konusu evrim sürecinde, sahip
olunan bilgi bütününe her kuflak taraf›ndan katk› yap›larak sonraki kuflaklara ak-
tar›l›r. Okul, idealistlere göre, söz konusu koruma ve aktarma faaliyetinin kitlesel
ve kurumsal olarak hayata geçirildi¤i yer olmak durumundad›r. ‹dealist e¤itim fel-
sefesi, en genel ve en soyut disiplinlerden belli varl›k türlerini belli yönlerden ele
alan göreli olarak daha somut disiplinlere inen hiyerarflik bir biçimde yap›land›r›l-
m›fl bir e¤itim program›n› hayata geçirme amac› güder. En genel disiplinler tekil
zaman, mekân ve durumlar› aflan en soyut disiplinlerdir. Bu genel ve soyut disip-
linlerin en bafl›nda felsefe gelmektedir. Matematik ise soyutlamalarla meflgul olma,
soyut düflünmeyi ö¤renme noktas›nda önemli bir imkân temin etti¤i için, idealist
müfredat aç›s›ndan büyük bir önem tafl›r. Tarih ve edebiyat da idealizmin hiyerar-
flik müfredat›nda temel disiplinler olarak al›n›r. Bu disiplinler, biliflsel de¤erleri ya-
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n›nda de¤er yüklü olmalar› nedeniyle önem kazan›r. K›sacas›, felsefe, teoloji, ede-
biyat, tarih ve sanat hem de¤er yüklü olduklar› hem de insano¤lunun kültürel mi-
ras›n›n belli bafll› tafl›y›c›lar› olduklar› için, idealist müfredat›n en belirleyici konu-
lar›n› meydana getirir.

‹dealizmin e¤itim metodolojisi, çok büyük ölçüde epistemolojisine dayan›r. Ev-
rensel hakikate veya hakikatin bilgisine ak›l yoluyla ulafl›ld›¤› için, idealist e¤itim
anlay›fl›nda öncelikle akl› böyle bir araflt›rmadan al›koyan maddi engellerin ortadan
kald›r›lmas›, deyim yerindeyse miyoplu¤un veya dar görüfllülü¤ün bertaraf edilme-
si, ruhun gözünün aç›lmas› amaçlan›r. Ö¤retmen merkezli bir e¤itim anlay›fl›n› ifa-
de eden idealist e¤itim felsefesi, hem ö¤rencinin dikkatinin maddi ve duyusal olan-
dan uzaklaflt›r›l›p onda bir dönüflüm sa¤lanmas› hem de hakikatin bilgisine ulaflma
noktas›nda, yöntem olarak diyalektik bir sorgulama yöntemini benimser. ‹dealiz-
min e¤itim metodolojisinde yöntemin, yine hakikatin ö¤retmenin rehberli¤i alt›nda
birlikte aranmas›n› mümkün k›lan bir diyalog yöntemi olmas› gerekir.

Realist E¤itim Felsefesi
Realizm, ideal ya da aflk›n bir dünyan›n varl›¤›n› öne süren idealiz-
min tersine, zihinden ba¤›ms›z bir d›fl dünyan›n varl›¤›n› kabul eden
felsefe görüflüdür. Söz konusu felsefe görüflünün e¤itim alan›ndaki
en önemli temsilcisi Aristoteles olmufltur. Onun varl›k, bilgi ve de-
¤er anlay›fl›n›n do¤rudan bir sonucu olan e¤itim felsefesi, iyi ve in-
sana yarafl›r bir hayat sürmeyi, yani insan›n kendisini bilgi ve de¤e-
re uygun olarak belirleme ve gerçeklefltirme kapasitesi ya da potan-
siyelini hayata geçirmesini e¤itimin en yüksek amac› yapar. Böyle
bir bak›fl aç›s›ndan yaklafl›ld›¤›nda, e¤itimin amac› veya okullaflma-
n›n ifllevi hayat›n bilgi yoluyla dönüfltürülmesinde bulunur. Gerçek-
ten de realizmin e¤itim aç›s›ndan amac›, insanlara sahip oldukla-
r› gizilgüçlerini hayata geçirmek, yetkinlik potansiyellerini en yük-
sek düzeyde gerçeklefltirmek suretiyle mutlulu¤a eriflmeleri noktas›n-
da yard›mc› olmakt›r. Buna göre, e¤itimin amac›, insan› insan ya-
pan fley olan akl› ya da rasyonaliteyi alabildi¤ince gelifltirmektir.

Realist anlay›fl›n e¤itim kuram›, özcülük olarak geçer. Özcülük, e¤itime düflen fle-
yin insan› akademik bilgi ve karakter gelifliminin özsel unsurlar›yla donatmak, oku-
lun en temel misyonunun da insanl›k kültürünün temel unsurlar›n› aktar›p korumak
oldu¤unu savunur. O, insan›n standart bir özünün var oldu¤unu ve ö¤rencilere ol-
gun bir hayat sürebilmeleri aç›s›ndan ihtiyaç duyduklar› temel bilgileri kazand›racak
birtak›m de¤iflmez olgu ve de¤erlerin bulundu¤unu savunur. Pek çok noktada, özel-
likle de müfredat›n konu ve ö¤retmen merkezli olmas› gerekti¤ini öne sürmek aç›-
s›ndan daimicilikle birleflen özcülük okulun en önemli misyonunun gençlere belirli
entelektüel disiplinleri ö¤retmek, birtak›m genel becerileri kazand›rmak ve böylelik-
le de kültürel miras›n süreklili¤ini temin etmek oldu¤unu ileri sürer.

Realist e¤itim felsefesinde okul, befleri rasyonaliteyi gelifltirme misyonunu üst-
lenmifl özel bir kurum olarak görülür. Söz konusu anlay›flta okul, konusunu veya
alan›n› iyi bilen uzman ö¤retmenlerle donat›lm›fl, öncelikli amac› ö¤rencilere sa¤-
lam ve sistematik bilgiyi aktarmak ve araflt›rma kültürü temin etmek olan e¤itim
kurumu olarak anlafl›l›r. Okulun en temel hedefinin entelektüel olmas› gerekti¤ini
savunan realist e¤itim anlay›fl›, onun sosyallefltirme veya meslek kazand›rma ben-
zeri toplumsal amaçlar› da olabilece¤ini kabul eder. Realist anlay›fl, bununla birlik-
te okulun en temel misyonu ya da ifllevinin entelektüel bir misyon oldu¤u inanc›y-
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la, söz konusu sosyal hizmet göreviyle belirlenen toplumsal hedeflerin okulun te-
mel misyonuna zarar verebilmesine fliddetle karfl› ç›kar.

Realist e¤itim program›nda, do¤all›kla sadece olgu bilgisi de¤il, formel yap›la-
ra iliflkin bilgi de verilir. Onun e¤itim program›nda öncelikle ve temelde çeflitli bi-
limleri tan›tan, onlar›n konu alan›n› belirleyip ilk ilkelerini, temel kavramlar›n› ve
formel yap›s›n› gözler önüne seren bir mant›k, bilim teorisi veya felsefesi yer al›r.
Realist müfredatta di¤er bilimler, do¤a bilimleri, sosyal bilimler ve insan bilimleri
olarak s›ralan›r. Realist e¤itim anlay›fl› söz konusu bilim türlerinin, konular›n›n
farkl›l›¤›ndan ötürü, farkl› yöntemleri olmas› gerekti¤ini savunur. Bunlardan do¤a
bilimlerine daha a¤›rl›kl› bir flekilde yer verilirken hepsinin de neden-sonuç iliflki-
lerini ortaya koyan zorunlu do¤rular üzerinden ö¤retilmesi amaçlan›r.

Bu durum Aristoteles’te en iyi flekilde görülebilir. Gerçekten de o, temel e¤iti-
min genel çerçevesi içinde Yunan yurttafllar›n› çocukluklar›ndan bafllayarak ahlaki
aç›dan e¤itmeyi amaçlar; sonra da kendi e¤itim kurumu veya araflt›rma merkezin-
de gerçeklefltirilen teorik e¤itimde, e¤itim müfredat›nda en önemli yeri mant›k,
matematik, metafizik, etik, politika, estetik, edebiyat, retorik, fizik ve biyolojiye ve-
rir. Realist e¤itim anlay›fl› nihayet ö¤retmen merkezli bir e¤itim anlay›fl›n› ifade
eder. Konusunda uzmanlaflm›fl kifli olarak ö¤retmen, realist anlay›flta, bir bilim
adam› veya araflt›rmac›dan ziyade, bir ö¤retici ya da e¤iticidir. Dolay›s›yla ö¤ret-
men, e¤itece¤i veya kendisine belli uzmanl›k bilgilerini aktaraca¤› ö¤renciyi iyi ta-
n›mak, onun nas›l flekillendirilece¤ini olabilecek en iyi flekilde bilmek durumun-
dad›r. O, sadece bir teorisyen de¤il, çok daha önemlisi iyi bir pratisyendir. 

Günümüz dünyas›n›n e¤itim anlay›fl›na idealist e¤itim felsefesi mi yoksa realist e¤itim fel-
sefesi mi daha yak›n düfler?

Natüralist E¤itim Felsefesi
Realizmin modern versiyonu natüralizmdir. Natüralizm, bilimin en büyük güç ha-
line geldi¤i modern uygarl›¤›n felsefesini ifade eder. On alt›nc› yüzy›ldan bafllay›p
önce ‹ngiliz Ayd›nlanmas›n›n Francis Bacon, Hobbes, Locke ve Hume gibi filozof-
lar›yla Frans›z Ayd›nlanmas›n›n Voltaire ve Rousseau benzeri düflünürleri taraf›n-
dan ortaya konan natüralizm, do¤an›n gerçekli¤in tamam› ya da tümü oldu¤u ka-
bulüne dayan›r. Do¤an›n var olan her fleyi ihtiva etti¤ini, bütün varl›klar› aç›kla-
mak aç›s›ndan yeterli oldu¤unu savunan natüralizm, bunun insan varl›¤› için de
geçerli oldu¤unu, insan›n do¤aüstü bir boyutu olmay›p tüm boyutlar›yla do¤al bir
varl›k oldu¤unu ileri sürer. 

Natüralist anlay›fltan ç›kan e¤itim felsefesi, e¤itimi anlama, e¤iti-
min amaçlar›n› belirleme noktas›nda do¤aya, do¤an›n ayr›lmaz bir
parças› olan insan do¤as›na bak›lmas› gerekti¤ini belirtir. Duyular
arac›l›¤›yla anlad›¤›m›z, ampirik yoldan kavrad›¤›m›z do¤adaki tüm
süreçlerle do¤al geliflmelerin yavafl yavafl ve aflamal› bir biçimde
gerçekleflti¤ini ileri süren natüralizm, bu yüzden e¤itimin hiçbir fle-
kilde aceleye getirilmeyip belli bir plan dâhilinde ve do¤a yasalar›-
na uygun olarak hayata geçirilmesi gerekti¤ini savunur. Natüralist
e¤itim felsefesi, iflte bundan dolay› e¤itim kuram› olarak ilerlemeci-
li¤i veya progresivizmi ve belli bir geliflme teorisini temele al›r. Ger-
çekten de natüralist e¤itim felsefecileri e¤itim alan›nda salt lafzili¤e,
söze ve ezbere dayal› bir e¤itime, do¤aüstücülü¤e ve beyin y›ka-
maya fliddetle karfl› ç›kan reformcular olarak görülürler.
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E¤itim alan›nda radikal bir dönüflümü ifade eden bir e¤itim anlay›fl› olarak na-
türalist e¤itim felsefesi, ö¤retmen ya da konu merkezli bir e¤itimden ziyade, ö¤-
renci merkezli bir e¤itim anlay›fl›na karfl›l›k gelir. Bu ise natüralist e¤itim felsefesin-
de en temel ve önemli amac›n, modern dünyay›, gelenekten veya geçmiflten ba-
¤›ms›z olarak bütün yönleriyle kurup flekillendirecek olan bireyin yetifltirilmesi ve-
ya kendisini gerçeklefltirmesinin sa¤lanmas› oldu¤u anlam›na gelir. Bu süreçte ne
gelene¤in ne de toplumun bir önemi vard›r. Gelene¤in insan do¤as› anlay›fl›na flid-
detle karfl› ç›kan, insan›n do¤uflta bofl bir levha veya iyi oldu¤unu söyleyen natü-
ralist anlay›fl, toplumu da ya Hobbes ve Locke örne¤inde oldu¤u gibi, sadece bi-
reylerin bir toplam› ya da Rousseau’da oldu¤u üzere, insan›n do¤al iyili¤inin yiti-
rilmifl oldu¤u bozuk ve çürük bir yap› olarak görür.

Natüralizm, e¤itim yöntemleri söz konusu oldu¤unda, öncelikle ö¤renciye
uygulanacak kat› bir disiplin anlay›fl›na fliddetle karfl› ç›kar. E¤itimin formel bir
e¤itimden ziyade, çocu¤un do¤al biyolojik süreçlerine uygun olarak hayata ge-
çirilmesi gereken bir süreç oldu¤unu dile getiren natüralizm, onun okullara ve
kitaplara ba¤l› olmad›¤›n› ileri sürer. O, e¤itimin çocu¤un do¤al hayat›n›n temel
yasalar›na ba¤l› olmas› gereken birtak›m genel yetifltirme ve geliflim ilkelerinin
do¤al ortamlarda uygulanmas›yla ilgili bir fleyden ibaret oldu¤unu belirtir. Na-
türalist e¤itim felsefesi standart ve de¤iflmez bir e¤itim program› veya müfreda-
ta sahip de¤ildir. Bununla birlikte, onun önce Bacon ve Hobbes’ta sonra da
Comte’ta karfl›m›za ç›kan birinci versiyonunun bilim a¤›rl›kl›, buna mukabil Ro-
usseau’da ortaya ç›kan ikinci versiyonunun ahlak, felsefe ve edebiyat a¤›rl›kl›
oldu¤u söylenebilir. Öte yandan her ikisi de ö¤rencinin ifade imkânlar›n› gelifl-
tirecek konu ve araçlar›n ö¤retilmesine ek olarak sa¤l›k ve beden e¤itimine de
özel bir önem atfeder.

Natüralizm, ö¤renme ba¤lam›nda, çocu¤un kendi etkinli¤i yoluyla ö¤renme-
sine önem verdi¤i için, ö¤retim yöntemleri bak›m›ndan da geçmiflten radikal bir
kopuflu ifade eder. Ö¤rencilerin duyular› yoluyla, yaparak ve keflfederek ö¤ren-
mesinin her fleyden de¤erli oldu¤una inanan natüralizm, ö¤renciyi pasif hale
getirecek bir yöntemin hiçbir flekilde bir ö¤retim yöntemi olamayaca¤›n› ileri
sürer. O, çocu¤un ihtiyaçlar› do¤rultusunda ve pratik deneyimleri yoluyla ö¤-
renmesinin gerçek bir e¤itim durumu yarataca¤› kanaatindedir. Bu yüzden, e¤i-
timin biraz da uygun bir ö¤renme atmosferi yaratmakla ilgili bir fley oldu¤unu
savunur. Ö¤retmenin görevinin bilgi aktarmaktan ziyade, çocu¤un özgürlük
içinde ö¤renme f›rsatlar› yakalayaca¤› uygun bir çevre yaratmak oldu¤unu sa-
vunan natüralist e¤itim felsefesi, ö¤retmenin esas itibar›yla gözlemci ve ö¤ren-
meyi kolaylaflt›r›c› olmas› gerekti¤ini savunur. Söz konusu anlay›flta, do¤al çev-
renin e¤itici rolünü çok iyi bildi¤i için do¤ayla tamamen uyumlu olan ö¤retmen,
ö¤rencisine bir fleyler ö¤retmek veya ö¤rencisini ö¤renmeye zorlamak yerine,
onu harekete geçiren, ö¤renmeye teflvik eden biridir. Çevreyi veya çevresel ko-
flullar› düzenlerken ö¤rencisinin kiflili¤ini ve karakterini dolayl› olarak flekillen-
diren natüralist ö¤retmen, asl›nda ö¤renim ve e¤itimin görünmez rehberi olmak
durumundad›r. O, geleneksel ö¤retmen gibi, ö¤rencisine haz›r bilgi aktarmaz,
daha ziyade ö¤renmeye ve çocu¤un do¤as›na uygun olarak geliflmesine rehber-
lik eder. Çocu¤un yaparak, keflfederek ö¤renmesini temin eden natüralist ö¤ret-
men, natüralist e¤itim anlay›fl›n›n her koflul alt›nda en belirleyici kiflisi olmak
durumundad›r.
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E¤itime Kültürel Yaklafl›m
Klasik e¤itim felsefesinde temel yaklafl›mlardan bir baflkas› da karfl›m›za kültürel
yaklafl›m olarak ç›kar. Kültürel yaklafl›m, kültürden yola ç›kar ve dolay›s›yla e¤itimi
ö¤rencinin insanl›¤›n dil, edebiyat, felsefe ve bilim gibi yüksek de¤erlerinin dünya-
s›na dâhil edilmesini, onun manevi formasyonu olarak de¤erlendirir. Söz konusu
dâhil olma süreci, elbette kültürün bir flekilde toplum taraf›ndan kabul görmüfl ay-
r› ve özel dünyas›na nüfuz edebilmekten meydana gelir. E¤itimli insan›, insanl›¤›n
en yüce ve en yüksek de¤erleriyle bezenmifl, kültürlü insan olarak normatif bir ide-
al diye öne süren kültürel yaklafl›mda söz konusu ideal, e¤itimden hiçbir flekilde
ayr›lmaz olup zaten esas e¤itim süreci içinde geliflir. Söz konusu yaklafl›m, buradan
da anlafl›laca¤› üzere, kültürün, yani bilgi ve becerilerin insan taraf›ndan ö¤renilme-
si gereken belli bafll› alanlar›n›n tarihsel varolufluna vurgu yapmakla kalmaz, birey-
sel kiflili¤in de kültüre dayal› böyle bir e¤itim süreci içinde geliflti¤ini ifade eder. 

Kültürel yaklafl›m, esas itibar›yla Ayd›nlanman›n natüralizmi-
ne ve kuru ak›lc›l›¤›na karfl› gelifltirilen bir tepkinin ifadesi olarak
al›nabilir. Goethe, Novalis, Schlegel ve Nietzsche gibi Alman filo-
zoflar›, ça¤dafl yaflama da fazlas›yla musallat olan teknolojik ve
ekonomik dünya görüflüne karfl› gelifltirilmifl temel kavramsal al-
ternatifle e¤itim anlay›fl›n› temsil ederler. Modernli¤in olumsuz so-
nuçlar›na, özellikle de do¤a ve toplum üzerindeki teknolojik ege-
menli¤e karfl› ilk büyük baflkald›r›y› temsil eden bu filozoflar, ya-
flad›klar› ça¤da sadece birtak›m becerilerin kazan›lmas›na indir-
genmifl e¤itimin profesyonel bir faaliyet haline gelmesine veya bü-
tünüyle mesleki bir karakter kazanmas›na fliddetle karfl› ç›karlar. 

E¤itime kültürel yaklafl›m›n savunuculu¤unu yapan bütün bu
Alman filozoflar›, e¤itim ideali olarak Bildungu öne sürerler. Bil-
dung ideali, bütünlüklü insana özgü sa¤lam bir karakter formasyo-
nunu, insan›n kültüre dâhil edilmesini ve kültür arac›l›¤›yla ken-
disini tam olarak gerçeklefltirmesini ifade eder. Hatta Bildung gele-

ne¤inde e¤itimden neredeyse kültürel bak›mdan olgunlaflma, bireyin entelektüel
boyutuyla yüre¤inin bütünlüklü bir yap› içinde birbiriyle ahenkli hale gelmesi an-
lafl›l›r. Bütün insani güç ve kapasitelerin tam olarak gerçekleflmesini hedefleyen ve
dolay›s›yla natüralist Ayd›nlanman›n tek yanl› entelektüalizmine karfl› ç›kan kültü-
rel yaklafl›m temsilcileri, kültürü, söz konusu amaç ister mesle¤in kendisi ya da is-
ter devletin ihtiyaçlar› olsun, bir amac›n arac› haline getiren Ayd›nlanma faydac›l›-
¤›na karfl› ç›karlar. Onlar, söz konusu faydac›l›¤a karfl›, bilimi oldu¤u kadar kaç›-
n›lmaz olarak felsefe, teoloji, edebiyat ve sanat› da ihtiva eden bütün bir kültür ala-
n›n›n kendi içinde bir amaç oldu¤unu ileri sürerler.

