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Ön Söz 

Bu çalışma, felsefe ve din bilimleri yazılarından oluşmaktadır. 

Çalışmada altı adet yazı vardır. İlk bölümün yazarı Doç. Dr. Ahmet Bozyiğit 

“Din-Felsefe veya Akıl-Vahiy Uzlaşması veya Çatışması” adlı çalışmasıyla 

Din-Felsefe uzlaşması veya çatışmasına değinmektedir. İkinci bölümün yazarı 

Doç. Dr. Necati Sümer, “Acı Üzerine İki Düşünce: Gautama Buda ve Arthur 

Schopenhauer Mukayesesi” adlı çalışmasıyla batıdaki bir filozof ile doğudaki 

bir din kurucusunun acı bağlamında karşılaştırmasını yapmaktadır.  

Üçüncü bölüm, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan’a aittir. Yazar,  “Hegel’de 

Antik Yunan Sanat Yapıtı ve Din İlişkisi” adlı bölümünde Alman filozofu 

Hegel’de Antik Yunan kültürü çerçevesinde din sanat ilişkisini ele almaktadır. 

Dördüncü bölümde Dr. Öğr. Üyesi Ata Demir, “Antik Çağ, Orta Çağ ve 

Modern Dönemde Töz Metafiziğine Dayalı Hakikat Anlayışı ve Eleştirisi” 

adlı çalışmasıyla üç dönemdeki töz metafiziğine dayalı hakikat anlayışı ve 

eleştirisi üzerinde durmaktadır.  

Beşinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Yakup Özkan “Fârâbî’nin Mantığında 

Hitâbet” adlı çalışmasıyla Fârâbî bağlamında Hitâbet konusunu işlemektedir. 

Altıncı bölümdeki çalışma Dr. Öğr. Üyesi Fatih Eroğlan’a aittir. Yazar, 

“İsa’nın Doğası ile ilgili Tartışmalarda Antakya Şehrinin ve Antakya Felsefe 

Okulu’nun Önemi” adlı çalışmasıyla Antakya şehrinin ve okulunun önemine 

değinmiştir. Son bölümde Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan “Whitehead 

Metafiziğinde Ekolojik Boyut” adlı çalışmasıyla Whitehead Metafiziğinde 

ekoloji meselesi üzerinde durmaktadır.  

Eserde emeği geçen yazarları tebrik ederiz.   

   Doç. Dr. Necati SÜMER 

                                                                                  Ankara - 2022 
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BÖLÜM 1 

Din-Felsefe veya Akıl-Vahiy Uzlaşması veya Çatışması 

     Ahmet BOZYİĞİT 

Giriş 

Din ile felsefe veya akıl ile vahiy gerçekten uzlaşır mı? Yoksa çatışır 

mı? Felsefe tarihinde bu sorular üzerinde çokça tartışmalar olmuştur. Biz bu 

araştırmamızda Antik Çağ’dan itibaren tartışılan bu meseleye açıklık 

getirmeye çalışacağız. Antik Çağ’da yaygın bir din veya din anlayışından söz 

etmek zordur. Bu bakımdan Antik Çağ’ın filozofları için felsefi düşüncelerini 

herhangi bir dinle uzlaştırma probleminden de bahsedilemez. Antik Çağ’da 

felsefe yapan filozofların düşüncelerini ortaya koyarken dinle alakalı bir 

problemle karşılaşmadıkları için rahat bir ortamda düşüncelerini ortaya 

koyduklarını söylemek de zordur. Çünkü her dönemde ve her toplumda 

olduğu gibi Antik Çağ’da da yerleşik ve geleneksel bir düzen söz konusuydu.  

Pagan hayatın hüküm sürdüğü Antik Çağ’da çok tanrılı bir anlayış 

esastı. Mevcut politik anlayış kendi hâkimiyetine zarar verecek her türlü 

anlayışı potansiyel bir tehlike olarak görüyordu. Filozoflar hep akli 

muhakeme, burhan ve istidlâl yoluyla hakikatlere ulaşmak istediklerinden 

dolayı bu anlayışa karşı da mücadele ettikleri olmuştur. Sokrat bu yolda 

mücadele edip de bunu hayatıyla ödeyen ilk örnektir denebilir. Buradan şu 

sonuca ulaşıyoruz: Felsefe hakikatin ölçüsü olarak hep aklı esas aldığı için 

akıl dışı, akla uygun olmayan anlayışları hep sorgulamıştır. Bu bakımdan dini 

düşüncenin dışındaki dogmatik, bağnaz, aşırı ideolojik anlayışlarla felsefe 

 

 Doç. Dr., Batman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölümü, İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı e-mail: abozyigit72@hotmail.com 
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arasında bir çatışmadan söz edilebilir. Bu alandaki çatışmanın din-felsefe 

alanındaki çatışmadan aşağı kalır bir yanı yoktur. Hatta ilerde İslâm 

filozoflarının düşüncelerini ifade ederken de anlatacağımız gibi din-felsefe 

alanında çatışmadan ziyade daha çok bir uzlaşmadan söz etmek mümkündür. 