Kültürel yaklafl›m›n temsilcileri, ö¤renme ve bilginin tefekkür amac›na dönük
oldu¤unu iddia ederler. Buna göre, bilim, felsefe, teoloji ve sanat›n amac› tefekkür
veya hakikatin deneyimlenmesi olup kültür ancak modern dünyada yabanc›lafl-
m›fl insan›n bütünsel geliflimi veya tam olarak gerçekleflmesinin arac› olabilir. Bi-
reyselli¤in gelifliminin ilk ve temel koflulunun özgürlük oldu¤unu söyleyen roman-
tiklerle irrasyonalistler, insan›n kendisini tam olarak gerçeklefltirmesinin yolunun
e¤itimden geçti¤ini öne sürerken e¤itimi çocu¤un mevcut potansiyel ve güçlerinin
evrensel kültür yoluyla flekillenmesi olarak anlarlar.

Kültürel yaklafl›mda e¤itimin amac›, öncelikle bireysel bir amaç olarak ortaya
ç›kar. Buna göre, o, çocu¤un öncelikle do¤al varl›¤›n›n üstüne ç›kar›lmas›n›, onun
bir bütün olarak kendisini gerçeklefltirmesinin sa¤lanmas›n› amaçlar. E¤itimin, bi-
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reyleri zihinsel, ahlaki ve manevi aç›dan gelifltirecek araçlar› sa¤lamas› gerekir.
Kültürel yaklafl›mda, bunun ard›ndan e¤itimin sosyal ve politik amac› gündeme
gelir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, e¤itimin bireylere sorumlu ve kat›l›mc› bir yurttafll›k
için gerekli olan de¤erlerle bilgeli¤i temin etmesi gerekir. Bütün bunlar›n yolu ise
e¤itilen bireye sa¤lam bir karakter formasyonu, kapsaml› veya kültürel bir okurya-
zarl›k kazand›r›lmas›ndan geçer. Kültürel yaklafl›m, bu yüzden e¤itilecek kifliye bir
meslek e¤itiminden ziyade, kültürel bir e¤itim verilmesi, ona liberal sanatlar›n ö¤-
retilmesi gerekti¤ini savunur.

Kültürel yaklafl›m› benimseyen düflünürleri, bu noktaya tafl›yan iki temel kabul
vard›r. Bunlardan birincisine göre, insan› insan yapan, onu do¤al varl›¤›n›n üstüne
yükselten yegâne fley kültürdür. ‹nsan›n daha çok insan olabilmesi, do¤al varl›¤›n-
dan ziyade manevi varl›¤›n›n güçlenmesine ba¤l›d›r. Bu da ancak kültür yoluyla
olur. Kültüre dâhil oldu¤u, yüksek kültürlerin de¤erlerinden nasiplendi¤i ölçüde,
insan gerçek anlamda insan ve yurttafl olabilir. Onun ikinci kabulüne göre, insan-
daki bu geliflmeyi ancak kültür veya onu bir insan olarak gerçeklefltiren liberal sa-
natlar temin edebilir. 

Pragmatist E¤itim Felsefesi
Klasik e¤itim felsefesinin önemli ve etkili kuram ya da okullar›ndan biri de prag-
matizmin e¤itim felsefesidir. Pragmatizm asl›nda büsbütün yeni bir felsefe de¤ildir.
O, klasik natüralizmin ve liberal dünya görüflünün, sanayileflme sonras›nda Ame-
rikan ruhunda ortaya ç›kan yeni bir versiyonu olmak durumundad›r. Yirminci yüz-
y›l›n bafllar›nda önce Charles Sanders Pierce (1839-1914), James ve nihayet John
Dewey (1859-1952) taraf›ndan gelifltirilmifl olan pragmatizm bireyin her fleyin be-
lirleyicisi olmas› anlam›nda öznelcili¤i benimseyip hakikatin ve ahlak›n kurucu un-
suru oldu¤unu düflündü¤ü fleyler olarak sonuçlar› öne ç›karan bir ak›md›r. Sosyal
reformculu¤u, düflünürlerin en temel ifli olarak de¤erlendiren pragmatizmin önem-
li bir etki yapt›¤› baflka bir alan da e¤itim felsefesi olarak karfl›m›za ç›kar. 

Pragmatist e¤itim anlay›fl›, Rousseau’yla bafllayan çocuk veya ö¤renci merkezli
e¤itim felsefesi gelene¤inin doruk noktas›n› oluflturur. O, buna ek olarak toplum
ve e¤itim aras›ndaki iliflkiyle meflgul olur. Baflka bir deyiflle, pragmatist e¤itim an-
lay›fl›, e¤itimin bireysel oldu¤u kadar sosyal boyutuna da vurgu yapar, onun sos-
yal fonksiyonunun alt›n› çizer. E¤itim, bireyin sa¤l›kl› geliflimine oldu¤u kadar,
toplumun demokratik ilkeler do¤rultusunda inflas›na da katk› yapmak durumun-
dad›r. Gerçekten de pragmatizm aç›s›ndan e¤itim, informel olarak çocuk belli bir
kültür çerçevesi içinde belli ölçüler dâhilinde geliflip olgunlafl›rken grup hayat›n›n
veya sosyal yaflam›n birlefltirici unsurlar›n› meydana getiren dili, beceri ve bilgile-
ri kazanmaya bafllad›¤› zaman ortaya ç›kar. 

E¤itimin flu halde sosyalleflmeyi ve kültürlenmeyi temin etmek gibi sosyal bir-
tak›m amaçlar›n›n oldu¤unu ifade eden pragmatizm, söz konusu sosyal perspek-
tiften hareketle, onun hem muhafazakâr hem de liberal bir boyutu oldu¤unu ifade
eder. E¤itim, yetiflkinlerin kültürel miras›n› toplumun henüz olgunlaflmam›fl üyele-
rini meydana getiren çocuklara aktarmak suretiyle kültürel süreklili¤i temin etti¤i
için, zorunlu olarak muhafazakâr olmak durumundad›r. Fakat pragmatizm e¤itimi
muhafazakâr boyutuyla s›n›rlamaz. E¤itimi daha genifl ve dinamik bir anlam için-
de ele alan pragmatist e¤itim anlay›fl›, genç kuflaklara aktar›lan dil ve teknoloji gi-
bi kültürel araçlar›n miras al›nan kültürü de¤iflime u¤ratma veya dönüfltürüp yeni-
den yaratma imkânlar›n› da tafl›d›¤›n› söyler. O, kültürün de sürekli bir de¤iflme
sürecine tabi oldu¤unu düflünür. Pragmatist e¤itim felsefesine göre, insanlar özel-
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likle bilimsel yöntemi kullanmak suretiyle, kültürü yeniden yaratma, de¤iflmenin
do¤rultusunu belirleme ve bu süreç üzerinden de kendilerini ve geleceklerini fle-
killendirme imkân› bulurlar. 

Pragmatist e¤itim felsefesi, e¤itimin amaçlar› deyince, bununla birlikte esas bi-
reysel amaçlar› anlatmak ister. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, pragmatizm aç›s›ndan e¤i-
timin en yüksek veya nihai amac›n›n geliflme oldu¤u, bunun da çok büyük ölçü-
de deneyimin sonraki tecrübelerin denetlenmesini ve yönlendirilmesini temin ede-
cek flekilde yeniden inflas›na karfl›l›k geldi¤i söylenebilir. Gerçekten de e¤itimin en
yüksek amac›n›n sonraki deneyimlerin yönlendirilmesini mümkün k›lacak flekilde
geliflme oldu¤unu ileri süren pragmatist e¤itim anlay›fl›, bu ba¤lamda geleneksel
okulun haz›rlanma ö¤retisine yapt›¤› vurguya karfl› ç›kar. Söz konusu haz›rlama
ö¤retisine göre, ö¤renciler okuldaki e¤itimleri s›ras›nda ald›klar› dersleri, okulun
tamamlanmas›n›n ard›ndan karfl›laflacaklar› durum ve olaylara haz›rlanmak ama-
c›yla ö¤renirler. Hayat›, de¤iflen bir dünya ve toplum içinde yaflanan bir süreç ola-
rak de¤erlendiren pragmatizm, eylemi okul sonras›na ertelemenin ö¤rencileri ha-
z›rlanm›fl olduklar› dünyadan farkl› bir dünyaya haz›rlamak oldu¤unu ileri sürer.
Bu yüzden o, uzak bir gelece¤i beklemek yerine, ö¤rencilerin okulda mevcut
problemleri çözmelerini temin edecek ilgi ve ihtiyaçlara göre hareket etmelerinin
sa¤lanmas› gerekti¤ini savunur. 

E¤itime pragmatik yaklafl›m, flu halde insan›n eylemlerinden yola ç›kar ve in-
san eyleminin ola¤anüstü büyük önemi üzerinde durur. Pragmatist e¤itim felsefe-
si, geliflmeyi en temel amac› yapt›¤› e¤itimi, e¤itilen insan›n deneyimin sürekli bir
biçimde de¤iflen dünyas›na uyarlanmas› süreci olarak görür. Nitekim Dewey, bu
temel üzerinde, e¤itimi “deneyimin sürekli bir yeniden inflas›” olarak tan›mlam›fl-
t›r. Gerçekten de ona göre e¤itim, hayata haz›rl›k olmaktan ziyade hayat›n bizzat
kendisi olmak durumundad›r. Dewey aç›s›ndan e¤itim, dünyan›n büyük bir h›zla
dönüflen yap›s›na, kültürün de¤iflen koflullar›na baflar›yla uyum sa¤laman›n bir
arac› olmak durumundad›r. 

Buradan hareketle pragmatizmin e¤itim alan›ndaki ifadesi veya karfl›l›¤›n›n
ilerlemecilik ve yap›land›rmac›l›k oldu¤u söylenebilir. Esas itibar›yla Ayd›nlanma-
y› karakterize eden bir özellik, hatta ideoloji veya on sekizinci yüzy›ldan bafllaya-
rak ileriye do¤ru akan bir sosyo-politik hareket olarak progresivizm, e¤itim ala-
n›nda da sosyal geliflmeyi, toplumun mevcut durumundan daha iyi bir hale gel-
mesini kendisine temel amaç olarak al›r. Pragmatizmin e¤itim teorisine tekabül
eden ilerlemecilik, bu yüzden e¤itimsel amaçlar› aras›nda en bafl s›ray›, bireylerin
geliflmesini temin etmeye, onlara kendi bilgi kavray›fllar›n› yap›land›rma veya in-
fla etme imkân› sa¤lanmas›na verir. Bu infla veya yaratma süreci ise çok büyük öl-
çüde bireylerin bildikleri ve inand›klar› fleylerin yeni karfl›laflt›klar› olay, etkinlik
ve fikirlerle karfl›l›kl› bir iliflkiye sokulmas›ndan meydana gelir. Bu yüzden onun
e¤itim prati¤inde, ö¤rencilerin anlam› infla etmelerini mümkün k›lacak etkinlikler,
onlar›n mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmalar›n› temin edecek bir müfredat
program›, iflbirli¤i içinde karfl›l›kl› ö¤renme anlay›fl›, projelere dayal› de¤erlendir-
me teknikleri çok önemli bir yer tutar. 

Her ö¤rencinin kendine özgü eflsiz bir potansiyeli oldu¤unu, e¤itimin görevi-
nin bu potansiyeli tam olarak hayata geçirmek oldu¤unu bildiren pragmatizm, ge-
liflme kavram› alt›nda, eylemle bilgiyi, teoriyle prati¤i bir araya getiren bir okul ve
e¤itim anlay›fl›n›n savunuculu¤unu yapar. Gerçekten de liberalizmi ve dolay›s›y-
la reformizmi muhafazakârl›¤›na bask›n ç›kan pragmatizm, okulu Amerikan toplu-
munu h›zl› bir flekilde dönüfltürmekte olan yeni bilimsel, teknolojik ve kültürel ge-
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liflmelerin hem do¤al bir müttefiki hem de en önemli mekân› olarak de¤erlendir-
mifltir. Pragmatizm bu noktada ö¤rencilere söz konusu geliflmeleri anlama ve yeni
Amerika’y› flekillendirirken bütün bu bilimsel ve teknolojik geliflmelerden fayda-
lanma imkân› temin etmeyi amaçlam›flt›. O, bu yüzden liberalizminin reformist bo-
yutu içinde, okulu her fleyden önce ö¤rencilerin veya bireylerin sosyal yaflama ka-
t›lma yeteneklerini, toplumun karfl› karfl›ya kald›¤› problemlere uygulayacaklar›
elefltirel zekây›, problem çözme becerisiyle refleksif düflünme yeteneklerini kaza-
n›p gelifltirecekleri bir mekân olarak anlad›. 

Çocukla toplum, ilgiyle disiplin, meslek ile kültür, bilgiyle eylem aras›ndaki ge-
leneksel karfl›tl›klara meydan okuyan pragmatizm, okulda her fleyden önce aktif,
araflt›ran bir s›n›f ortam› yarat›lmas›n›n pragmatist amaçlara ulaflmak aç›s›ndan vaz-
geçilmez oldu¤unu savunur. Pragmatist okul anlay›fl›nda, ö¤rencinin ilgisinin orta-
ya ç›kar›lmas›, onda merak duygusunun kazan›lmas› büyük bir önem arz eder.
Okulun ö¤rencilerde bir araflt›rma ruhu gelifltirebilece¤ini savunan pragmatizm,
onun ö¤rencilerin sosyal hayatta ihtiyaç duyacaklar› problem çözme becerisini ka-
zanabilecekleri yegâne yer oldu¤unu öne sürer. Pragmatist e¤itim anlay›fl›, müfre-
datta ola¤anüstü büyük de¤iflikliklerle veya kapsaml› birtak›m de¤ifliklikler yapma
önerisiyle ortaya ç›kmaz. Baflka bir deyiflle, onun yenili¤i müfredat›n içeri¤inden
ziyade yap›s›yla veya söz konusu e¤itim program›n›n çocu¤a nas›l verilece¤iyle il-
gilidir. O, bu yüzden müfredat› ö¤rencinin gerçekten ifline yarayacak, onu her yö-
nüyle gelifltirecek bir e¤itim program›na dönüfltürebilmek için, ondaki “bilme” bo-
yutuna “yapma” boyutunu ekler. 

Egzistansiyalist E¤itim Felsefesi
Klasik e¤itim felsefesinde modern zamanlardan bafllayarak ama özellikle de yir-
minci yüzy›lda etkili olan yaklafl›mlardan biri de egzistansiyalizmin bireyci yaklafl›-
m›d›r. Söz konusu yaklafl›m çok paradoksal olarak hümanizm ça¤›nda yitip giden
bireyin savunuculu¤unu yapar. Kökleri on sekizinci yüzy›la kadar geri gitse de
esas itibar›yla egzistansiyalist filozoflar taraf›ndan gelifltirilen söz konusu yaklafl›m,
nesnel hakikat ça¤›nda unutulan öznel hakikate dönüflün önemine vurgu yapar-
ken bireyden hareket eder. O, ahlakl›l›¤›n kiflili¤in en temel karakteristi¤i ya da en
önemli potansiyeli oldu¤u inanc›yla, esas olarak ahlak üzerinde yo¤unlafl›r; sahici-
li¤e ve kendili¤indenli¤e verdi¤i büyük önemle moral e¤itimi öne ç›kart›r.

E¤itime bireyci yaklafl›m› önemli hale getiren pek çok husus vard›r. O, her fley-
den önce kitleler içinde kaybolup giden bireyi sorumluluk almaya davet etme nok-
tas›nda ça¤›n ruhunu yans›tan bir anlay›fl› temsil eder. Egzistansiyalist e¤itim felse-
fesi, klasik e¤itim anlay›fllar›na dönük bir tepkiyi, yirminci yüzy›lda e¤itimden da-
ha ziyade meslek e¤itimini anlayan yaklafl›ma ve dolay›s›yla pozitif bilim ve tekni-
¤e dayal› bir e¤itim telakkisine yönelik bir protestoyu ifade eder. O, bu yüzden
kendisine ayn› zamanda ça¤a özgü bir elefltirel yaklafl›m içinde yer verilebilecek
olan bir bak›fl aç›s›n› ifade eder. 

Egzistansiyalist e¤itimin öncelikle hümanist bir e¤itim felsefesi oldu¤u ve ö¤-
retmen, ö¤renci ve belli bir bilgi içeri¤i ya da müfredattan meydana gelen üçlü
e¤itim iliflkisinde a¤›rl›¤› tamamen ö¤renciye verdi¤i söylenebilir. O, gerçek bir
e¤itimin ö¤retmenler ya da e¤itimciler, ö¤rencilerini birtak›m mekanik usullerle,
gayr› insani kimi yap›lar üzerinden toplumun ve teknik kurumlar›n ihtiyaçlar›na
uydurmaktan, bütün ö¤rencilerin bir örnek flekilde baflar›l›, zeki, uyumlu ve bafl-
kalar› taraf›ndan takdir edilen kimseler olmalar›n› istemekten vazgeçtikleri zaman
ortaya ç›kaca¤›n› savunur. Egzistansiyalist e¤itim hümanist bir karaktere sahip ol-
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makla birlikte, afl›r› bireyci bir e¤itim anlay›fl› ortaya koymaz. Bunun da en önem-
li nedeni, onun ö¤renci ya da bireyi belli bir tarihsel süreç ve kültür içinde cisim-
leflmifl bir varl›k olarak ele almas›d›r. Söz konusu e¤itim anlay›fl›, öte yandan in-
san›, birtak›m nesnel ve kifliler aras› geçerli do¤rular› ve normlar› kavramsal ola-
rak bilme durumuna gelen salt bir bilgi varl›¤› olarak görmez, dolay›s›yla e¤itimi,
sadece belli türden bilgilerin aktar›lmas› olarak de¤erlendirmez. Egzistansiyalist
e¤itim anlay›fl›nda en yüksek amaç, ö¤renciyi kendisine döndürmek, bireyin va-
roluflunun tüm yükü ve sorumlulu¤unu üzerine almas›n› sa¤lamak ve bir kiflisel
kimlik bilinci kazanarak kaderinin belirleyicisi olmas›n› temin etmektir. Onda her
fley bu amaca, yani ö¤rencinin kitlenin sorumsuz bir parças› veya üyesi olmak
yerine, sahici bir varolufl ve yaflay›fla ulaflmas›n› temin etmek amac›na dönük ola-
rak tasarlan›r. 

Söz konusu genel amaç, egzistansiyalist e¤itimde gerçek anlamda e¤itimli bir
kifli idealine ba¤l› olarak befl alt bafll›k alt›nda ifade edilir. Bu amaçlar da, daha sa-
hici olmak, daha manevi bir flekilde yaflamak, elefltirel bir bak›fl aç›s›na sahip ol-
mak, bir kiflisel kimlik duygusu oluflturmak ve nihayet, baflkalar›na karfl› empatik
bir bilinç gelifltirmek olarak s›ralanabilir. Bunlardan birincisinde, kiflinin baflkala-
r›ndan sorgulanmadan miras al›nm›fl birtak›m normlar üzerinde yaflamak yerine,
e¤itim yoluyla kendi özgür seçimlerini yapmas› ve hayat›n› bu flekilde anlaml› hâ-
le getirmesi amaçlan›r. ‹kincisinde ise kiflinin hayat›na bir anlam katmas› ve de¤er
yaratmas› hedeflenir. Buna mukabil üçüncüsünde, kiflinin yeni de¤erler üzerinden
sahici bir yaflama ulaflma amac› do¤rultusunda kendisine yard›m etmesi gereken
e¤itim sistemiyle e¤itim program›na karfl› elefltirel bir tutum tak›nmas› amaçlan›r.
Öte yandan anlayan, sorgulayan, özgür seçimde bulunan ve de¤er yaratan kifli, el-
bette kim oldu¤unu, nereden gelip nereye gitti¤ini bilen, var olman›n ne anlam ifa-
de etti¤ini kavram›fl olan kifli olmak durumundad›r. Var olmay› ö¤renmifl, de¤er bi-
lincine sahip insan, nihayet kendi hayat› için oldu¤u kadar baflkalar› için de kay-
g›lanan, onlara gerçek anlamda alaka gösteren insand›r.

Egzistansiyalist e¤itim felsefesi, söz konusu e¤itimsel amaçlara ulaflma nokta-
s›nda belli bir müfredat öne sürer. Onun e¤itim program›, her fleyden önce ilgili
program›n ö¤renciyle iliflkisi noktas›nda önem kazan›r. Gerçekten de egzistansi-
yalist e¤itim anlay›fl› müfredat› belirleyen en önemli fleyin onun kendi varl›¤›n› ta-
n›ma, özünü yarat›p kendisini anlamland›rma sorumlulu¤uyla yüklenmifl ö¤renci-
ye do¤rudan hitap etmesi oldu¤unu belirtir. O, insan›n ihtiyaçlar›, özlemleri ve ko-
flullar›yla iliflkisiz bir program›n ö¤renciyi bofl bir hamall›ktan baflka hiçbir fleye gö-
türmeyece¤ini, ondaki yabanc›laflmay› art›rmaktan baflka hiçbir ifle yaramayaca¤›-
n› savunur. Egzistansiyalist e¤itim anlay›fl›, insan gerçe¤inin anlafl›lmas›n›n, insani
durumun kavranmas›na ve insanl›k hallerine ›fl›k tutulmas›na katk›da bulunan tüm
disiplinlere e¤itim program›nda yer oldu¤unu savunur. Onda, bu yüzden normatif
bilim ya da disiplinlere oldu¤u kadar, biliflsel boyutu öne ç›kan bilimlere de yer
verilir. Durum böyle olmakla birlikte, egzistansiyalist e¤itim anlay›fl›nda normatif
disiplinlere e¤itim program›nda daha büyük bir a¤›rl›k ve önem verilir. Onun müf-
redat›nda, bafl s›ray› insan bilimleri al›r. Manevi ve insan› e¤itici, dönüfltürücü bir
güce sahip oldu¤una, bireyleri çeflitli hayat tarzlar› ve insanl›k durumlar›yla tema-
sa soktu¤una inan›lan söz konusu befleri disiplinler aras›nda fliir, roman, tragedya,
müzik ve felsefe bulunmaktad›r. Bireye gelece¤i flekillendirme aç›s›ndan sorumlu-
luklar›n› hat›rlatmas› noktas›nda tarih de ayr› bir önem tafl›r. Egzistansiyalist e¤itim
anlay›fl›, bu disiplinlerde de belirleyici olan fleyin ö¤rencinin dönüflümü oldu¤unu
kabul eder.
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Egzistansiyalist müfredatta, ikinci s›rada bireyin baflkalar›na olan ba¤›ml›l›¤›n›,
onlara karfl› olan yükümlülüklerini göstermesi aç›s›ndan büyük bir önem arz eden
toplum bilimleri yer al›r. Bu bilimlerin önemi, insanlara birtak›m etkilere maruz ka-
lan pasif varl›klar olmay›p, sorumlu failler olduklar›n› göstermelerinden kaynakla-
n›r. Ben bilgisinin evrensel bilgiden, öznel hakikatin nesnel hakikatten önce geldi-
¤ini söyleyen varoluflçu e¤itim anlay›fl›, e¤itim program›nda matematik ve do¤a bi-
limlerine bir yer verir, ama onlar›n bir a¤›rl›klar› yoktur. Egzistansiyalist e¤itim an-
lay›fl›, özellikle ilk iki kategoride yer alan disiplinlerin insana s›n›r durumlar› gös-
terme ve bu durumlar üzerinde düflündürtme aç›s›ndan önem tafl›d›¤›n› belirtme-
ye büyük bir özen gösterir. 

ANAL‹T‹K E⁄‹T‹M FELSEFES‹
Analitik e¤itim felsefesi, e¤itim felsefesinin ikinci türü ya da fleklini ifade eder.
Söz konusu e¤itim felsefesi, elbette klasik e¤itim felsefesinin yapt›¤› gibi, e¤itimle
ilgili olarak normatif birtak›m önermeler ortaya koymaz; e¤itimin nas›l ve hangi
amaçlara göre flekillendirilmesi, ne tür bir müfredat ile donat›lmas› gerekti¤ini söy-
lemez. O, kendi görevini bunun yerine bir analiz faaliyeti olarak alg›lar. Gerçekten
de analitik e¤itim felsefesi kendisini, en baflta e¤itim kavram› gelecek flekilde, ö¤-
retim, beyin y›kama benzeri e¤itim kavramlar›n› analiz etme; “Konular› de¤il, ço-
cuklar› ö¤retin!” benzeri sloganlar› aç›klay›p ayd›nl›¤a kavuflturma; e¤itim üzerinde
düflünülürken kullan›lan metafor veya modelleri aç›klama; e¤itimle ilgili birtak›m
sonuçlara ulaflma sürecinde, ö¤retmenler, e¤itimciler veya yöneticiler taraf›ndan
kullan›lan kavram, argüman ve yöntemleri analiz edip de¤erleme ifliyle s›n›rlar.

E¤itim Teriminin Anlam›
En az›ndan 1980’li y›llara kadar “e¤itim”, “ö¤retim”, “ö¤renme” ve “anlama” ben-
zeri kavramlar›n analiziyle meflgul olan analitik e¤itim felsefesinin tarihsel olarak
yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n hemen bafl›nda ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. O, ana-
litik felsefenin etkisi alt›nda, kavram analizi yöntemi arac›l›¤›yla ve bu arada felse-
fenin di¤er yerleflik disiplinlerinde elde edilen bulgulardan da yararlanarak e¤iti-
me iliflkin sistematik bir soruflturma ifliyle meflgul olmufltur. Analitik e¤itim felsefe-
si söz gelimi e¤itim konusunu ele ald›¤› zaman, öncelikle onun farkl› disiplinlerin
bak›fl aç›s›ndan farkl› flekillerde anlafl›ld›¤›na iflaret eder. Buna göre analitik e¤itim
felsefesi aç›s›ndan e¤itimin iki temel yönü olmak durumundad›r. Bunlardan birin-
cisi befleri durumla ve toplumun mevcut yap›s› ya da arzulanan do¤rultusuyla ilgi-
li kuflat›c› bir aç›klama ya da yoruma ayr›lmazcas›na ba¤l› bulunan bir de¤erler
manzumesi veya kümesinden, söz konusu de¤erlerin kazand›r›lmas›ndan meyda-
na gelir. Onun ikinci yönü ise söz konusu de¤erlerin kendileriyle aktar›ld›¤›, haya-
ta geçirildi¤i veya en az›ndan hayata geçirileceklerinin varsay›ld›¤› bir kurumlar ve
baflkaca ifllemsel düzenlemeler kümesinden oluflur. E¤itim, öyleyse hem ahlaki ve
teknik de¤erleri aktarmakla, uygun bilgi ve becerileri bir yandan kazand›r›p bir
yandan da dönüfltürmekle ilgili normatif bir sistemdir ve hem de idari bir sistem
olarak söz konusu de¤erleri ifade etmek yan›nda, tarihsel koflullar taraf›ndan yara-
t›lm›fl büyük ölçekli sosyal ve kültürel üstyap›lar› yans›tan okullar toplam›d›r. E¤i-
tim söz konusu ikili ba¤lamda, oldukça genifl kapsaml› üç temel ifllevle karakteri-
ze olurken e¤itim terimi de üç farkl› flekilde kullan›l›r. 

E¤itim teriminin farkl› kullan›mlar›ndan, analitik felsefecilere göre birincisi, sos-
yolojik kullan›md›r. Burada sosyologlar, e¤itim terimini bir halk›n veya bir toplu-
mun çocuk yetifltirme pratiklerini tan›mlamak için kullan›rlar. Böyle bir tan›m, el-
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bette veya ço¤u zaman okullaflmay›, çocuklar›n okula gitmelerini içerir ama bun-
da hiçbir zorunluluk yoktur. Toplumun küçük üyeleri, bu yolla çeflitli araçlar veya
yöntemler yelpazesi kullan›larak e¤itilirler, yani kültürlenir veya sosyallefltirilirler.
E¤itim teriminin söz konusu sosyolojik kullan›m› içinde, sadece çocu¤u sosyallefl-
tirici, onun kültürlenmesini temin eden pratik ya da uygulamalara vurgu yap›l›r.
Burada sadece zihin veya karakterin flöyle ya da böyle, ama muhakkak toplumun
taleplerine göre flekillenmesine önem verilirken iyi karaktere veya sosyallefltirme-
nin ya da kültürlemenin meflru yollar›na hiçbir flekilde de¤inilmez. 

E¤itimden yine ayn› ba¤lamda, ikinci olarak toplumda ifl bölümünün oluflturul-
mas›na katk› yapmas› beklenir. Toplumsal tabakalaflma ama özellikle de seçkinle-
rin formasyonu, modernleflme öncesinde, do¤ufl, karizma veya askeri cesaret ben-
zeri birtak›m mekanizmalar taraf›ndan belirleniyordu. Oysa günümüz modern top-
lumuna özgü profesyonelleflme ya da uzmanlaflman›n anahtar bilefleni e¤itim ol-
mak durumundad›r. Yine modernleflmenin bir sonucu olarak teknolojinin giderek
karmafl›klaflmas›, her geçen gün biraz daha geliflerek komplike bir yap› kazanma-
s›, her aflamada daha belirgin ve hatta mutlak hale gelmesi, giderek daha fazla güç-
lenip belirginleflen bir ifl bölümüne yol açarken uzmanl›¤›n tecrübe üzerinde ka-
zand›¤› mutlak zafer de e¤itime söz konusu ifl bölümünü belirleme noktas›nda ol-
dukça önemli ve merkezi bir rol yüklemifltir.

E¤itim teriminin bir baflka kullan›m flekli, onun e¤itim müesseselerinde gerçek-
leflen boyutuna gönderme yapan kurumsal kullan›md›r. Gerçekten de “e¤itim” te-
riminin okulla ilgili veya kurumsal kullan›m›, bir kimsenin okullardan ya da formel
e¤itim kurumlar›ndan ald›¤› etkilerin bir sonucu olan geliflimine gönderme yapar.
Terimi gündelik hayatta genellikle bu anlam içinde kullan›r, e¤itimle de genellikle
okulda geçirilen y›llar› anlatmak isteriz. E¤itim kavram›n›n anlam›n› en az›ndan bir
yere kadar e¤itim teriminin söz konusu anlam›ndan ald›¤›, e¤itimin çok büyük öl-
çüde e¤itim kurumlar›nda gerçekleflen bir fley oldu¤u aç›k olmakla birlikte, gerçek
anlamda e¤itimin e¤itim teriminin söz konusu kurumsal kullan›m›yla tam olarak
örtüflmedi¤ini kabul etmek yerinde olur. 

Bir e¤itim kurumunda bulunma, temel bir e¤itimin ard›ndan mesleki bir e¤itim
alm›fl olma da e¤itimli olmaya, e¤itimi tan›mlamaya yetmeyebilir. ‹flte bu durum bi-
zi e¤itim teriminin üçüncü kullan›m›na, e¤itimi genel bir ayd›nlanma haliyle iliflki-
lendiren kullan›m›na götürür. E¤itim teriminin bu sonuncu kullan›m›nda alt› çizi-
len en önemli husus, insan›n bilgi ve kavray›fl ile karakterize olan zihinsel gelifli-
mi ve de¤er bilincine ek olarak do¤ru pratikler içinde olmaya ba¤l› karakter gelifli-
miyle sonuçlanan e¤itimin, insano¤lunun en görkemli baflar›s› oldu¤udur. Söz ko-
nusu zihinsel geliflim ile karakter geliflimi, her fleyden önce bilgiye dayanmak du-
rumundad›r. Fakat terimin entelektüel ayd›nlanmay› temele alan bu üçüncü kulla-
n›m›, bilgiye dayal› zihinsel geliflim ile yetinmeyip, tarihsel Ayd›nlanmaya dönük
Rousseaucu veya romantik elefltiriden ilham alarak ya da günümüz probleminin
bir bilgi probleminden ziyade bir de¤er problemi oldu¤u inanc›ndan hareket ede-
rek, bilgisel geliflimi moral geliflim ve uygun bir karakter formasyonuyla tamamla-
maya çal›fl›r.

E¤itimin Amaçlar›
Analitik e¤itim felsefesinin analizini yo¤unlaflt›rd›¤› konulardan bir di¤eri de “e¤i-
timin amaçlar›”d›r. Analitik filozoflar› gerçekten de fazlas›yla meflgul etmifl olan bu
tart›flmada, amaçlarla elbette e¤itimsel faaliyetler sonunda var›lmas› istenen hedef-
ler kast edilir. Söz konusu amaçlar asli ve ar›zi ya da özsel ve araçsal amaçlar ola-
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rak ikiye ayr›l›r. Bunlardan asli ya da özsel amaçta e¤itim alan kifliye gönderimde
bulunulurken e¤itim bizatihi kendisi için istenir. Buna mukabil, ar›zi amaçlar söz
konusu oldu¤unda, e¤itimin kendisi e¤itim d›fl› bir amac›n, söz gelimi iyi yurttafl-
lar yetifltirme veya endüstriye kalifiye eleman yetifltirme amac›n›n arac› haline ge-
tirilir. Bunlardan birincilerin ço¤unluk bireysel, ikincilerin ise kamusal veya sosyal
amaçlar olduklar› kabul edilir.

E¤itimde özsel ya da asli veya bireysel amaçlar birincil amaçlar, buna mukabil
ar›zi ya da kamusal amaçlar ikincil amaçlar olarak da kategorilefltirilir. Birincil
amaçlar esas itibar›yla bireyle ilgili amaçlar olduklar› için, e¤itimin daha ziyade
modern amaçlar› olarak kategorize edilir. Bunlar dahas›, hem Avrupa’da modern
e¤itimin liberal bir gelenek üzerine infla edilmesi hem de e¤itimin amac›n›n öz-
gürleflme olmas› nedeniyle, liberal amaçlar olarak anlafl›l›r. Söz konusu bireysel
veya özsel amaçlar aras›nda en bafl s›rada, özerklik, elefltirel düflünme ve ahlak
e¤itimi gelir.

Bunlardan özerklik, kiflinin d›fl güçler, toplumsal faktörler taraf›ndan belirlen-
mek yerine, bizzat kendisi taraf›ndan belirlenmesidir. Burada söz konusu olan iki
kofluldan birincisi, toplumun liberal olmas›d›r. Yani toplumun bireyleri, seçimleri-
nin baflkalar›n›n hayatlar›na hiçbir flekilde zarar vermemesi kofluluyla, benimsene-
cek amaçlar ve söz konusu amaçlara götürecek araçlar aç›s›ndan tamamen serbest
b›rakmas›ndan oluflur. ‹kinci koflul ise bireyin kendisini akl›yla veya üst do¤as›
üzerinden belirlemesidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, e¤itimin en temel amac›n› olufl-
turan özerkli¤in rasyonalite veya ak›lsall›k ile yak›ndan iliflkili oldu¤u, e¤itim ile
özerklik amac›n›n rasyonalite üzerinden meflrulaflt›r›ld›¤› kolayl›kla görülebilir.

Bu durum e¤itimin ikinci özsel amac› olarak görülen elefltirel düflünme için de
geçerlidir. Baflka bir deyiflle, elefltirel düflünme de rasyonalite ile yak›ndan iliflkili-
dir. O, baflka her fley bir yana aç›k fikirli olma, öne sürülen iddialar›n temellerini
soruflturma, önyarg›lardan ve kliflelerden uzak durma, ben merkezli kabullerden
sak›nma, düflünceleri mant›k kurallar›na sad›k kalarak ve sa¤lam bir flekilde temel-
lendirerek öne sürme benzeri özelliklerden oluflan entelektüel tutumu ifade eder.
Öte yandan elefltirel düflünmenin, e¤itimin sadece amac› de¤il, zorunlu koflulu da
oldu¤unu söylemek gerekir. O, gerçek e¤itimin önemli bir kofluludur çünkü elefl-
tirel düflünebilme yetene¤ine sahip ö¤renciler, kendilerini her tür afl›lamadan ko-
ruyarak daha sa¤lam ve daha iyi bir flekilde ö¤renebilirler; ö¤rendiklerini daha iyi
özümseyip hayatlar›na uygulayabilirler. Elefltirel düflünme, ayn› zamanda hakiki
e¤itimin temel amaçlar›ndan biridir. Gerçekten de e¤itimin amac›na ancak e¤itim
yoluyla elefltirel zihniyete sahip insanlar yetifltirildi¤i zaman ulaflt›¤› kabul edilir.
Zira elefltirel düflünme özelli¤ine sahip insanlar söz konusu düflünmeye özgü ilke-
leri hem özel hayatlar›na hem de sahip olduklar› mesleki bilgilere uygulamak su-
retiyle daha iyi bir yurttafl olabildikleri gibi ifllerinde de daha baflar›l› olup içinde
yaflad›klar› topluma daha iyi katk›lar yapabilirler. Ald›klar› e¤itim sayesinde, kritik
zihniyete sahip olan insanlar, baflkalar›yla empati kurmay›, farkl› düflüncelere say-
g› göstermeyi, meselelere çok yönlü bakmay›, gelifltirilen strateji ve politikalar› sor-
gulamay› baflard›klar› için, aç›k toplumun ve dolay›s›yla demokrasinin geliflimine
katk›da bulunurlar.

Elefltirel düflünmenin genellikle, biri teknik veya mant›kla di¤eri ise zihniyetle
ya da biri sadece düflünsel beceri ve özelliklerle di¤eri de tutumla ilgili olan iki te-
mel boyutu oldu¤u kabul edilir. Bunlardan elefltirel düflünmenin daha ziyade tek-
nik veya mant›ksal boyutu söz konusu oldu¤unda, onun her fleyden önce hemen
her alanda problem görebilmeyi, soru sormay›, söz konusu problem ve sorular›
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olabilecek en aç›k flekilde ifade etmeyi ihtiva etti¤i söylenebilir. O, bütünüyle y›-
k›c› ve negatif bir düflünme türü olmad›¤› için, buna ek olarak ortaya konan prob-
lemleri düflünceli, sab›rl› ve etrafl› bir biçimde ele almay› gerektirir. Elefltirel dü-
flünme, problemler için ifle yarar veya do¤ru çözümler bulmaya çal›flmay›, bu
u¤urda uygun bilgileri bir araya getirip tart›flmay›, söz konusu bilgileri yorumlama-
da, hem sa¤lam deliller aramay› hem de soyut fikirleri etkin bir flekilde kullanma-
y› gerekli k›lar. Onda, bütün bu süreçler boyunca ve özellikle de iyi temellendiril-
mifl sonuçlara, sa¤lam ak›l yürütmelere dayal› çözümlere ulafl›l›rken düflüncelerin
uygun ölçütlerle ve karfl› argümanlarla s›nanmas› söz konusu olur. 

Elefltirel düflünme, kiflinin baflkalar›n› oldu¤u kadar, kendisini de elefltirebilme-
sini gerekli k›lar. Bu ise bizi elefltirel düflünmenin teknik-mant›ksal özelliklerinden
ziyade, tutum ve karakter özellikleriyle ya da zihniyetle ilgili olan boyutuna götü-
rür. Buna göre, elefltirel düflünen kifli, her fleyden önce hemen herkesin bilinçalt›-
na kök salm›fl ön yarg›lar› veya kör noktalar› oldu¤unu bilerek yan›labilece¤ini pe-
flinen kabul eden ve dolay›s›yla istisnas›z hiçbir fleyi mutlaklaflt›rmayan kiflidir.
Elefltirel düflünmenin bu boyutu, kifliden kibirli, anlay›fls›z, hoflgörüsüz, sonuçlara
ilgisiz, yeni bilgilere kay›ts›z ve hüküm verirken tedbirsiz biri olmak yerine, araflt›-
r›c› ve hakikati arayan, aç›k fikirli, gerçe¤e sayg›l›, akla güvenen, delillere karfl› ta-
rafs›z, tedbirli, analitik düflünen ve sistematik biri olmas›n› ister. Elefltirel düflünme-
nin sadece teknik ve mant›ksal özellikleriyle yetinme bize, elefltirel düflünmenin
zay›f anlam›n› veya dar tan›m›n› verir. Onun zihinsel donmufllukla veya baflka tür-
den yan›lg›larla, yani zeki ama yönlendirici bir öznel düflünce tutumuyla sonuçlan-
mamas› için, tevazu, empati, sebat, disiplin, özerklik, cesaret ve sayg› benzeri dav-
ran›fl özellikleri veya entelektüel al›flkanl›klarla tamamlanmas› gerekir. Bu da bize,
elefltirel düflünmenin güçlü anlam›n› verir.

Buradan e¤itimin üçüncü amac›na, ahlak e¤itimine geçmek mümkündür. Çün-
kü e¤itimle bireysel düzlemde gözetilen nihai amaç bütünlüklü ve birlikli insanla-
r›n yetifltirilmesi veya ortaya ç›kar›lmas›d›r. Bunlardan özerklik ve elefltirel düflün-
me amaçlar›, befleri rasyonalitenin teorik veya entelektüel yönüne iflaret ederken
tamamlay›c› pratik boyutu ahlak e¤itimi temin eder. Baflka bir deyiflle, e¤itimle sa-
dece özerk ve elefltirel düflünen insanlar de¤il, ayn› zamanda ahlakl›, erdemli ve
karakter sahibi insanlar›n yetifltirilmesi amaçlan›r. Ahlak e¤itimini karakterize
eden en önemli fleyin, dürüstlük, sorumluluk, baflkalar›na sayg› benzeri ahlaki er-
demlere dönük bir ilgi oldu¤u söylenebilir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ahlak e¤itimi-
nin çocuklara, hem kendilerinin iyi ve ahlaki bir hayat sürmeleri hem de üyesi ol-
duklar› topluma katk› yapan üretken ve sorumlu bireyler olmalar› noktas›nda yar-
d›m edecek ahlaki düflünce ve al›flkanl›klarla de¤erlerin kazand›r›lmas›n› ifade et-
ti¤ini söylemek do¤ru olur. Gerçekten de ahlak e¤itimiyle çocuklara veya genç in-
sanlara ahlaki eylemin temel ilkeleri veya moral de¤erlerin aktar›lmas› amaçlan›r.
Bu tür bir e¤itimle dürüstlük, sadakat, cesaret, sayg› ve adalet benzeri erdemleri
kazand›rma amac› güdülür. 