İslâm filozofları aslında çatışma olarak görülen şeyin, hakikatin dinde 

sembolik ifadelerle anlatılmasından kaynaklı kavramsal bir problem olduğu 

gerçeğinden söz edeceklerdir. 

Antik Çağ döneminden sonraki dönem olan ve Hristiyanlık dininin 

Roma ve Bizans coğrafyasına yayıldığı Yeni-Platoncu dönemde din ile 

felsefeyi uzlaştırma çabasından söz etmek mümkündür. Yeni-Platoncu 

filozoflardan Plotinus (M.S. 205 – 270), Alexander of Aphrodisias (3. 

Yüzyıl), Porphyrios (M.S. 234-305) ve Proklos (M.S. 412 – 485) bu dönemin 

önemli filozoflarındandır.  

Bu dönemde dini-felsefî akımların, Helenistik dinlerin ve bilimsel 

araştırmaların da başlıca merkezi olan İskenderiye’de yetişen Philon (yakl. ol. 

M.Ö. 25 - M.S. 50), Antik Çağ’ın sonuna doğru gittikçe dinle karışan 

felsefenin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İskenderiye’nin tanınmış 

bir Yahudi ailesinden gelen, Philon’un yapmak istediği şey, Yunan 

felsefesinin Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat ile özdeş olduğunu kanıtlamaya 

çalışmaktır. Philon’a göre Platon’un ideaları Tanrısal Aklın, Tanrısal 

Logos’un düşünceleridir. İdealar Tanrı’nın evrende etkin güçleridir. Bu 

anlayışta, Platon’un ideaları öncesiz-sonrasız gerçek varlıklar (arkhe) sayan 

kavram realizmi, bir teolojiye, Tanrısal Aklın bir psikolojisine 

dönüştürülmüştür.  

Yahudi dini bakımından yapılan bu yorumda, aslında yaratılmamış olan 

idealar, şimdi her şeyi yoktan yaratmış olan Tanrı’nın aklının ürünleridir, 

onun yaratmalarıdır. Philon Yunan felsefesiyle Tevrat’ın özdeşliğini, Tevrat’ı 

alegorik olarak yorumlamakla temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre 

Tevrat’taki kişiler gerçekten yaşamış tarihi kişilerdir. Ama bunlar bir de 
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Tanrı’nın düşünce ve niteliklerinin simgeleri, görünümleridir. Tanrı’nın bu 

düşünce ve nitelikleri, öte yandan da, Platon’un ideaları, melek, insan ve 

nesne olarak da bir gerçeklik kazanmışlardır. Antik Çağ sonundaki felsefede 

bu yorumlayıcı yönteme çok rastlanır. Daha önceleri, Sofistlerin ve Stoa’nın 

da kullanmış olduğu bu yöntemi, ilkin tam bir yöntem niteliğinde işleyip 

geliştiren Philon olmuştur. Hristiyan filozofları da, sonraları, Tanrısal 

Logos’un İsa’da insan biçiminde göründüğünü açıklarken, Philon’un 

yöntemini kullanacaklardır.   

Philon’a göre Kutsal Kitap’taki sözlerle onların ruhunu ortaya koyacak 

asıl anlam birbirinden farklıdır. Maddeye bağlı olan avam tabaka, Tanrısal 

hakikati arınmış biçimiyle kavrayamaz. İşte bu yüzden, buyruklarını 

bildirmek isteyen Tanrı, vahyi antropomorfist (insan biçimsel) bir şekle 

bürümüştür. Bilgili, olgun insan bu dış görünüşün arkasında gizli olan gerçek 

anlamına inmeye çalışmalıdır. Bu da tarihî bir kılıf içinde saklı olan felsefe 

kavramlarında bulunabilir. Bu anlayışın etkisiyle Philon’dan sonraki 

teolojinin bir ödevi de dinî belgeleri bilimsel bir öğretiler sistemi olarak 

yorumlamak olacaktır. Philon’un Yunan felsefesini ele alıp, bunda Tevrat’ın 

yüksek anlamını bulmasının nedenlerinden bir tanesi de Yunan filozoflarının 

düşüncelerini Yahudiliğin dinî belgelerinden devşirdiklerine olan inancıdır. 