E¤itimin ikincil amaçlar›yla, onun bireyden ziyade toplumu gözeten amaçlar›
anlat›lmak istenir. Asl›nda neyin birincil ve ikincil oldu¤u meselesi, büyük ölçüde
göreli bir konu olup onu belirleyen en önemli fley uzlafl›m olmak durumundad›r.
Nitekim klasik dönem ile Orta Ça¤’da e¤itimin bugün ikincil addedilen amaçlar›
birincil veya özsel amaçlar olarak görülmekteydi. Fakat özne ya da bireyin modern
dünyan›n hemen her alan›nda kurucu veya en temel ö¤e olarak öne ç›kmas›yla
birlikte, eski dönemin birincil amaçlar› ar›zi ya da ikincil amaçlar haline gelmifltir.
Bunlardan ilk ve en önemli amaç, toplumun bekas› ve kültürel geleneklerin ko-
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runmas›d›r. Gerçekten de her toplum yeni kuflaklara ana dili, sosyal örgütlenme
tarz›, fenomenleri aç›klama flekli de dâhil olmak üzere, kültürünün tarihini ve ege-
men dünya görüflünü aktarma amac› güder. Burada, e¤itimin ikinci önemli amac›,
yeni kuflaklara yurttafll›¤› ö¤retmek, onlarda yurttafll›k bilinci yaratmak olarak gö-
rülür. Buna göre bir toplumun yönetim biçimi ya da sistemi insanlar›n bir yurttafl
olarak rol ve ifllevleri noktas›nda bilme ihtiyac› duyduklar› fleyleri e¤itim yoluyla
ö¤retir. E¤itimde üçüncü amaç, bir kez daha toplumla ilgili bir amaç olacak flekil-
de, meslek e¤itimi olarak ortaya ç›kar. Buna göre her toplum temel ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak ve biraz daha ileri bir noktada, toplumda bir bolluk ve refah sa¤lamak
için, yurttafllar›na kaç›n›lmaz olarak bir meslek e¤itimi verir. E¤itimin d›flsal veya
ikincil amaçlar› aras›nda, nihayet sa¤l›kl› bireyler yetifltirmek amac›n›n bulundu¤u
kabul edilir. Bu durum toplumun bekas›, zenginli¤i ve geliflimi aç›s›ndan vazgeçil-
mez oldu¤undan, e¤itim yoluyla bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel yönden
sa¤l›kl› olmalar› amaçlan›r.

E¤itimin amaçlar› neler olmal›d›r?

E¤itimi Belirleyen Temel Ölçütler
E¤itimin ifllevleri, e¤itim teriminin farkl› kullan›m biçimleri ve e¤itimin amaçlar›
özellikle birinci amaçlara hizmet eden, ayd›nlanma anlam›nda e¤itimin belirleyici
unsurlar›na veya temel ölçütlerine götürür. Bununla birlikte, söz konusu ölçütleri
ele almaya geçmeden önce, bir noktan›n alt›n› kal›n çizgilerle çizmenin, e¤itim
kavram›n› oldu¤u kadar “e¤itimli kifli”yi de aç›klama noktas›nda faydas› olabilir.
Bu nokta ya da husus da e¤itim teriminin bir “kazan›m”, “baflar›” ya da “edinim”
terimi olmas› olgusundan meydana gelir. E¤itim kavram›, t›pk› “kazanmak”, “bul-
mak”, “varmak”, “iyilefltirmek” kavramlar› gibi bir baflar› veya edinim kavram› olup
onun do¤rudan do¤ruya karfl›l›k geldi¤i bir fiil ya da eylemlilik yoktur. Yani “e¤i-
tim” demek ö¤retmek, terbiye etmek, okula gitmek, araflt›rma yapmak demek de-
¤ildir. E¤itim, çok büyük ölçüde bütün bunlar yap›ld›ktan sonra ortaya ç›kan zihin-
sel durumda veya kendini gösteren vizyonda karfl›l›k bulur ve zuhur eden ahlaki
karakterde tecessüm eder. Bu olgu ve ayr›m›n, e¤itim kavram›n›n anlam›n› aç›kl›-
¤a kavuflturma sürecinde, e¤itim kurumlar›na veya okullarda verilen derslere mü-
racaat etmek yerine kiflinin karakteristikleri veya özellikleri üzerinde yo¤unlaflma-
ya götürme gibi avantaj› vard›r.

E¤itimi belirleyen en temel ölçüt, pek çok e¤itim felsefecisine göre de¤er ölçütü-
dür, yani onun istenen bir fley olmas›d›r. Gerçekten de e¤itim, de¤er aç›s›ndan hiç-
bir flekilde nötr bir kavram de¤ildir; zira e¤itim almak son derece de¤erli ve istenir
bir fleydir. ‹flte bu ba¤lamda bir kimsenin e¤itimli oldu¤unu, belli bir e¤itim ald›¤›n›
fakat iyi yönde hiçbir de¤iflme kaydedemedi¤ini söylemek bir çeliflki meydana geti-
rir. Baflka bir deyiflle, e¤itimin her koflul alt›nda birtak›m normatif içerimleri vard›r ve
o, e¤itilen kifliye en az›ndan de¤erli birtak›m fleylerin, bilerek ve istenerek ahlaki aç›-
dan meflru ve kabul edilebilir birtak›m yollarla aktar›lmas›na iflaret eder. E¤itimde
özü itibar›yla veya hakikaten de¤erli olan bir fleyler elde edilir, aktar›l›r ya da kaza-
n›l›r. Bu ise elbette e¤itimin bizatihi kendisinden dolay› istenen bir fley oldu¤u, söz
gelimi iyi bir sosyal statü elde etmek veya geçerli bir meslek sahibi olmak benzeri
birtak›m d›flsal veya ar›zi iyiler için salt bir araç olmad›¤› anlam›na gelir. Çünkü e¤i-
tim sayesinde, gerçek bir terbiye yoluyla kazan›lan bilgi ve vizyon kiflinin en belirle-
yici yön ya da özellikleri haline gelirken onun de¤er dünyas›n›, bu hayatta neyin en
yüksek de¤ere sahip oldu¤uyla ilgili kavray›fl›n› do¤rudan flekillendirir. 
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E¤itim kavram›, analitik
felsefecilerin de gösterdi¤i
üzere, bir baflar› ya da
kazan›m kavram›d›r.

E¤itimin üç temel ölçütü,
s›ras›yla de¤er, bilgi ve usul
ölçütüdür.



E¤itimde ikinci ölçüt bilgi ölçütüdür. E¤itimli insanlar›n bilgili, bilgi sahibi insan-
lar olduklar›n› hepimiz az ya da çok gözlemlemiflizdir; hele hele baz› iyi e¤itimli in-
sanlar, sahip olduklar› derin ve engin bilgiyle bizleri deyim yerindeyse kendilerine
hayran b›rakt›r›rlar. ‹flte bu durum e¤itim kavram›n›n bir parças›n› meydana getirir ve-
ya onunla ilgili tan›msal bir do¤ru oluflturur. Gerçekten de kiflinin hem e¤itimli hem
bilgisiz olmas›, mant›k yönünden imkâns›zl›¤a karfl›l›k geldi¤i için, düflünülemez. E¤i-
timin bilgiyi gerektirdi¤i ama e¤itimli olman›n malumatfurufl olmak anlam›na gelme-
di¤i çok aflikâr olmakla birlikte, e¤itim için ne kadar ve ne tür bilgilerin gerekli oldu-
¤u aç›k de¤ildir. E¤itim felsefecileri bu ba¤lamda, genel bilgi ölçütüne belirleme ka-
zand›ran iki ek ölçütten daha söz ederler. Söz konusu ölçütler genifllik ve derinliktir. 

Gerçekten e¤itimli bir kimsenin sa¤lamas› gereken bir ölçüt olarak bilgi yönün-
den genifllik ölçütüyle anlat›lmak istenen, sahip olunmas› gereken bilgi miktar›n-
dan ziyade, bilgi türleridir. Buna göre, e¤itimli kiflinin, sadece belli bir meslek bil-
gisiyle yetinmeyip belli bilgi türlerine sahip olmas› gerekir. Gerçekten de tafllarla
veya böceklerle ilgili olarak her fleyi bilen fakat estetik, etik veya tarihle ilgili ola-
rak hiçbir fley bilmeyen bir bilim adam›n›n, asl›nda ne kadar iyi yetiflmifl olursa ol-
sun, e¤itimli biri addedilmesi do¤ru olmaz. Pozitif bilim veya jeoloji alan›nda dün-
ya çap›nda bir âlim olan fakat sosyal bilim ya da toplum felsefesinden bihaber olan
bir kimseyi de gerçek anlamda e¤itimli veya ayd›nlanm›fl biri olarak nitelemekte
zorlan›r›z. Çünkü bilginin genifllik koflulu, temel bilgi tiplerine veya bilginin tüm
mant›ksal türlerine dair, yani deneysel bilimle, befleri bilimlerle, etik, estetik ve fel-
sefeyle, hatta dinle ilgili asgari bir kavray›fl› gerektirir. Ve bu alanlar›n hemen tü-
münde asgari bir kavray›fltan yoksun olanlar›n, sözcü¤ün tam ve gerçek anlam›
içinde e¤itimli olmalar› fazlas›yla zorlafl›r. 

Bilgide derinlik ise kolayl›kla tahmin edilece¤i üzere, birtak›m temel bilgi türleri-
ne sahip olmaktan ziyade, bu bilgilere onlar› temellendirmifl, hakl›land›rm›fl ya da
gerekçelendirilmifl ve çok daha önemlisi birbirleriyle iliflkilendirilmifl bir biçimde sa-
hip olmaktan geçer. Gerçekten de e¤itim sürecinin en önemli bileflenlerinden birini
meydana getiren veya e¤itim yoluyla aktar›lan bilginin derinli¤i, söz konusu bilgiye
sahip olan kiflinin kavray›fl gücünün bilgisine temin etti¤i temellendirmeden, yükle-
di¤i anlamdan kaynaklan›r. Buna göre e¤itimli kifli, olup biten fleylerin nedenlerini
görebilen, her fleyi neden sonuç iliflkileriyle de¤erlendiren, olgular›n düzenleyici il-
kelerini bilen, aksi takdirde birbirinden kopuk ve ifllevsiz hale gelecek bilgiye birlik
ve tutarl›l›k kazand›ran kavramsal çerçeveleri özümsemifl biridir. Buradan hareketle,
bilgide genifllik ve derinlik ölçütlerinin birbirini tamamlad›klar›, onlar›n kifliye bilgi
yönünden bir perspektif temin ettikleri, çeflitli bilgi türleri aras›nda bir ba¤ kurma ye-
tene¤i kazand›rd›klar› ve dolay›s›yla söz konusu farkl› bilgilerin tutarl› ve birlikli bir
hayat içinde nas›l bir rol oynad›¤›n› görme imkân› verdikleri söylenebilir.

E¤itimi belirleyen üçüncü ve sonuncu ölçüt, bizi bu kez daha ziyade “e¤itme”
kavram›na veya e¤itim süreçlerine götüren usul ölçütüdür. Usul ölçütü e¤itilen ki-
fliye belli bir bilgi bütünü, belli bir kavray›fl ya da vukufiyet yetene¤i, biliflsel bir
perspektif ve birtak›m karakter özelliklerinin kazand›r›lmas›nda, bütünüyle ahlaki,
do¤ru ve uygun yöntemlerin kullan›lmas›n› ifade eder.

ELEfiT‹REL E⁄‹T‹M FELSEFES‹
Elefltirel e¤itim felsefesi, yirminci yüzy›lda, klasik e¤itim felsefesine oldu¤u ka-
dar analitik e¤itim felsefesine de yönelik bir tepkiyle ortaya ç›kan yeni e¤itim fel-
sefesi türünü ifade eder. O, her ne kadar söz konusu iki e¤itim felsefesi anlay›fl›na
radikal bir tepkiyle ortaya ç›km›fl olsa da asl›nda bir yandan da onlar›n bir sente-
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zini temsil eder. Baflka bir deyiflle, onun bir yan›yla tamamen negatif veya y›k›c›,
di¤er yan›yla da pozitif veya kurucu oldu¤u söylenebilir. Buna göre, elefltirel e¤i-
tim felsefesi analitik e¤itim felsefesinin kavramsal analizine benzer bir flekilde, bu-
lan›kl›klar› ve belirsizlikleri gidermeye çal›fl›r. Yani e¤itim ba¤lam›nda oluflan “yan-
l›fl bilinci” ortadan kald›rma, yürürlükteki e¤itim anlay›fl›n›n hem gerçek yüzünü
hem de arka plan›n› veya dayanaklar›n› gözler önüne serme amac› güder. Onun
faaliyeti, bu yönüyle hemen tamamen elefltirel ve analitik bir faaliyettir. 

Elefltirel e¤itim felsefesi söz konusu elefltiri ve analizle yetinmez, hatalar›n› ve-
ya neye hizmet etti¤ini gösterdi¤i mevcut e¤itimin yerine ikame edilecek e¤itimin
nas›l olmas› gerekti¤ini söyler. Yani elefltirel e¤itim felsefesi, bu ikinci aflamada
normatif bir boyut kazan›p gerçek e¤itimin veya hakiki bir demokrasiyle adil bir
düzenin tesisine hizmet edecek e¤itimin genel çerçevesini oluflturmaya çal›fl›r. Bu-
radan hareketle, onun kendi içinde salt bir “elefltiri dili”yle yetinmeyip bir de “im-
kân dili” gelifltirdi¤i söylenebilir.

Elefltirel e¤itim felsefesi anlay›fl›n›n özgün karfl›l›¤› elefltirel pedagojidir. Elefltirel
pedagoji en az›ndan birinci anlam›yla her fleyden önce insan yetifltirme ve e¤itim
iflinin alabildi¤ine zor ve karmafl›k bir ifl oldu¤unu ve kendi içinde hayli kompleks
ve zor olan bu faaliyetin yirminci yüzy›lda yaflanan küresel ölçekli pek çok olay ve
politik geliflmenin ard›ndan derin bir kriz içine girdi¤ini kabul eder. Elefltirel peda-
goji söz konusu e¤itim krizinin, her ne kadar sanayileflme sonras› dünyada yafla-
nan sosyal ve politik geliflmelerin sonucuymufl gibi görünse bile, kökeninde Ay-
d›nlanman›n veya özde bir e¤itim projesi olarak ortaya ç›k›p geliflen Ayd›nlanma
projesinin araçsal ak›lc›l›¤›n›n bulundu¤unu kabul eder. O, bu yüzden e¤itim
krizinin temelinde asl›nda rasyonalitenin kendisiyle ilgili bir krizin yatt›¤›n› savu-
narak meselenin özünde akl›n ne yapmak, nas›l davranmak ve yaflamak gerekti¤i-
ne bir bafl›na karar verip veremeyece¤i sorusunun bulundu¤unu öne sürer. Do¤a-
ya hâkim olmak amac›yla gelifltirilmifl olan akl›n toplumu tahakküm alt›na alma
durumuna geldi¤ini savunan elefltirel pedagoji, günümüzde e¤itimden neredeyse
sadece meslek e¤itiminin anlafl›lmas›n›n kayna¤›nda söz konusu teknik veya araç-
sal rasyonalite anlay›fl›n›n, muazzam bir sömürü üzerinden geliflen kapitalizme öz-
gü üretim biçimi ve tekni¤in bulundu¤unu söyler. 

Elefltirel pedagoji, buradan hareketle, ikinci olarak da s›n›flar›n, e¤itim prog-
ramlar› ve e¤itim amac›yla oluflturulmufl yap›lar›n hiçbir flekilde nötr alanlar olma-
y›p tarihsel ba¤lamlar›n kendilerine özgü kültürel kabulleri ve ideolojileri taraf›n-
dan flekillendirilen politik yap› ve mekânlar oldu¤unu iddia eder. Tarih, kültürel
kabuller ve farkl› ç›kar gruplar›n›n de¤er dünyalar› ve ideolojileri taraf›ndan flekil-
lenen e¤itim pratiklerinin her zaman görünmez güçler taraf›ndan belirlendi¤ini
varsayan elefltirel pedagoji, e¤itimin demokrasi ve adalet ad›na yap›ld›¤› zaman bi-
le, totaliter ve bask›c› olabilece¤ini, adaletsiz bir flekilde iflleyen statükonun deva-
m›na hizmet edebilece¤ini savunur. Elefltirel pedagojiye göre, e¤itim özü itibar›y-
la politik bir faaliyet olmak durumundad›r.

Elefltirel pedagoji, günümüz dünyas›n›n farkl› tabakalara ayr›lm›fl, s›n›fsal iliflki-
ler üzerine kurulu, farkl› kimlikler ve toplumsal cinsiyetler taraf›ndan oluflturulan,
hâkimiyet iliflkileri üzerine tesis edilmifl bir dünya oldu¤unu varsayar. O, bu yüz-
den e¤itimin de esas itibar›yla söz konusu hâkimiyet iliflkilerini mevcut yap›s›yla
koruyup yeniden üretmeye hizmet etti¤ini savunur. Söz konusu pedagoji anlay›fl›,
bu yüzden adil olmayan statükoyu meflrulaflt›rarak devam ettiren e¤itim bilgisiyle
kültürel formasyonlar›n etkileri üzerinde yo¤unlafl›r. Fakat o, bununla yetinmez.
Baflka bir deyiflle, elefltirel pedagoji, önce mevcut yap›y› ve adaletsiz hâkimiyet ilifl-
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kilerini bütün ç›plakl›¤›yla gözler önüne sermeyi amaçlar, sonra da onun gerçek
demokrasiye ve adalete hizmet edecek flekilde dönüfltürülmesi için çaba sarf eder.
En az›ndan insanlara e¤itim yoluyla bu türden iktidar etkilerini tan›y›p onlara kar-
fl› koymalar›n› mümkün k›lacak bir elefltirel kapasite kazand›rmay› amaçlar.

Elefltirel pedagojinin en önemli ismi Paolo Freire’dir. Freire, ezilenlere ve e¤itime
adam›fl oldu¤u hayat›n› tamamen ezilenlerin, d›fllananlar›n yan›nda yer alarak e¤itim
hakk›n› kullanmaktan al›konanlara yard›m ederek geçirmifltir. O, e¤itim felsefesinde,
öncelikle “e¤itimin amac›n›n ne oldu¤u”, “kimin kime neyi ö¤retti¤i” sorular›na bir
cevap verir. Freire, e¤itimin kendisi için istenen bir fley, kendinde bir amaç olmad›-
¤› kanaatindedir. E¤itimin, onun gözünde asli veya özsel bir de¤eri olmay›p araçsal
bir de¤eri vard›r. E¤itimi bafltan sona politik bir araç olarak de¤erlendiren Freire,
onun öncelikle özgür ve adil bir toplum için bir araç oldu¤unu ifade eder. E¤itim,
bireysel aç›dan ele al›nd›¤›nda ise özgürlük için bir araç olmak durumundad›r. Yani
o, e¤itimin bireylerin özgürleflmeleri amac›na hizmet etti¤ini söyler.

Gerçekten de Freire, e¤itimi insan› veya kiflileri özgürlefltiren ve esas olarak in-
sanlaflt›ran bir araç olarak de¤erlendirir. ‹nsan›n bilgi yoluyla özgürleflti¤ini ileri sü-
ren Freire, özgürleflmeyle de bireyin tahakküm edici yap›lar alt›nda sürüklenmesi
yerine, hayat›n›n ipini kendi eline alarak yolunu çizmesini, varoluflsal anlamda so-
rumluluk üstlenerek yaflamas›n› anlatmak ister. Hayat›n›n hemen her an›nda bü-
tüncü bir perspektiften hareket eden Freire, bireysel bir kurtulufl amac›yla da ye-
tinmez. Özgürleflen kiflinin, ötekini de tan›y›p onu da özgürlefltirme çabas› içinde
olmas› ve böylelikle de insanlaflmas› gerekti¤ini söyler.

Asl›nda Freire, e¤itimin sadece özgürleflim için de¤il, insanlar› bask›lamak ya
da tahakküm alt›nda tutmak için de olabilece¤i kanaatindedir. Baflka bir deyiflle o,
e¤itimin hiçbir flekilde nötr veya de¤erden ba¤›ms›z olmad›¤›n› savunur. Her e¤i-
tim sisteminin e¤itimden geçen insanlar› belli flekillerde dönüfltürme gibi bir etkisi
olmak durumundad›r. Söz konusu etki de iki farkl› e¤itim anlay›fl›nda iki farkl› fle-
kilde ortaya ç›kar. Bu yüzden Freire, savunuculu¤unu yapt›¤› ve özgürlefltirici ol-
du¤unu ileri sürdü¤ü e¤itim anlay›fl› ile bask›c› yap›lar›n gizlenmesine ve gerçek-
li¤in ideolojik araçlar yoluyla tahrif edilmesine katk›da bulunan klasik e¤itim anla-
y›fl› aras›nda bir karfl›tl›k iliflkisi kurar. Freire, fliddetle elefltirdi¤i söz konusu gele-
neksel e¤itim modelinin bask›c› ve otoriter oldu¤unu, onun toplumdaki egemen
grup ya da s›n›flar›n tahakkümünü devam ettirme amac›na hizmet etti¤ini savunur.

Tahakküm ya da bask›lama iliflkisini, bir kimsenin bir baflkas›n›, onun kendisi-
ni sorumlu bir kifli olarak tan›mlamas› veya olumlamas›n› engelleyecek flekilde sö-
mürmesi olarak tan›mlayan Freire, tahakküm ve bask›laman›n en etkili yol ya da
arac›n›n, bask›lananlar›n veya tahakküm alt›na al›nanlar›n bilinçlerinin kontrolü
oldu¤unu öne sürer. En etkili kontrol zihinlerin kontrolü olmak durumundad›r. Bu
da e¤itim yoluyla gerçekleflir. E¤itimin söz konusu etkisi yoluyla, bask›lananlar ve-
ya ezilenler, statükonun ç›karlar›n›n kendi ç›karlar› olmad›¤›n› göremedikleri için,
mevcut durumlar›yla ilgili olarak kaderci olmaya bafllar ve mevcut durumu do¤al
ve zorunlu bir fley olarak görme durumuna gelirler.

Freire, bask›layanlar›n kontrol amaçl› e¤itimlerinin kaç›n›lmaz olarak otoriter
oldu¤unu söyler. Bu otoriter e¤itim anlay›fl›na “bankac› e¤itim anlay›fl›” ad›n› ve-
ren Freire, onun mevcut düzenin daha adil ve demokratik bir düzen do¤rultusun-
da de¤iflmesine katk›da bulunmak, insanlar› özgürlefltirmek gibi bir amac›n›n ol-
mad›¤›n› dile getirir. Freire bankac› e¤itim anlay›fl›n›n teoriyle pratik aras›ndaki bir
ayr›ma dayand›¤›n› ve hayattan kopuk teorik bilgileri insan zihnine y›¤mak veya
depolamak suretiyle, özellikle sosyal dünyaya yabanc›laflt›rd›¤›n› ileri sürer.
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Freire, gerçek anlam›yla e¤itimin insanlara pratik hayatta ifle yarayacak, yani
kendilerini ve sosyal güçleri tan›malar›na imkân sa¤layacak bilgiler vermek ve on-
larda elefltirel bir bilinç yaratmak suretiyle sadece bireysel hayat› de¤il, sosyal ha-
yat› da de¤ifltirip dönüfltürmek durumunda oldu¤unu savunur. Sosyal hayat›n en
önemli amac› ise dünyan›n insanilefltirilmesi olmak durumundad›r. Dünyan›n insa-
nilefltirilmesiyle de o, elbette kör güçlerin veya gayri insani yap›lar›n ifl bafl›nda ol-
du¤u, insan›n maddeye ve eflyaya tapt›¤› ama yürürlükteki güçlerin bilincinde ol-
mad›¤› bir yap›lanma ve süreci kast etmez. Çünkü böyle bir dünya insanlar›n öz-
gür olmad›klar›, kendilerine etki eden, hatta kendilerini flekillendiren güçlerin far-
k›nda olmad›klar›, dolay›s›yla öznelerden ziyade, her türlü etkiye aç›k nesneler ol-
duklar›, yabanc›lafl›p insanl›klar›ndan ç›kt›klar› bir dünyad›r. 

Freire, bir sessizlik kültürüyle belirlenen böyle bir gayri insani dünyan›n dö-
nüflüme u¤rat›larak insanilefltirilmesinde e¤itimin önemli bir rol oynayabilece¤ini
varsayar. Hakiki ve elefltirel bir pedagoji sayesinde daha insani bir görünüm kaza-
nacak dünyada, insanlar kendilerini etkileyen d›fl güçlerin, hayatlar›n› bir anlamda
flekillendiren sosyal güçlerin bilincine var›rlar. Onlar, böyle bir pedagoji sayesin-
de, bununla da kalmay›p söz konusu süreçler üzerinde düflünmeye ve içinde ya-
flad›klar› toplumu ve dünyay› de¤ifltirmeye muktedir hale gelirler. Yani, pasif nes-
neler olmaktan ç›karak aktif birer özne olurlar. Gerçek anlamda bir özne ve özgür
olmak, her fleyden önce insan›n çevresindeki sosyal dünya taraf›ndan nas›l flekil-
lendirildi¤ini bilmesi ve kendisini sa¤lam bilgiye dayanarak belirlemesi anlam›na
gelir. Bunu sa¤layan fley ise Freire’ye göre yeni ve sa¤lam bir e¤itim ya da eleflti-
rel pedagoji olmak durumundad›r. O, gerçekten de “ezilenlerin pedagojisi” olarak
tan›mlad›¤› yeni pedagoji anlay›fl›yla, insanlar› fark›nda olmad›klar› d›fl güçlerin ve
bask›lay›c› e¤itim süreçlerinin nesneleri olmaktan ç›kart›p kendi özerkliklerinin fa-
illeri ve özgürleflme süreçlerinin özneleri haline getirmeye çal›flm›flt›r.

Bankac› ve otoriter e¤itim anlay›fl›n›n alternatifi, Freire’nin gözünde, insanlar›
dünyalar›n› anlamalar›n› ve ona yarat›c› bir biçimde tepki vermelerini temin ede-
cek olan özgürlefltirici bir e¤itimdir. O, çok yönlü bask›lamalar›n veya hegamonik
iliflkilerin egemen oldu¤u, statükoyu koruyup devam ettiren bankac› e¤itim anla-
y›fl›n›n bask›n ç›kt›¤› bir dünyada bask›c› e¤itimin olumsuz etkilerinden kurtulup
özgürlefltirici bir e¤itime geçmenin ütopik bir hayal olmad›¤›n› düflünür. Freire bu
konuda, ö¤rencilere ve çok daha önemlisi hümanist ve idealist e¤itimcilere güve-
nir. Bir kere o, bankac› e¤itim anlay›fl›n›n depolar›n›n, ö¤rencilerin kendi bafllar›-
na keflfedebilecekleri çeliflkilerle dolu oldu¤unu savunur. Ö¤rencilerin varoluflsal
deneyimlerinin keflfedebilecekleri çeliflkilerin onlar› e¤itim sistemini sorgulamaya
sevk edece¤ini savunan Freire, yine de bunun rastlant›ya b›rak›lamayaca¤›n›, bu
yolda esas görevin ö¤retmenlere düfltü¤ünü söyler. O, yeni e¤itim anlay›fl›nda
ikinci olarak praksis kavram›n› gündeme getirir. Bu ba¤lamda, insani faaliyetin dü-
flünce ve eylem, teori ve pratik gibi iki temel yönünün bulundu¤unu ileri süren dü-
flünür, toplumun daha iyi, adil ve demokratik bir toplum do¤rultusunda dönüfltü-
rülmesinin yolunun bu ikisini birlefltirmekten geçti¤ini savunur. 

Ö¤retim ve ö¤renimin çift yönlü bir süreç oldu¤unu söyleyen Freire’ye göre,
bilginin ö¤retmenin mülkiyetinde olan bir fley olmaktan ziyade, ö¤retmenle ö¤-
renci aras›ndaki diyalogun ortak ürünü olmas› gerekir. O, söz konusu diyalog
sürecinde ö¤rencinin dünyay› nas›l alg›lad›¤›n›, deneyimlerini nas›l anlamland›r-
mas› gerekti¤ini ö¤renmesi gerekti¤ini bildirir. Ö¤rencinin dünyay›, statik bir ger-
çeklik olarak de¤il de bir süreç, dönüflüm süreci içinde olan bir varl›k alan› ola-
rak görmesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu söyleyen Friere, ö¤retmen ile ö¤rencilerinin
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düflünceleri ve eylemleri yoluyla bu dönüflümü etkilemelerinin mümkün oldu¤u-
nu iddia eder. Çünkü onlar›n eylem biçimleri, dünyadaki varl›klar olarak kendile-
rini alg›lama ve anlama biçimleri taraf›ndan belirlenir. Bir diyalog süreci içinde da-
ha farkl› bir flekilde anlamay› ve anlamland›rmay› ö¤renen, elefltirel bir kavray›fla
eriflebilen ö¤renciler, bu kavray›fla dayanarak eylemleri yoluyla kendilerini ve
içinde yaflad›klar› toplumu adalet do¤rultusunda dönüfltürme yoluna girebilirler. 

O, bu yüzden e¤itimin ç›k›fl noktas› veya temel amac›n›n yerleflik bilginin akta-
r›lmas› olmad›¤›n› söyleyerek elefltirel kavray›fl›n oluflabilmesinin ön koflulu olarak
sorun tan›mlay›c› e¤itimi önerir. Sorun tan›mlay›c› e¤itim, bilgiden de¤il de somut
problem durumlar›ndan, ö¤renenin içinde bulundu¤u yaflam durumlar›ndan yola
ç›kar. Bu tür bir e¤itim, problemleri ortaya koyarak, ö¤rencinin hayat içindeki du-
rumunu gözler önüne sererek, praksis yoluyla söz konusu durumlar› dönüfltürme-
ye çal›fl›r. O, ö¤renciyi “Neden?” sorusunu sormaya, çeliflkileri ve problemleri gör-
meye, sorgulamaya teflvik etti¤i için, bask›layan›n veya ezenlerin ç›karlar›na hiz-
met etmez. Söz konusu e¤itim metodolojisi, insanlar›n kendi gerçekliklerini görme
güçlerini gelifltirecek sorunlar› gözler önüne sermeye yarar. Bu tür bir e¤itim, ger-
çekli¤in deflifre edilmesini sa¤lar, insan›n dünyay› do¤ru alg›lamas›n› temin eder.

Sorun tan›mlay›c› e¤itim, ö¤retmenin rol ve görevlerinde mutlak bir de¤iflime
yol açar. Friere’ye göre, burada ö¤retmen art›k bir bilgi aktar›c›s› olmay›p ö¤ren-
ciyle diyalog içinde olan, onunla ortak bir araflt›rma içine girmifl biri olmak duru-
mundad›r. Gerçekten de söz konusu e¤itim metodolojisi, ö¤retmenleri ö¤renmeyi
kolaylaflt›ran, ö¤renme sürecine rehberlik eden, problemlerin tan›mlanmas› nokta-
s›nda ö¤rencisiyle birlikte flifre çözen kimseler haline getirirken ö¤rencileri de ö¤-
renme sürecinin ortaklar›, problemleri görüp sorgulayan, elefltirel düflünebilen öz-
nelere dönüfltürme amac› güder.

Freire’nin e¤itim felsefesini de¤erlendirin.
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E¤itim felsefesinin ne oldu¤unu aç›klamal›.

E¤itim felsefesi, felsefenin görünüflte yeni, ama

gerçekte eski ve önemli disiplinlerinden biridir.

Gerçek e¤itimin ne oldu¤unu, e¤itimin amaçlar›-

n›n ne olmas› gerekti¤ini ele alan, e¤itim alan›n-

da geçen temel kavramlar› analiz eden e¤itim fel-

sefesi, Bat›’da Sokrates ve Platon’la bafllar. Onun,

t›pk› felsefenin kendisi gibi, ontolojik, epistemo-

lojik, etik ve politik boyutlar› vard›r ve felsefenin

kendisinin bütünlefltirici ya da kurucu, analitik ve

elefltirel yönelimleri olmas›na benzer bir biçimde,

üç ayr› flekilde yap›lm›flt›r. Buna göre felsefenin

bütünlefltirici ya da kurucu boyut ya da yönelimi,

e¤itim felsefesinde karfl›l›¤›n› kuflat›c› bir e¤itim

görüflü ve teorisi gelifltirme çabalar›nda somutla-

flan klasik e¤itim e¤itim felsefesinde bulur. Anali-

tik yönelim ise e¤itim alan›nda geçen kavramlar›

analiz ifliyle meflgul olan analitik e¤itim felsefe-

sinde cisimleflir. E¤itim felsefesinin üçüncü flekli,

yürürlükteki e¤itim etkinliklerini ve anlay›fl›n› sor-

gulayan elefltirel e¤itim felsefesidir.

‹dealist ve realist e¤itim felsefeleri ay›rt etmek.

‹dealist e¤itim felsefesiyle realist e¤itim felsefesi

e¤itim felsefesi tarihinin ilk ve önemli felsefeleri-

ni oluflturur. Bunlardan birincisi Platon’un, ikin-

cisi Aristoteles’in e¤itim anlay›fl›n› ortaya koyar.

Özellikle idealist e¤itim felsefesinde e¤itim ken-

di içinde bir amaç de¤ildir; ahlak ve bu arada da-

ha iyi bir toplum yaratma amac›na ba¤l› olarak

politikan›n hizmetindedir. Aflk›n bir ‹dealar dün-

yas› zemininde temellendirilir. Oysa Aristoteles’in

realist e¤itim felsefesi, ad› üzerinde daha gerçek-

çi bir e¤itim anlay›fl› meydana getirir. Onun baz›

yönleriyle modern dönemde de devam ettirilen

e¤itim felsefesi, Platon’un e¤itim müfredat›nda

felsefe, ahlak ve matemati¤e a¤›rl›k verdi¤i yer-

de, bilim e¤itimine a¤›rl›k vermek bak›m›ndan

farkl›l›k gösterir. ‹dealist e¤itim felsefesi e¤itim

kuram› bak›m›ndan daimicili¤i benimserken o

Aristoteles’te karfl›m›za özcülük olarak ç›kar.

Natüralist, pragmatist ve egzistansiyalist e¤itim

felsefeleri aras›ndaki farkl›l›klar› ve benzerlikleri

ay›rt etmek.

Natüralist, pragmatist ve egzistansiyalist e¤itim

felsefeleri, modern zamanlarda öne sürülmüfl e¤i-

tim anlay›fllar›n› ifade eder. Üçü aras›ndaki ortak

nokta, ö¤retmen merkezli de¤il de ö¤renci mer-

kezli bir e¤itim anlay›fl›n› somutlaflt›rmaktan mey-

dana gelir. Natüralist e¤itim felsefesi, Locke, Ba-

con ve esas olarak da Rousseau taraf›ndan gelifl-

tirilip öne sürülmüfltür. Buna mukabil pragmatist

e¤itim felsefesi öncelikle John Dewey taraf›ndan

temsil edilmifltir. ‹kisi de e¤itim kuram› bak›m›n-

dan ilerlemecili¤e dayan›r ve çocu¤un geliflimine

uygun bir e¤itim ve müfredat üzerinde ›srar eder.

Oysa egzistansiyalizm, modernizmin kendisine

oldu¤u kadar, bu modernist e¤itim felsefelerine

de karfl› ç›kar. Nesnel hakikatlerden ziyade öz-

nel hakikatlere vurgu yaparken gerçek e¤itimin

e¤itilen bireyin kendisine dönmesini, sahici ol-

mas›n›, varoluflunun fark›na varmas›n› sa¤lamay›

amaçlamas› gerekti¤ini ileri sürer.

Analitik e¤itim felsefesinin mant›¤›n› aç›klamak.

Analitik e¤itim felsefesi, analitik felsefenin e¤itim

alan›ndaki yans›mas›n› oluflturur. Buna göre o,

bu alanda h›zla de¤iflen bir ça¤da yap›lmas› ge-

rekenin yeni kuflat›c› ve normatif bir e¤itim felse-

fesi öne sürmek yerine, e¤itim alan›nda geçen

kavramlar› analiz etmek oldu¤unu öne sürer. Bu

yüzden söz gelimi “e¤itim” kavram›n›, onun fark-

l› kullan›mlar›n› çözümler, e¤itimin ölçütlerini ve

amaçlar›n› aç›kl›¤a kavuflturma yoluna gider. E¤i-

timin afl›lamadan ne bak›mdan farkl›l›k gösterdi-

¤ini gözler önüne serer.
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Elefltirel e¤itim felsefesini aç›klamak.

Elefltirel e¤itim felsefesi klasik e¤itim felsefesiyle

analitik e¤itim felsefesinin bir sentezine karfl›l›k

gelir. Onun negatif ya da y›k›c› bir yönü, pozitif

veya kurucu bir baflka yönü vard›r. Yani o, e¤itim

ba¤lam›nda oluflan “yanl›fl bilinci” ortadan kald›r-

ma, yürürlükteki e¤itim anlay›fl›n›n hem gerçek

yüzünü hem de dayanaklar›n› gözler önüne ser-

me amac› güder. Fakat elefltirel e¤itim felsefesi

söz konusu elefltiri ve analizle yetinmez, hatalar›-

n› veya neye hizmet etti¤ini gösterdi¤i mevcut e¤i-

timin yerine ikame edilecek e¤itimin nas›l olmas›

gerekti¤ini söyler. Yani elefltirel e¤itim felsefesi,

bu ikinci aflamada normatif bir boyut kazan›p, ger-

çek e¤itimin veya hakiki bir demokrasiyle adil bir

düzenin tesisine hizmet edecek e¤itimin genel çer-

çevesini oluflturmaya çal›fl›r. E¤itimin bafltan sona

politik oldu¤unu söyleyen bu anlay›fl›n en önem-

li temsilcisi Paolo Freire’dir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi e¤itim felsefesinin temel
boyutlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ontolojik/metafiziksel boyut
b. Epistemolojik boyut
c. Mesleki boyut
d. Etik boyut
e. Politik boyut

2. ‹dealist e¤itim felsefesinde e¤itimin en temel amac›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Meslek e¤itimi vermek
b. Uzmanl›k bilgisi kazand›rmak
c. Ça¤›n ihtiyaçlar›na uygun insan yetifltirmek
d. Kiflinin hayat›n› hakikat, iyilik ve güzellik de¤er-

lerine göre flekillendirmesini sa¤lamak
e. Bilgi aktarmak

3. Realist e¤itim felsefesinde e¤itim kuram› afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Daimicilik
b. Progresivizm
c. Pragmatizm
d. Yap›land›rmac›l›k
e. Özcülük 

4. Natüralist e¤itim anlay›fl›nda, ö¤retmen için afla¤›da-
kilerden hangisi söylenemez?

a. Çocu¤un yaparak keflfederek ö¤renmesini sa¤-
lamak

b. Ö¤renciye bilgi aktarmak
c. Ö¤renme için uygun atmosferi yaratmak
d. Ö¤rencinin kiflili¤ini ve karakterini dolayl› ola-

rak flekillendirmek
e. Ö¤renme sürecine rehberlik etmek

5. Afla¤›dakilerden hangisi kültürel yaklafl›mda e¤iti-
min amac› olamaz?

a. Çocu¤u kültürün dünyas›na dâhil etmek
b. Bireyin entelektüel boyutuyla yüre¤ini ahenkli

hale getirmek
c. Bütünlüklü insana özgü karakter formasyonunu

sa¤lamak
d. Bütün insani güç ve kapasitelerin tam olarak

gerçekleflmesini temin etmek
e. Teknik bir e¤itim vermek

6. Pragmatist e¤itim anlay›fl› afla¤›dakilerden en fazla
neye karfl› ç›kar?

a. E¤itimin muhafazakâr boyutuna
b. E¤itimin liberal boyutuna
c. Meslek e¤itimine
d. E¤itim ve okulun hayata haz›rlanma olarak gö-

rülmesine 
e. Uzman ö¤retmenlere

7. Ezistansiyalist e¤itim anlay›fl› ne tür bir e¤itimi tem-
sil eder?

a. Teknik e¤itim
b. Mesleki e¤itim
c. Hümanist e¤itim
d. Kitlesel e¤itim
e. Yararc› e¤itim

8. E¤itim teriminin sosyolojik kullan›m›yla öncelikle
anlat›lmak istenen afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Gençleri ayd›nlatmak
b. Çocu¤un entelektüel geliflimine katk› yapmak
c. E¤itilenleri sosyallefltirip kültürlemek
d. Ahlak e¤itimi vermek
e. Bireylerin kendilerini gerçeklefltirmelerini sa¤-

lamak

9. Afla¤›dakilerden hangisi e¤itimin özsel ya da birincil
amaçlar›n›n bafl›nda gelir?

a. E¤itilen insana elefltirel düflünme yetene¤i ka-
zand›rmak

b. Ö¤rencilere yurttafll›k bilinci kazand›rmak
c. Ö¤rencilere toplumun hâkim dünya görüflünü

aktarmak
d. Sa¤l›kl› bireyler yetifltirmek
e. Toplumun bekas›na katk› sa¤lamak

10. Elefltirel e¤itim felsefesinin en önemli temsilcisi afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. John Dewey
b. William James
c. Friedrich Nietzsche
d. Paolo Freire
e. Jean-Jacques Rousseau

Kendimizi S›nayal›m
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fiu halde okullar›n sevk ve idaresi bütünüyle en ayd›n,
en bilgili uzmanlar›n karar›na b›rak›lmal›d›r. Kültürün
her dal›, her flubesi insanla bafllar, tek bir insan zaman
içerisinde daha sonra di¤erlerini yavafl yavafl etkiler. ‹n-
san do¤as›n›n hedefine do¤ru zaman içerisinde tedri-
cen ilerlemesi ancak evrensel iyiye ilgi duyan ve içinde
gelecekte daha iyi bir dünyan›n kurulaca¤› ümit ve dü-
flüncesini her dem taze tutabilecek genifl görüfllü insan-
lar›n çabalar› sayesinde mümkündür. Halk›na yaln›zca
hayvanlar âleminin bir parças›n› oluflturan ve hedefi
yaln›zca insan soyunu sürdürmek olan güruh nazar›yla
bakan yöneticilerle ara s›ra da olsa hâlâ karfl›laflm›yor
muyuz? E¤er o akl›n e¤itimi meselesini düflünüyorsa
bunun nedeni sadece amaçlar›n› gerçeklefltirmede hal-
k›n›n kendisine daha fazla yarar›n›n dokunabilmesini
sa¤lamakt›r. ‹nsan teklerinin bu do¤al amac› göz önün-
de bulundurmalar› elbette gereklidir fakat onlar›n ayr›-
ca insanl›¤›n geliflimini ve insanlar›n sadece zeki ve
kurnaz de¤il, iyi olmalar›n› sa¤lamay› bilhassa ak›llar›n-
dan ç›karmamalar› gerekir ve en güç olan› da onlar›n
gelecek kuflaklar› bir mükemmeliyet durumuna kendi-
lerinin erifltiklerinden daha fazla yaklaflt›rmaya çal›flma-
lar› lüzumudur. 
fiu halde e¤itim sayesinde insan,
1. Önce disipline boyuna e¤dirilmelidir; disiplin dendi-

¤inde bundan her zaman bizim hayvani tabiat›m›z›,
ister tek bir fert olarak isterse toplumun bir üyesi
olarak insanda, insanl›¤›m›z›n daha iyi bir duruma
gelmesi bak›m›ndan s›n›rlayan tesiri anlamal›y›z. fiu
halde disiplin sadece serkeflli¤i (itaatsizli¤i) dizginle-
yip s›n›rlar. 

2. ‹kinci olarak e¤itim insan› ayn› zamanda kültürle do-
natmal›d›r. Kültür e¤itim ve ö¤retimi içine al›r. Yete-
ne¤i gün yüzüne ç›kartan kültürdür. Yetenek çeflitli
amaçlara intibak edebilecek durumda olan bir mele-
keye sahip olmakt›r. Dolay›s›yla yetenek herhangi
bir amac› belirlemez fakat bunu daha sonra ortaya
ç›kacak olan koflullara b›rak›r. Baz› beceriler esas iti-
bar›yla herkes için iyidir, sözgelimi okuma ve yazma
gibi; di¤erleri, mesela müzik gibi, sadece belirli amaç-
lar peflinde olanlar için (iyidir) ki biz bunlarla kendi-
mizi sevdirmek için u¤rafl›r›z. ‹flin do¤rusu yetene¤in
kullan›labilece¤i çok çeflitli amaçlar neredeyse s›n›r-
s›zd›r. 

3. Üçüncü olarak e¤itim kifliye ayr›ca ay›rt etme mele-
kesi ve anlay›fl kazand›rmal›d›r, öyle ki kifli bu saye-
de kendisini toplum içerisinde idare edebilsin, ken-
disini sevdirebilsin, tesir ve nüfuz kazanabilsin. Bu-
nun için medenilik dedi¤imiz bir kültür türü gerekli-
dir. Bu sonuncusu rikkat, zarafet, nezaket ve kifliyi
bütün insanlar› kendi amaçlar› için kullanma beceri-
si kazand›racak bir tür genifl görüfllülü¤ü-basireti ge-
rekli k›lar. Bu incelik-medenilik farkl› ça¤lar›n sürek-
li de¤iflen zevklerine göre farkl›l›k gösterir. Nitekim
yirmi ya da otuz y›l önce toplumsal münasebetlerde
teflrifat kurallar› hala revaçtayd›.

4. Dördüncü olarak ahlaki terbiye e¤itimin bir parças›-
n› oluflturmal›d›r. Bir insan›n herhangi bir amaç için
uygun olmas› yeterli de¤ildir fakat onun mizac› o fle-
kilde terbiye edilmelidir ki o art›k iyi amaçlar d›fl›n-
da hiçbir fley seçmesin. ‹yi amaçlar zorunlu olarak
herkes taraf›ndan tasvip edilen ve ayn› zamanda her-
kesin hedefi olabilen amaçlard›r.

Kaynak: I. Kant, E¤itim Üzerine (çev. A. Aydo¤an), ‹s-
tanbul, Say Yay›nlar›, 2007, ss. 30-41.

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Girifl” bölü-
münü yeniden okuyun. “Mesleki boyut”un e¤i-
tim felsefesinin temel boyutlar›ndan biri olma-
d›¤›n› göreceksiniz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Klasik E¤itim
Felsefesi Ak›mlar›” bölümünün “‹dealist E¤itim
Felsefesi” alt bölümünü yeniden okuyun. ‹dea-
list yaklafl›m için e¤itimin en temel amac›n›n
“Kiflinin hayat›n› hakikat, iyilik ve güzellik de-
¤erlerine göre flekillendirmesini” temin etmek
oldu¤unu an›msayacaks›n›z.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Klasik E¤itim
Felsefesi Ak›mlar›” bölümünün “Realist E¤itim
Felsefesi” alt bölümünü yeniden okuyun. Rea-
list anlay›fl›n e¤itim kuram›n›n “özcülük” oldu-
¤unu an›msayacaks›n›z.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Klasik E¤itim
Felsefesi Ak›mlar›” bölümünün “Natüralist E¤i-
tim Felsefesi” alt bölümünü yeniden okuyun.
Natüralist e¤itim anlay›fl›nda ö¤retmenin “bilgi
aktaran kifli” olmad›¤›n› göreceksiniz.

5. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Klasik E¤itim
Felsefesi Ak›mlar›” bölümünün “Kültürel Yakla-
fl›m” alt bölümünü yeniden okuyun. Kültürel
e¤itim yaklafl›m›nda “teknik e¤itim vermenin”
e¤itimin amac› olmad›¤›n› göreceksiniz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Klasik E¤itim
Felsefesi Ak›mlar›” bölümünün “Pragmatist E¤i-
tim Felsefesi” alt bölümünü yeniden okuyun.
Pragmatist e¤itim anlay›fl›n›n “e¤itim ve okulun
hayata haz›rl›k olarak görülmesine” karfl› ç›kt›-
¤›n› an›msayacaks›n›z.

7. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Klasik E¤itim
Felsefesi Ak›mlar›” bölümünün “Egzistansiyalist
E¤itim Felsefesi” alt bölümünü yeniden oku-
yun. Onun “hümanist bir e¤itimi” temsil etti¤ini
göreceksiniz.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Analitik E¤i-
tim Felsefesi” bölümünün “E¤itim Teriminin An-
lam›” alt bölümünü yeniden okuyun. Do¤ru ya-
n›t›n “e¤itilenleri sosyallefltirip kültürlemek” ol-
du¤unu göreceksiniz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Analitik E¤itim
Felsefesi” bölümünün “E¤itimin Amaçlar›” alt bö-
lümünü yeniden okuyun. E¤itimin özsel amaçla-
r›n›n en bafl›nda “e¤itilenlere elefltirel düflünme
yetene¤i kazand›rma”n›n geldi¤ini göreceksiniz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Elefltirel E¤i-
tim Felsefesi” bölümünü yeniden okuyun. Elefl-
tirel e¤itim felsefesinin en önemli temsilcisinin
“Paolo Freire” oldu¤unu an›msayacaks›n›z.

S›ra Sizde 1

Sorunun yan›tlanmas› için günümüz e¤itim anlay›fl› üze-
rine mütevaz› bir araflt›rma ya da gözlem yap›labilir.
Günümüz e¤itiminin çocu¤un sosyalleflmesine ve kül-
türlenmesine dönük bir temel e¤itimin ard›ndan, çok
büyük ölçüde bilgi a¤›rl›kl› bir meslek e¤itimi oldu¤u;
sanayi sonras› bilgi toplumunun ihtiyaçlar›na uygun
olarak ondaki bu yönelimin giderek güçlendi¤i herhal-
de söylenebilir. Bu yüzden ne Platon’un idealist e¤itim
felsefesi ne de Aristoteles’in realist e¤itim felsefesi gü-
nümüz e¤itimine yak›n düfler. Bunun nedeni, elbette
söz konusu e¤itim felsefelerinin sadece milattan önce
beflinci ve dördüncü yüzy›l koflullar›na, yani günümüz-
den iki bin befl yüzy›l öncesine uygun düflecek bir e¤i-
tim anlay›fl› gelifltirmifl olmalar› de¤ildir. Zira her ikisi
de insan›n ve toplumun evrensel oldu¤una inand›klar›
yönlerinden hareket ederler. E¤itimde günümüzün tek-
nik rasyonalitesinden farkl› olarak genel bir befleri ras-
yonaliteye vurgu yapm›fl olmalar›, e¤itim müfredat›nda
felsefe, bilim teorisi, ahlak, tarih ve edebiyata a¤›rl›k
vermeleri, onlar› günümüz e¤itim anlay›fl›n›n uza¤›na
atar. ‹kisinden birisinin daha yak›n oldu¤unda ›srar edi-
lirse bunun bilim e¤itimine verdi¤i önem ve gerçekçi
yaklafl›m› nedeniyle Aristoteles’in realist e¤itim felsefe-
si oldu¤u söylenebilir.

S›ra Sizde 2

E¤itimin amaçlar›n›n ne olmas› gerekti¤i sorusu, ger-
çekte de¤erden ba¤›ms›z ve nesnel bir biçimde sorulup
yan›tlanabilecek bir soru de¤ildir. Baflka bir deyiflle,
e¤itimin amaçlar›n› belirleme kiflinin dünya görüflü ve-
ya ideolojisiyle, de¤er dünyas›yla yak›ndan iliflkili ol-
mak durumundad›r. Buna göre liberal biri için e¤itimin
amaçlar› farkl›, cemaatçi veya sosyalist biri için de fark-
l› olmak durumundad›r. Bu soru yine ayn› flekilde ça¤›n
veya yaflanan toplumun kolektif ruhundan da ba¤›ms›z
bir soru de¤ildir. Durum böyle olmakla beraber, e¤iti-
min birincil ya da özsel amaçlar›yla ikincil amaçlar› ya
da bireysel amaçlar›yla toplumsal amaçlar› aras›nda bir
sentez yapmak mümkündür. ‹ster sentez yap›ls›n, ister
biri ya da di¤eri öne ç›kart›ls›n, farkl›l›k gösterecek ye-
gâne husus bu, yani bireysel amaçlara m› yoksa top-
lumsal amaçlara m› öncelik verilece¤idir. Ama bu amaç-
lar›n içeri¤ini belirleme noktas›nda en küçük bir güçlük
ve farkl›l›k olmaz. Bireysel amaçlar söz konusu oldu-
¤unda elefltirel düflünme yetene¤i, özerklik kazand›r›p
de¤er bilinci ve kiflinin hayat›n› meflru yollardan kazan-
mas›n› mümkün k›lacak bir meslek e¤itimi vermek en

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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baflta gelir. Buna mukabil sosyal amaçlar söz konusu
oldu¤unda, e¤itilen kiflinin sosyalleflmesini ve kültür-
lenmesini temin etmenin, toplumun refah›na katk› ya-
pacak bireyler yetifltirmenin, toplumun kültürünü ak-
tarman›n önem kazand›¤› söylenebilir.

S›ra Sizde 3

Freire’nin elefltirel e¤itim felsefesi veya elefltirel peda-
gojisinin, günümüz dünyas›na egemen olan e¤itimin
yap›s›n› ve arka plan›n› anlamak aç›s›ndan büyük bir
önem tafl›d›¤›, vizyonumuzu gelifltirici oldu¤u muhak-
kakt›r. Günümüz e¤itiminin çok büyük ölçüde bir mes-
lek e¤itimi veya teknik e¤itim görünümü almas›n›n ge-
risindeki araçsal rasyonaliteyi ve hakimiyet mant›¤›n›
gözler önüne sermesi çok de¤erli bir fley olmak duru-
mundad›r. Baflka bir deyiflle, onun negatif ve pozitif
boyutlar›ndan veya gelifltirmifl oldu¤u elefltiri diliyle im-
kân dilinden, özellikle negatif boyut ve elefltiri dili, uf-
kumuzu e¤itim konusunda açmaya hizmet eder. Daha-
s› onun elefltirel pedagojisinin e¤itimin politik boyutu-
nu gözler önüne sermesi, e¤itime de¤er ve öteki aç›s›n-
dan bakmas›, e¤itimdeki muhtemel afl›lamalara dikkat
çekmesi, insano¤lunun en görkemli baflar›s›n› teflkil
eden e¤itimdeki hatalara dikkat çekmek aç›s›ndan ayr›-
ca önem tafl›r. Fakat ayn› fleylerin, onun elefltirel peda-
gojisinin kurucu ve pozitif boyutu için söylenmesi pek
mümkün görünmemektedir. Onun e¤itim felsefesinin
bu yönü, önemli ölçüde ütopik kalmaktad›r.
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A
Aç›klama: Bilinmeyen bir fleyin, bir olgunun, bir durumun

nedenini ayr›nt›l› bir biçimde ortaya koyma. 

Adalet: Bir kimsenin haklar›yla baflkalar›n›n (toplumun, hal-

k›n, hükümetin ya da bireylerin) haklar› aras›nda bir

uyumun bulunmas› hâli, eylem ya da ifllemin hak ve

hukuka uygun olmas› durumu, devletin farkl›, hatta kar-

fl›t ç›karlar› olan insanlar aras›nda hakka uygun bir den-

ge oluflturmas› hâli, herkesin hak etti¤i karfl›l›¤› almas›

durumu.

Ahlak: ‹nsanlar›n kendisine göre yaflad›klar›, kendilerine reh-

ber ald›klar› ilkeler bütünü ya da kurallar toplam›. 

Ahlak Epistemolojisi: Ahlaki bilginin imkân›, ahlak yarg›la-

r›n›n neli¤i, biliflsel de¤eri ve epistemolojik statüsü ile il-

gilenen epistemoloji dal›. 

Ak›l: ‹nsanda var olan bir güç olarak; soyutlama yapma, kav-

rama, ba¤›nt› kurma, düflünme, benzerliklerin ve farkl›-

l›klar›n bilincine varma kapasitesi.

Ak›lc›l›k: Hayata yön verilmesinde yegâne araç olarak akl›n

do¤ru ve gere¤i gibi iflletilmesini gören, akla uygun ya-

flamay› biricik do¤ru yol olarak gören yaflama felsefesi.

Bilginin kayna¤›nda akl› bulan görüfl. Rasyonalizm.

Ak›l Yürütme: Genel olarak, düflünceleri bilinçli, tutarl› ve

amaçl› bir biçimde birbirlerine ba¤lama ifllemi. Mant›kl›

bir biçimde düflünme. 

Alg›: ‹nsan varl›¤›n›n kendisini çevreleyen d›fl dünyadan du-

yu organlar› arac›l›¤›yla edindi¤i malumat.

Analitik: Yüklemi öznesinde içerilen yarg› ya da önerme için

kullan›lan s›fat.

Analitik felsefe: 20. yüzy›lda özellikle ‹ngiltere ve Amerika

Birleflik Devletleri’nde çok etkili olan ve dilin mant›ksal

analizine dönük ilgiyle karakterize olan felsefe okulu.

Analoji: Benzerli¤e dayal› ak›l yürütme. 

Anarflizm: ‹nsanlar aras›nda düzeni sa¤lamak amac›yla olufl-

turulmufl politik yönetime, çeflitli otorite biçimleriyle ku-

rumlara karfl› ç›kan politik yaklafl›m ya da ideoloji. 

Anayasac›l›k: ‹nsanlardan veya yöneticilerin karakterinden

ziyade, hukukun idaresi ve üstünlü¤üyle, politik otorite-

ye getirilecek s›n›rlamalarla, temel hak ve hürriyetlerin

korunmas›yla ve esas olarak da yönetilenlerin r›zas›yla

karakterize olan politik yönetim türü. 

Anlam: Bir ifadede söylenen, dile getirilen, gönderimde bu-

lunan fley; anlat›lmak istenen düflünceler bütünü. 

Antinomi: Her biri ayr› ayr› do¤ru gibi görünmekle birlikte, her

ikisi birden do¤ru olamayan iki ilke aras›ndaki çeliflki.

A posteriori: Deneyimin eseri veya sonucu olan, tecrübeye

dayanan anlam›na gelen Latince deyim.

A priori: Deneyimden ba¤›ms›z, tecrübeye dayanmayan an-

lam›na gelen Latince deyim. 

Araçsal ak›l: Bir amaca ulaflman›n en etkili yollar› üzerinde

yo¤unlaflan ak›l ya da rasyonalite türü. 

Aflk›n: Deneyde verilenin ötesinde olan, deneyi aflan gerçek-

lik için kullan›lan s›fat. 

Atomculuk: ‹lkça¤ felsefesinde, Leukippos ve Demokritos

taraf›ndan savunulmufl olan ve gerçekli¤in atomlardan

meydana geldi¤ini dile getiren ö¤reti.

Ayd›nlanma: 18. yüzy›l Avrupa’s›nda yaflanan ve bat›l inanç-

lara karfl› ç›k›fl yan›nda insan akl›n›n ve bilimin gücüne

beslenen s›n›rs›z iyimserlikle seçkinleflen kültürel dö-

nem, felsefe hareketi.

B
Ba¤dafl›mc›l›k: Bir inanc›n hakl›land›r›lmas› ve dolay›s›yla

da bilgi statüsü elde etmesinin öznenin inançlar› aras›n-

daki “ba¤dafl›m” iliflkisine ba¤l› oldu¤unu iddia eden

yaklafl›m. 

Ba¤nazl›k: ‹nsan› bilgisizli¤in, e¤itimsizli¤in, tatminsizlik ve

hoflgörüsüzlü¤ün bir sonucu olarak bir fikir, tak›m, inanç

ya da ideolojiye körü körüne veya mutlak bir biçimde

ba¤lanmaya iten tutkulu tav›r.

Baflar›/kazan›m: ‹nsanlar›n toplumsal konum veya sosyal

statülerini baflkalar›yla girilen aç›k bir rekabet içinde, ta-

mamen kiflisel çaban›n bir sonucu olarak elde etmeleri

durumu. 

Be¤eni: ‹nsan›n nesnelerin estetik özellikleri karfl›s›nda sergi-

ledi¤i, ona güzel olan› söyleme imkân› veren sezgi ya da

duyarl›l›k. Sanat eserlerini, insan elinden ç›kma ürünle-

ri, birtak›m kurallara dayanmadan, salt duyum ve dene-

yim yoluyla yarg›lama yetene¤i. 

Betimleme: Bir nesnenin kendisine özgü özelliklerini ola-

bildi¤ince tam ve aç›k bir biçimde ortaya koyma, tasvir

etme.

Bilgi: Genel olarak, öznenin amaçl› yönelimi sonucunda, öz-

neyle nesne aras›nda kurulan iliflkinin ürünü olan fley;

temellendirilmifl, hakl› k›l›nm›fl do¤ru inanç. ‹nsan›n ken-

disi, d›fl dünya, baflkalar› ve geçmiflle ilgili olarak sahip

oldu¤u do¤ru inanç veya düflünceler bütünü.

Bilimcilik: Ço¤u zaman pozitivizmle birleflen bir tutum ya da

görüfl olarak, bilimin yegâne gerçek bilgi türü ve bilim-

sel yöntemin de bilgiye ulaflman›n biricik yolu oldu¤u-

nu dile getiren görüfl.

Sözlük
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Bilimsel devrim: Bilim tarihinde, 16. yüzy›l ile 18. yüzy›l ara-

s›nda, baflta fizik, astronomi, anatomi, biyoloji ve kimya

olmak üzere hemen tüm bilim dallar›nda, antik Yunan-

dan gelip bütün bir Ortaça¤ boyunca korunan klasik dü-

flüncelerin yerine yeni fikirlerin geçirilmesiyle gerçekle-

flen köklü de¤iflim.

Bilinç: Genel olarak, insanda fark›ndal›¤›n, duygunun, alg›-

n›n ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yeti. 

Biliflsel anlam: Do¤ru ya da yanl›fl olduklar› söylenemeyen

buyruklardan ya da duygusal bir anlam tafl›yan deyiflle-

rin anlam›ndan farkl› olarak, do¤ru ya da yanl›fl olabilen

tümce ya da önermelerin sahip oldu¤u anlam türü. 

Bireycilik: Siyaset felsefesinde, devletin birey için varoldu¤u-

nu iddia eden, bireyin özgürlü¤üne büyük önem veren

ve kendisine yeten, kendi kendisini yönlendirebilen bi-

reyi, toplum ve devlet karfl›s›nda ön plana ç›kartan ak›m.

Toplumu bireyler üzerinden ele alan, gerçekten var ola-

n›n, toplumdan ziyade, birey oldu¤unu öne süren görüfl.

Birincil Nitelikler: Hareket, sükûnet, büyüklük, flekil, kat›l›k

ve say› gibi, maddeden ayr›lmaz olan objektif nitelikler. 

C-Ç
Cemaat: Belli bir mekân ya da co¤rafi alan üzerinde, bir aidi-

yet duygusuna sahip olarak yaflayan ve birbirlerine bir-

tak›m ortak ç›karlarla, belli bir iflbirli¤i içinde ve dayan›fl-

ma ruhuyla ba¤lanan insanlar›n meydana getirdi¤i top-

luluk. 

Cumhuriyetçilik: Devlette tek bir zümre, kifli ya da ç›kar

grubunun olmas› yerine, politik iktidar›n halk›n iktidar›

olup halka hesap verecek flekilde, bütün ç›karlar› temsil

etti¤i yönetim biçimi.

Çeliflme: Birinin olumlad›¤›n› di¤erinin yads›d›¤› iki önerme-

nin birbiri karfl›s›ndaki durumu.

Çevre eti¤i: Çevre felsefesinin, insan›n do¤al çevreyle olan

iliflkilerini birtak›m ahlaki ilkelere göre düzenlemeyi

amaçlayan, onun do¤al çevreye karfl› olan sorumluluk

veya yükümlülükleri üzerinde duran dal›.

Ç›kar›m: Bir cümle, yarg› ya da önermenin baflka bir cümle,

yarg› ya da önermeden türetilmesi. 

Ço¤ulculuk: Bir ve ayn› cinstenlik yerine çeflitlili¤in, ayn›l›k

yerine farkl›l›¤›n, tek bir fley yerine çoklu¤un önemini

vurgulayan görüfl. 

Çok üzerindeki bir: Bir tümelin varoluflunu, bir s›fat, özellik,

yüklem ya da iliflkinin bir s›n›f veya türün çok say›da

farkl› üyesi taraf›ndan paylafl›ld›¤›n› söylemek suretiyle

öne süren meflhur argüman.

Çözümleme: Bir kavram› ya da düflünceyi yal›n ögelerine

ay›rarak aç›k seçik bir biçimde anlama, ortaya koyma.

D
De¤er: Ahlak felsefesinde, eflyaya ya da olguya, belli duygu-

lar›, arzular›, ilgileri, amaçlar›, ihtiyaç ve eylemleri olan

özneyle iliflkisi içinde, belli nitelikler yüklemeyle belirle-

nen tav›r; öznenin olana, olguya yükledi¤i nitelik. 

Demokrasi: Bütün yurttafllar›n hayatlar›n› etkileyen kararla-

r›n al›nmas›nda pay sahibi olduklar› veya söz hakk›n›n

bulundu¤u yönetim biçimi. 

Deneyim: Genel olarak özneyle d›fl dünyadaki varl›klar ara-

s›ndaki ba¤›nt› ya da karfl›l›kl› etki; canl› organizma ile

çevresi aras›ndaki iliflki. Biraz daha özel bir anlam için-

de de, d›flsal olarak duyular veya içsel olarak duygu yo-

luyla elde edilen malumat. 

Deneyimcilik: Tüm bilgilerin tecrübeye, duyu alg›s›na da-

yand›¤› görüflü. 

Deontolojik etik: Belli birtak›m eylemlerin, sonuçlar›ndan

tamamen ba¤›ms›z olarak, özleri veya do¤alar› gere¤i

do¤ru, buna mukabil baz›lar›n›n da yanl›fl oldu¤unu di-

le getiren etik anlay›fl›.

Despotizm: ‹ktidar sahibi veya politik yöneticinin mutlak bir

güce sahip oldu¤u, uyruklar›n› s›n›rs›z bir iktidar ile ida-

re etti¤i yönetim biçimi.

Determinizm: Evrende olup biten her fleyin bir nedensel-

lik ba¤lant›s› içinde gerçekleflti¤ini, fiziksel evrendeki

ve dolay›s›yla da insan›n tarihindeki tüm olgu ve olay-

lar›n mutlak olarak nedenlerine ba¤l› oldu¤unu savu-

nan anlay›fl. 

Devlet: Hükmetti¤i toplum veya kontrolü alt›nda tuttu¤u co¤-

rafya üzerinde mutlak bir egemenli¤e sahip olan ve flem-

siyesi alt›nda bulunan insanlar›n temel hak ve özgürlük-

lerini koruma yükümlü¤ü oldu¤una inan›lan kurum ya

da dev yap›.

D›fl Dünya: ‹nsan zihninden ba¤›ms›z olarak var olan nesne-

lerin, fenomenlerin, olaylar›n, nesneler aras›ndaki iliflki-

lerin ve etkileflimlerin oluflturdu¤u bütün.

D›flsalc›l›k: Bir konuyu, bir disiplini, kendi iç dinamikleri ya

da mekanizmalar› yoluyla de¤il de, onu etkileyen ya da

belirleyen harici faktörler, içinde bulundu¤u kültürel

ba¤lam arac›l›¤›yla ele alan yaklafl›m.

Dinamizm: Maddi dünyay› yer kaplamayan, nokta benzeri

etkin metafiziksel güç merkezleri arac›l›¤›yla aç›klayan

varl›k ya da kozmoloji anlay›fl›.
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Dirimselcilik: Hayat›n veya canl›l›¤›n sadece fiziko-kimyasal

süreçlerle ya da fizik yasalar›yla aç›klanamayaca¤›n›,

canl› organizman›n ifllevlerinin biyo-kimyasal tepkiler-

den bütünüyle ayr› olan bir hayatiyet ilkesinin eseri ol-

du¤unu savunan ö¤reti.

Diyalektik: Ak›l yürütme yoluyla ve karfl›tl›klardan geçerek

araflt›rma ve do¤rulara ulaflma yöntemi.

Dogmatizm: Genel olarak, kimi ö¤retilere en küçük bir elefl-

tiriye yer vermeden, kiflisel e¤ilimlere dayanarak körü

körüne inanma; onlar› sorgusuz sualsiz bir biçimde be-

nimseme. Epistemolojide, insan zihninin varl›¤›n kendi-

sinin ve varl›¤›n ilk nedenlerinin nesnel bilgisine sahip

olabilece¤i iddias›. 

Do¤a durumu: ‹nsan›n politik otorite tesis edilmeden veya

devlet infla olunmadan önceki ya da toplum d›fl›ndaki

durumu.

Do¤alc›l›k: Gerçekten var olan›n do¤al varl›k dünyas› oldu-

¤unu, var olan her fleyin do¤al dünyan›n bir parças› olup

do¤a bilimlerinin metodolojisiyle aç›klanmas› gerekti¤ini

öne süren yaklafl›m ya da ö¤reti. 

Do¤al hukuk: ‹nsanlar üzerinde, bütün uzlafl›mlardan veya

pozitif hukuk sistemlerinden ba¤›ms›z olarak, salt befle-

ri do¤alar›ndan dolay› ba¤lay›c›l›¤› olan hukuk türü ve-

ya sistemi. 

Do¤aüstücülük: Maddi ya da do¤al varl›k alan›n›n üstünde

ve ötesinde olan bir varl›k ya da aflk›n bir Tanr›’ya, bafl-

ka bir dünyada var olan ve evrenden bütünüyle farkl›

olan bir do¤aüstü güce duyulan inanç. 

Do¤rulanabilirlik ilkesi: Mant›kç› pozitivistlerin, bir tümce-

nin anlaml› olabilmesi için, ya analitik olmas› ya da de-

neysel olarak do¤rulanabilir olmas› gerekti¤ini savunan

ünlü ilke ya da ö¤retisi.

Do¤ruluk: Bilme ediminin sonucu olan ürünlere epistemolo-

jik bak›mdan biçilen de¤er. Bir önerme, inanç, düflünce

ya da kanaatin, baz› temellere ya da ölçütlere göre veya

ba¤l› olarak sahip oldu¤u özellik.

Do¤ufltanc›l›k: Belirli insani özelliklerin sonradan kazan›lm›fl

olmay›p, do¤ufltan getirildi¤ini öne süren anlay›fl. Bilgi-

mizin en az›ndan bir bölümünün ya da bilgi için temel

oluflturan kavram, ilke ve fikirlerin do¤ufltan oldu¤unu

öne süren görüfl. 

Duyguculuk: De¤er biçici bildirimlerin veya ahlak yarg›lar›-

n›n kiflilerin duygular›n› ifade etti¤ini bildiren metaetik

anlay›fl. 

Duyumculuk: Genel olarak, tüm bilgilerimizin duyumlardan

türedi¤ini savunan görüfl.

Düalizm: Birbirinden ba¤›ms›z, birbirine indirgenemeyen

ruh ve beden gibi iki ögenin var oldu¤unu kabul eden

ö¤reti.

E
Egemenlik: Belli bir yönetici güç ya da iktidar›n belirli bir co¤-

rafya üzerinde yaflayan insan toplulu¤unu ve onun kay-

naklar›n› yönetme hakk› ve tekeline sahip olmas› durumu.

Egoizm: Ahlak felsefesinde, her insan›n kendi iyili¤ini gözet-

mesi ve kendi ç›karlar›n› hayata geçirmesi gerekti¤ini;

kiflinin kendi tatmin, baflar› ve mutlulu¤unun ilk, en yük-

sek ve temel de¤er oldu¤unu savunan anlay›fl. 

Elefltirel düflünme: Aç›k fikirli olma, öne sürülen iddialar›n te-

mellerini soruflturma, önyarg›lardan ve kliflelerden uzak

durma, ben merkezli kabullerden sak›nma, düflünceleri

mant›k kurallar›na sad›k kalarak öne sürme benzeri özel-

liklerden oluflan düflünce yönelimi ve entelektüel tutum.

En yüksek iyi: ‹nsan›n çabalar›n›n en yüksek amac› olarak

görülen fley; bu en yüksek amac›n genellikle mutluluk

oldu¤una inan›lm›flt›r.

Epistemoloji: Felsefenin, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiy-

le ilgili problemleri araflt›ran, bilginin kayna¤›n›, do¤as›-

n›, do¤rulu¤unu, s›n›rlar›n› inceleyen dal›. 

Epistemolojik idealizm: Gerçekli¤in yap›s›n› epistemolojik

mülahazalara ba¤l› k›larken, fiziki dünyadaki nesnelerin

zihin taraf›ndan alg›land›klar› sürece var olduklar›n› ve-

ya fenomenlerin insan zihninin kurulufluna ba¤l› oldu-

¤unu, fiziki nesnelere insan zihni taraf›ndan yap› kazan-

d›r›ld›¤›n› ifade eden idealist anlay›fl.

Erdem: Ahlaki yetkinlik ya da mükemmeliyetin ölçüsü olan

kiflisel özellik ya da nitelik.

Estetik: Genel olarak, sanat ya da güzellik alan›nda söz konu-

su olan de¤erleri konu alan felsefi disiplin.

Eflitlik: Farkl› fley ya da insanlar›n, birbirlerinden ne kadar

farkl› olurlarsa olsunlar, uzunluk, a¤›rl›k, hak, muamele-

ye tabi tutulma benzeri belli bir nokta üzerinden benzer

veya ayn› olmas› durumu.

Etik: Felsefenin de¤erle ilgili boyutunu oluflturan bir temel di-

siplin olarak, do¤ru ve yanl›fl›n teorisi; olmas› gerekenle

ilkeleri ele al›p tart›flan felsefe disiplini.

Etkileflimcilik: Zihin ile beden aras›nda karfl›l›kl› bir etkile-

flim bulundu¤unu öne süren görüfl.

Eudaimonizm: Ahlaki eylemin veya insan yaflam›n›n amac›-

n›n mutluluk oldu¤unu söyleyen etik görüfl. 

Evrenselcilik: Temel biliflsel süreçlerin dünyan›n her yerinde

ayn› oldu¤unu, ama görünüm veya tezahürlerinin kül-

türden kültüre de¤iflebilece¤ini öne süren yaklafl›m. 
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Evrimcilik: Ço¤u zaman ilerlemeye duyulan inançla birlikte

ortaya ç›kan ve evrimin, evrendeki en temel de¤iflme

tarz› oldu¤unu savunan görüfl. 

F
Fail: Kendisini ve eylemlerini bireysel, kolektif ya da toplum-

sal bir anlam içinde belirleyebilen kifli.

Faflizm: Etnik ya da radikal milliyetçili¤i devletin toplumsal ha-

yat›n bütün yön ve boyutlar›n› kontrol etmesi gerekti¤ini

dile getiren otoriteryanizmle bir araya getiren politik ö¤reti.

Feminizm: Kad›nlar›n kurtuluflunu, çeflitli bask›c› yap›lar kar-

fl›s›nda özgürleflimini amaçlayan hareket, ideoloji veya

politik yaklafl›m.

Fenomen: En genel anlam› içinde, bizi çevreleyen dünyada

duyular arac›l›¤›yla alg›lad›¤›m›z herhangi bir nesne; al-

g›lanan fley. 

Fenomenalizm: Maddi ya da fiziki nesneleri duyu verileriyle

özdefllefltiren görüfl, varl›¤›ndan kesinlikle emin olabile-

ce¤imiz yegâne fleyin fenomenler oldu¤unu ileri süren

ö¤reti.

Finalizm: Do¤ada ereksel nedenlerin oldu¤unu, insan ey-

lemlerinde söz konusu olan plan ve amaçl›l›¤›n do¤an›n

geri kalan›nda da bulundu¤unu öne süren yaklafl›m.

Formalizm: Çeflitli alanlarda, içerikten ziyade biçim ya da

formu, ba¤lam yerine evrensel olan› öne ç›kartan yak-

lafl›m.

G
Gelenekçilik: Gelene¤in savunuculu¤unu yapan, gelenekler

yoluyla aktar›lan âdet ve düflünce tarzlar›na ba¤l›l›kla

belirlenen tutum.

Genel irade: Frans›z düflünürü Rousseau’nun bir toplumun

kolektif iradesine veya ortak ç›kar›na verdi¤i ad.

Gerçek: (1) ‹deal, koflullu, potansiyel ya da mümkün olana

karfl›t olarak; fiili, somut, olgusal ve zihinden ba¤›ms›z

bir var olufla sahip olan; (2) kurgusal, yan›lt›c›, gerçek

olmayan, yapay veya fanteziye karfl›t olarak, alg›dan ya

da zihinden ba¤›ms›z bir biçimde var olan için kullan›-

lan niteleme.

Gerçeklik: En genel anlam› içinde, d›fl dünyada nesnel bir

var olufla sahip olan varl›klar›n tümü; bilinçten, bilen in-

san zihninden ba¤›ms›z olarak varolan her fley.

Görecilik: ‹nançlar›n, ideal ve de¤erlerin, bilimsel kavram ve

teorilerin anlam ve geçerliliklerinin mutlak olmay›p, kav-

ramsal çerçevelere ba¤l› oldu¤unu, bireyden bireye ve-

ya toplumdan topluma farkl›l›k gösterdi¤ini savunan tu-

tum veya yaklafl›m.

Göreli: Bir iliflki içinde var olan, baflka fleylere ba¤l› olan, sa-

dece bir ba¤›nt› sayesinde var olabilen fleyler için kulla-

n›lan s›fat. 

Görünüfl: Varl›¤›n, ya maddi bir alanda, yani zaman ve me-

kân düzeni içinde kendini gösteren ya da insani alg›lara

ba¤l› olarak ortaya ç›kan boyutu.

Güç istemi: Ünlü Alman düflünürü Nietzsche’nin insan›n da-

ha yetkin bir duruma ulaflma dürtüsüne, güç elde etme

ve iktidar uygulama arzusuna verdi¤i ad.

H
Hak: ‹nsan varl›¤›na, bir kimseye varolan yasalarla, evrensel

beyannameler ya da en az›ndan sözlü bir gelenekle tan›-

nan belli flekillerde hareket etme özgürlü¤ü, yetkisi ya

da imkân›. 

Hakl›land›rma: Bir fleylere duyulan inanc›n, sergilenen ba¤l›l›-

¤›n gerekçelendirilmesi, nedenlerinin gösterilmesi durumu.

Hazc›l›k: Yaflamda gerçekten ve bizzat kendisi için istenen

tek fleyin, ahlak alan›ndaki en yüksek de¤er ve en yük-

sek iyinin haz oldu¤unu savunan ö¤reti. 

Hesap verebilirlik: Politik alanda, yöneticilerin ve karar al›-

c›lar›n eylemlerinin, kararlar›n›n, yol açt›klar› sonuçlar›n

hesab›n› verebilmeleri, üstlendikleri sorumlulu¤u lay›-

k›yla yerine getirebildiklerini gösterebilmeleri durumu.

Hipotez: Belli bir olay ya da olguyu aç›klamak amac›yla ge-

lifltirilmifl olan aç›klama tasla¤›, bir probleme muhtemel

bir çözüm olarak öne sürülen düflünce ya da kabul. 

Hukuk devleti: Bütün eylem, ifllem ve faaliyetlerinde huku-

kun genel ilkelerine ba¤l› kalan ve meflruiyetini de hu-

kuka olan bu mutlak ba¤l›l›ktan alan modern devlet.

Hümanizm: Genel olarak, ak›ll› insan varl›¤›n› tek ve en yük-

sek de¤er kayna¤› olarak gören; bireyin yarat›c› ve ahla-

ki gelifliminin do¤al yoldan gerçeklefltirilebilece¤ini be-

lirten felsefi ak›m. 

‹
‹çebak›fl: Bilincin kendi üzerine dönerek, kendi hâllerini ve

edimlerini gözlemesi, kendi kendisini gözleme tabi tut-

mas›. 

‹çkin: Aflk›n olana, d›flar›da ya da ötede olmaya karfl›t olarak,

içte ya da içeride olan; bir d›fl etkenden de¤il de, bu var-

l›¤›n kendi do¤as›ndan kaynaklanan için kullan›lan s›fat.

‹çselcilik: Hakl›land›rma ba¤lam›nda, bir inanc›n gerekçelen-

dirilmesi veya hakl›land›r›lmas›n›n, bir kimsenin söz ko-

nusu inanc› yaratan ve destekleyen biliflsel ifllem ya da

süreçle ilgili fark›ndal›¤› oldu¤unu söyleyen anlay›fl.
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‹de: ‹nsan zihninin ya da bilincinin içerikleri; zihin düflündü-

¤ü zaman, ak›l ya da bilincin dolay›ms›z olarak fark›nda

oldu¤u her fley.

‹dea: Antik Yunan felsefesinde ve özellikle de Platon’da, eze-

lî-edebî do¤a ya da öz, do¤ru ve kesin bilginin nesnesi

olan varl›k.

‹dealizm: Zihinden ba¤›ms›z olan gerçekli¤in kavram ya da

‹dea cinsinden oldu¤unu veya Ortaça¤ düflüncesinde ol-

du¤u gibi, gerçekten var olan›n yaln›zca Tanr› oldu¤unu

öne süren görüfl. Zihnin yegâne gerçeklik oldu¤unu, fi-

ziki dünyan›n ba¤›ms›z bir gerçekli¤i olmay›p, zihinsel

veya manevi olan›n bir görünüflü oldu¤unu savunan var-

l›k görüflü. 

‹deoloji: Politik ya da toplumsal bir ö¤reti meydana getiren

ve siyasi ya da toplumsal eylemi yönlendiren düflünce,

inanç ve görüfller sistemi. 

‹fadecilik: Ahlaki terimler içeren cümlelerin kiflilerin duygu

veya tutumlar›n› ifade etti¤ini öne süren görüfl.

‹lerlemecilik: Genel olarak, ilerlemeye inanan, insanl›¤›n gi-

derek daha fazla ve yetkin bir bilgiye ve mutlulu¤a ula-

flaca¤›n› savunan yaklafl›m. Biraz daha özel olarak da si-

yasi ve toplumsal aç›dan ilerlemeyi, toplumsal koflullar›

iyilefltirmenin gereklili¤ini ve söz konusu iyilefltirmenin

gerçek bir sosyal adalete yol açaca¤›n› savunan görüfl. 

‹lke: Zamansal, mant›ksal, epistemolojik ya da ontolojik dü-

zende ilk olan fikir ya da neden. 

‹ndirgemecilik: Genel olarak, karmafl›k fenomenlerin en iyi

bir biçimde, bu fenomenleri temel, ilkel ö¤elerine ay›ran

bir bileflen analiziyle anlafl›labilece¤ini dile getiren yön-

tem anlay›fl›. Daha özel olarak karmafl›k bir sistem ya da

bütünün parçalar›n›n toplam›ndan daha fazla hiçbir fley

olmad›¤›n› öne süren felsefi konum ya da durufl.

‹nsan do¤as›: ‹nsan› belirleyen, onu oldu¤u varl›k yapan te-

mel özellik ya da yap›.

‹rade: Eylemlerimizi, arzu, niyet ve amaçlar›m›za göre, kontrol

alt›nda tutabilme ve belirleme gücü; kiflinin belli eylem ya

da eylemleri gerçeklefltirmede sergiledi¤i kararl›l›k. 

‹rrasyonalizm: Akla, elbette mant›ks›zl›¤a veya ak›ls›zl›¤a

düflmeden, ilke olarak karfl› ç›kma, akl›n s›n›rl› oldu¤u-

nu savunma tutumu.

‹fllevselcilik: Genel olarak, ifllev düflüncesini temel ve aç›kla-

y›c› ilke olarak alan, bir fleyi aç›klarken esas olarak o fle-

yin yerine getirdi¤i fonksiyonu dikkate alan yaklafl›m. 

‹yimserlik: ‹yinin ve iyili¤in bir bütün olarak ve uzun vadede

kötü ve kötülü¤e bask›n ç›kt›¤› ya da ç›kaca¤› görüflü. 

‹zlenim: D›fl dünyan›n, gerçekli¤in duyu organlar›m›z üzerin-

de yapt›¤› etkinin zihindeki yans›s›. 

K
Kaos: ‹lk maddenin, evrendeki düzenden önce söz konusu

olan düzensiz, karmakar›fl›k, flekilden yoksun ve ayr›m-

laflmam›fl hâli. Karmafla durumu. 

Kapitalizm: En genel anlam› içinde, sermayenin en temel

üretim arac› oldu¤u ekonomik sistem veya üretim tarz›. 

Kategori: ‹nsan düflüncesinin nihai ve en temel bölme ya da

türleri. 

Kategorik buyruk: Kant’›n ahlak yasas›n›n temelinde bulu-

nan mutlak, formel koflulsuz buyruk. 

Kavram: Bir fleyin, bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasar›-

m›; soyut düflünme faaliyetinde kullan›lan ve belli bir so-

mutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düflünce,

fikir ya da ide. 

Kavram analizi: Düflüncelerin ya da kavramlar›n anlamlar›-

n›, özellikle birtak›m mant›ksal teknikler kullanmak su-

retiyle aç›kl›¤a kavuflturma ifllemi.

Kavramc›l›k: Konseptüalizm. Tümellerin ya da genel kav-

ramlar›n zihinsel bir var olufla sahip olduklar›n›, fakat

onlar›n zihin d›fl›nda bir var oluflu olmad›klar›n› öne sü-

ren görüfl.

Kendini gerçeklefltirme: Kiflinin veya öznenin karakteristik

nitelikleri ve tan›mlay›c› potansiyellerinin, onun gerçek

do¤as›n› aç›mlayacak bir tarzda geliflmesi.

Kesinlik: Bir inanç ya da önermenin tart›fl›lmaz veya do¤ru-

lu¤undan flüphe duyulamaz olmas› durumu.

Keflif ba¤lam›: Bilimsel teorilerin oluflturulma süreci.

Kirli eller: Ça¤dafl ahlak düflünürleri ve siyaset felsefecileri

taraf›ndan, ahlakl›l›¤›n temel ve genel taleplerini ihlal

eden politik faaliyetler için kullan›lan deyim.

Kolektivizm: Bireycili¤in tam karfl›s›nda yer alan ve üretim

araçlar›n›n bölgesel, ulusal ya da evrensel düzeyde or-

taklafla kullan›lmas›n› amaçlayan iktisat sistemi. 

Komünoteryanizm: Bireycili¤i reddeden ve sadece bireysel

özerklik ve özgürlü¤ü korumay› ve kollamay› gözeten

bir toplumda yok olup gittiklerine inand›¤› kültürel veya

ulusal de¤erler benzeri, kolektif bir do¤aya sahip de¤er-

ler ve amaçlar›n önemini büyük bir güçle vurgulayan

toplum teorisi, siyaset görüflü.

Kozmoloji: Bir bütün olarak evrene, özellikle de evrenin

oluflumu ve yap›s› üzerine rasyonel ya da bilimsel arafl-

t›rma.

Kuflkuculuk: Genel olarak, kesin ya da nesnel bilgiye eriflme-

nin imkâns›z oldu¤unu savunan ö¤reti ya da yaklafl›m.
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Kültürlenme: Farkl› de¤er ya da kültürlere sahip sosyal veya

etnik gruplar aras›ndaki do¤rudan ve sürekli temas›n so-

nucunda, gruplardan biri veya di¤erinin öbür grubun

kültürünü, kültürel özelliklerini toptan veya k›smen be-

nimsemesi süreci; kültürel gruplarla gruplar›n bireysel

üyeleri aras›ndaki temas›n sonucunda ortaya ç›kan kül-

türel ve bireysel de¤iflim süreci.

L
Laiklik: Din ve devlet ifllerinin birbirinden ayr›lm›fl olmas› du-

rumu. Devletin dine müdahale etmedi¤i gibi, dinî dünya

görüflü veya inanç sisteminin de siyasal alana dahil edil-

memesi durumu.

Liberalizm: Bireylerin özgürlü¤ü ve eflitli¤inin önceli¤ine

vurgu yapan ideoloji veya siyaset felsefesi.

M
Maddesizcilik: Maddenin veya maddi nesnelerin gerçekten

var olmad›¤›n›, fakat sadece zihinlerin ve zihindeki ide-

lerin var oldu¤unu öne süren idealist görüfl. 

Maksim: Genel olarak, hayat›n ak›fl› içinde temele al›nan il-

ke, özel olarak da Kant’ta kiflinin eyleme gerekçesi ya da

motifini eyleme karar›na ba¤layan pratik önerme. ‹nsa-

n›n kendisine göre eylemde bulundu¤u evrensel olarak

geçerli ahlaki ilke.

Maliyet-fayda analizi: Modern araçsal ak›lc›l›¤›n seçkin ör-

neklerinden biri olarak, bir konuyu, bir yandan kay›p ya

da maliyeti, di¤er yandan ele edilecek yarar› hesaba ka-

tarak analiz etme veya de¤erlendirmekten oluflan pratik

ak›l yürütme türü. 

Mant›k: Öncül ya da öncüllerden bir sonuca giden ak›l yürüt-

menin yap›s›yla ilkelerini konu alan bilim dal›. 

Mant›kç› pozitivizm: 1920’lerde Schlick, Neurath ve Carnap

gibi düflünürlerin, geleneksel ampirik veya deneyimci

gelene¤i modern mant›ktaki geliflmelerle bir araya getir-

me yaklafl›m›. 

Materyalizm: Gerçekten var olan›n madde oldu¤unu öne sü-

rerken, manevi tözlerin varl›¤›n› yads›yan varl›k görüflü.

Mekanizm: Do¤al, biyolojik ve psikolojik tüm fenomenlerin,

son çözümlemede fiziki fenomenlerden baflka hiçbir fley

olmad›¤›n› ve bütün fenomenlerin yaln›zca maddi de¤ifl-

meler ya da hareket hâlindeki madde arac›l›¤›yla aç›kla-

nabilece¤ini savunan görüfl. 

Meflruiyet: Bir iktidar sahibinin iktidar›n› sa¤lam bir kaynak-

tan almas› veya yönetim sisteminin hakl› bir temele da-

yanmas›, yönetimin hemen herkes taraf›ndan kabul gö-

ren amaç ya da gerekçeler üzerine yükselmesi durumu.

Metaetik: 20. yüzy›lda ortaya ç›kan ve esas itibar›yla ahlaki

olgular›n, etik tümcelerin, ahlak yarg›lar›yla etik tutum-

lar›n do¤as›n› anlamaya, özünü ortaya koymaya çal›flan

etik türü.

Metafizik: Felsefenin varl›¤›, varl›¤›n ilk ilkelerini ve neden-

lerini konu alan en genel ve temel dal› ya da disiplini.

Milliyetçilik: Milli kimli¤in politik ve kültürel olarak tan›n-

mas› gereken bir temel oldu¤unu, milletlerin özerklik,

self-determinasyon ve/veya egemenlik haklar›na sahip

bulundu¤unu öne süren ö¤reti, politik ideoloji.

Mimesis: Aristoteles ve özellikle de Platon’da taklit; sanat›n

gerçekli¤i taklit etmesi durumu.

Modernizm: Genel olarak, geleneksel olan› yeni olana tabi

k›lma tavr›, yerleflik ve al›fl›lm›fl olan› yeni ortaya ç›kana

uydurma e¤ilimi veya düflünce tarz›.

Monizm: Tek bir gerçekli¤in, ya sadece maddenin ya da sa-

dece ruhun var oldu¤unu söyleyen görüfl.

Monarfli: ‹ktidar ve egemenli¤in tek bir kiflide, yani kral, sul-

tan veya imparatorda bulundu¤u yönetim biçimi.

Muhafazakârl›k: Hayat karfl›s›nda tak›n›lan belli bir tutuma

ya da gelifltirilen yönelime ek olarak, belli bir toplum ta-

savvuru ve siyaset anlay›fl›na dayanan ideoloji ya da po-

litik hareket.

Mutluluk: ‹nsan yaflam›n›n nihai hedefi, insan için en yüksek

iyi diye ifade edilen genel huzur, dinginlik ve bütünüy-

le gerçekleflmifl olma hâli.

N
Nedensellik: Birbirlerine neden ve sonuç olarak ba¤lanan iki

olay, durum, olgu ve özellik aras›ndaki sabit ve sürekli

iliflki.

Nesnel idealizm: Gerçekten var olan›n Geist ya da mutlak

Zihin oldu¤unu, d›fl dünyada var olan her fleyin bu nes-

nel varl›¤›n cisimleflmesinden, evrimindeki ad›mlardan

meydana geldi¤ini dile getiren metafizik ö¤reti. 

Nesnelcilik: Metafizik veya varl›k felsefesinde, zihinden veya

özneden ba¤›ms›z bir d›fl dünyan›n varl›¤›n› öne sürme

tutumu.

Nesnellik: Öznelere de¤il de, nesnelere ait olma, öznelerden

ba¤›ms›z olma durumu. Biraz daha özel olarak da nesne-

lere, olaylara ve dünyaya kiflisel ö¤e ve faktörlerden etki-

lenmeden, öznel e¤ilimlerden ba¤›ms›z olarak ve önyarg›-

lar›n olumsuz etkisini ifle kar›flt›rmadan yaklaflma durumu.

Nihilizm: Her tür ahlaki, dinî, politik ve toplumsal de¤erden

yoksun olma; varl›k/yokluk, gerçeklik/gerçekd›fl›l›k,

do¤ru/yanl›fl, bilgi/kanaat türünden tüm ayr›mlar› yads›-

ma durumu ve tavr›.
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Nominalizm: Tümellerin gerçek bir varolufla sahip olmad›¤›-

n›, sadece bir ses ya da ad olarak var oldu¤unu öne sü-

ren görüfl.

Normatif etik: Do¤ru ahlaki eylemin ilkeleri veya kurallar›

üzerinde duran, insan davran›fl›na norm getirip hayat›-

n›n amac›n› belirleyen etik türü.

Numen-Fenomen: Varl›k ya da gerçekli¤in insan bilgisin-

den ba¤›ms›z olan yön ya da veçhesi ile ancak insan

bilgisiyle iliflkili olarak var olabilen yönü aras›nda yap›-

lan ayr›m.

O-Ö
Ontoloji: ‹lk felsefe olarak da bilinen ve varl›¤› varl›k olarak,

varl›k olmak bak›m›ndan ele alan metafizik dal›.

Olufl: Tözsel de¤iflme, yani Aristotelesçi anlam›yla bir formla

bir maddeden oluflan bir töz ya da bileflik varl›¤›n vücu-

da gelmesi durumu.

Ortak ç›kar: Bar›fl, düzen ve güvenlik benzeri, bir toplumun

tüm üyeleri taraf›ndan paylafl›lan genel ya da kamusal

ç›karlar bütünü.

Otorite: Bir kimsenin sosyal konumundan, karizmas›ndan ve-

ya sahip oldu¤u uzmanl›ktan ald›¤› yetkiyle istedi¤ini

yapt›rabilmesi durumu; bir kurumun, sahip oldu¤u mefl-

ru güçten dolay› kural koyup kurallar›na itaat isteme

hakk›n›n olmas› hâli.

Ödev eti¤i: Ahlaki bir eylemin do¤rulu¤u ya da yanl›fll›¤›n›n,

eylemin sonuçlar›ndan ba¤›ms›z olarak, birtak›m ahlaki

ödev ya da davran›fl kurallar›n› yerine getirip getirme-

mesi taraf›ndan belirlendi¤ini savunan anlay›fl.

Öz: Bir fleyi her ne ise o fley yapan belirleyici özellik. 

Özcülük: Belli bir grup varl›¤›n veya özgül bir türün üyesi

olan varl›klar›n kimliklerini ve özelliklerini nedensel ola-

rak belirleyen bir metafiziksel do¤an›n varolufluna inan-

ma tutumu. Her varl›¤›n kendisini belirleyen veya her ne

ise o k›lan de¤iflmez özelliklerinin bütünü olarak söz ko-

nusu do¤a ya da özün varolufl karfl›s›nda ontolojik bir

önceli¤e sahip oldu¤unu öne süren görüfl. 

Özerklik: Kiflinin kendi üzerinde egemenlik kurmas›, kendi-

sini yönetmesi ya da belirlemesi durumu.

Özgürleflim: ‹nsan›n entelektüel, kültürel, hukuki, iktisadi

veya askeri güç ya da unsurlar›n getirdi¤i engel, s›n›rla-

ma, zorlama veya bask›lardan ba¤›ms›z olmaya, kurtul-

maya bafllamas› durumu.

Özgürlük: ‹nsan›n kendi kendisini yönetebilme gücüne sahip

olmas›, kendi kendisini belirleyebilme anlam›nda özerk

olmas› durumu. 

Öznel idealizm: Gerçekten var olan›n sadece ideler ve idele-

rin tafl›y›c›s› zihinler oldu¤unu öne süren görüfl.

P
Paradigma: Bilimsel bir disiplinde veya biraz daha genel ola-

rak da epistemolojik bir ba¤lamda teorik çerçeve.

Perspektivizm: Genel olarak, kavram, ilke ve kabullerden

oluflup, insanlara d›fl dünyay› yorumlama imkân› veren,

birbirlerine eflde¤er olmakla birlikte, aralar›ndan birini

tercih etmenin bir yolunun bulunmad›¤› perspektif ya da

alternatif sistemlerin var oldu¤unu savunan ö¤reti. 

Pozitif hukuk: Toplumun tesisinden sonra, egemen güç ve-

ya yasa koyucu irade taraf›ndan, uzlafl›ma dayal› olarak

ortaya konan yasa türü.

Pozitivizm: Genel olarak, modern bilimi temele alan ve bat›l

inançlar›, metafizik ve dini, insanl›¤›n ilerlemesini engel-

leyen bilim öncesi düflünce tarzlar› ya da formlar› olarak

gören dünya görüflü.

Pragmatizm: Gerçekli¤i ve do¤rulu¤u tek yanl› olarak yal-

n›zca eylemlerin sonuçlar›yla de¤erlendiren felsefe oku-

lu ya da hareketi.

Pratik ak›l: Akl›n do¤ru eylem ve uygulamayla ilgili olan yö-

nü ya da yüzü.

R
Rasyonalite: Bireylerin ve toplumlar›n düflünme tarzlar›nda,

eylemlerinde veya kurumlar›nda sergiledi¤i genel bir tu-

tum ya da özellik olarak, akl› temele alma, onun yol gös-

tericili¤ine ba¤lanma tutumu veya özelli¤i.

Realizm: ‹nsan zihninden ba¤›ms›z bir gerçekli¤in var oldu-

¤unu savunan yaklafl›m.

Reformizm: Politik de¤iflmenin, toplumsal geliflme, kalk›nma

ya da ilerlemenin, devrimler yoluyla de¤il de, reformlar

yoluyla gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini savunan anlay›fl.

R›za: Bir kural›, yasay›, anlaflma ya da bir eylem tarz›n› olum-

lama veya tasdik etme edimi. 

S
Sekülerleflme: Dünyevileflme, otoritenin dini yap› ve kurum-

lardan dünyevi kurumlara aktar›lmas› ifllemi ya da süreci.

Sanat dünyas›: Sanat eserine sanat eseri statüsü veren kimse-

lerin, söz gelimi sanat elefltirmenlerinin, galeri sahipleri-

nin, yap›mc›lar›n, vb. oluflturdu¤u dünya.

Sezgicilik: Sezgiyi bilginin temeli olarak gören; her tür bilgi-

nin ve dolay›s›yla da bilgeli¤in aç›kl›k ve kesinlik veren

do¤rudan ve arac›s›z kavray›fla dayand›¤›n› öne süren

görüfl.
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Sonuççuluk: Ahlaki eylemlerin, niyet veya yasaya uygunluk-

la de¤il de, sonuçlar›yla de¤erlendirilmesi gerekti¤ini sa-

vunan etik anlay›fl.

Sosyal demokrasi: Ekonomisinin büyük ölçüde kapitalist ol-

du¤u, devletin ekonomiye genelin ç›kar›n› temin etmek,

gelir ve refah da¤›l›m›n› düzeltmek ve böylelikle de bir-

tak›m sosyal politikalarla sosyal adaleti hayata geçirmek

ad›na müdahale edip düzen vermeye yöneldi¤i toplum

biçimi.

Sosyalizm: Marksist terminolojide, kapitalizm ile tam komü-

nizm aras›nda, bir geçifl evresi olarak var olaca¤›na ina-

n›lan sosyal ve ekonomik sistem. Üretim araçlar›n›n or-

tak mülkiyeti üzerine yükselen bu sistemde, devlet, bir

bask›lama ve kontrol arac› olarak de¤il de, tesis olunan

yeni bir hukuk ve haklar düzeni içinde, sadece bir yöne-

tim ayg›t› olarak varolur. 

Sözleflmecilik: Sivil toplumun, politik iliflkilerin temelinde

insanlar aras›nda yap›lan bir sözleflmenin bulundu¤unu

öne süren yaklafl›m. 

Süreç felsefesi: Gerçekli¤i de¤iflme ve dinamizmle özdefllefl-

tiren, süreç ya da oluflun statik varl›ktan daha temel ol-

du¤unu öne süren varl›k anlay›fl. 

T
Töz: Var olmak için kendisinden baflka hiçbir fleye ihtiyaç

duymayan, “flu” diye gösterdi¤imiz varl›k.

Tümevar›m: Özelden genele, tek tek olgulardan genel yasa-

lara ulaflan ak›l yürütme türü, genelleme.

V
Varoluflçuluk: ‹nsan›n var olufluyla do¤al nesnelere özgü

varl›k türü aras›ndaki karfl›tl›¤› büyük bir güçle vurgula-

yan ça¤dafl felsefe okulu; iradesi ve bilinci olan insanla-

r›n, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyas›na f›rlat›l-

m›fl oldu¤unu öne süren felsefe görüflü.
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