Ona göre Platon, kendisinden sekiz yüzyıl önce yaşamış olan Musa’nın bir 

öğrencisidir. Antik Çağ sonlarında din ile felsefenin iç içe girdikleri, 

felsefenin artık ‘philosophia’ olmaktan çıkıp bir ‘theosophia’ olduğu 

görülmektedir.1 

Philo’nun ortaya koyduğu felsefenin gereçleriyle dinî bir dünya görüşü 

ortaya koyma denemesi, Batı’da iki kol halinde gelişmiştir. Birincisi, Yeni-

Platonculuk (neoplatonizm) felsefesinde en olgun formuna ulaşan denemedir. 

 

1 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 15. Baskı (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004), 115-

117. 
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İkincisi de yeni din olan Hristiyanlığın çerçevesinde yapılmıştır ki bu da 

Patristik Felsefe’dir.2 Bunların dışında üçüncü bir kol da Orta Çağ İslâm 

filozoflarının din-felsefe uzlaşması konusunda göstermiş oldukları 

mücadelede ortaya çıkmaktadır. Biz yazımızın sonunda bu konuya ayrıca yer 

vermek istiyoruz.   

Din ile felsefeyi uzlaştırma denemesi Yeni-Platoncu felsefede bir yere 

kadar başarılı gibi görünse de zaman zaman bunların birbirleriyle uzlaşmadan 

ziyade bir çatışma içerisinde olduğu yönündeki düşüncelerin hâkim olduğunu 

da görüyoruz. Plotinos’un ölümünden sonra, yapıtlarını yayımlamış olan en 

önemli öğrencisi Porphyrios (232-304), hocasının öğretisini anlatmaya, 

temellendirmeye ve savunmaya çalışmıştır. Bunun bir öğrencisi olan Suriyeli 

İamblikhos (Ö. 333), Plotinos’un felsefesini polytheismin (çoktanrıcılığın) 

teolojisine temel yapmak istemiştir. Bu spekülatif teoloji, Hristiyanlıktan 

başka bütün antik dinleri sistematik bir bütünde toplamayı, böylece din 

akımını bir sonuca ulaştırmayı göz önünde bulunduruyordu. İamblikhos’un 

öğrencileri arasında ilginç bir kimse olan imparator Julianus Apostata (332-

363) (Tahta çıkışı 361), önce Hristiyan iken yine polytheisme dönmüş ve 

gittikçe yayılan Hristiyanlık karşısında Roma dinini, Yeni-Platonculuğa 

dayanarak, kurtarmaya çalışmıştır.  

Antik dinleri Yeni-Platoncu felsefe ile uzlaştırma denemesinin 

başarısızlığın uğradığı Atina kolunda açıkça görüyoruz. Burada Yeni-

Platonculuk artık bir skolastik olmuştur. Yunan düşüncesi artık gücünü 

yitirmiştir. 529 yılında, Doğu Roma İmparatoru Justinianus, o dönemde Yeni-

Platoncu felsefeyi benimseyen Atina’daki Akademia’yı kapatması bu 

başarısızlığın tezahürlerindendir. Hristiyanlığa aykırı diye bundan böyle 

Yunan felsefesinin okutulması yasaklanmıştır. Bu da, Antik felsefenin sona 

erdiğinin dıştan bir belirtisi olarak görülmektedir. Ama bu felsefe, Yeni-

 

2 Gökberk, Felsefe Tarihi, 117. 
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Platonizm ve Patristik felsefe ile öz ilkesinden uzaklaşıp yaratma ve başarma 

gücünü tüketmiştir. Rasyonalist bir anlayışla kendisini mitolojiden kurtaran 

Yunan düşüncesi, dönüp dolaşıp tekrar irrasyonalizme kaymıştır. Bundan 

böyle Batı’da uzun zaman gerçek bilim ve philosophia değil de theosophia 

(Tanrı bilgeliği) hüküm sürecektir. İnsan aklının kendi gücüne güvenerek 

hakikati araştırmaya girişmesi dönemi artık uzun zaman için kapanmıştır. 

Bundan sonra bin yıl sürecek bir dönemde, Orta Çağ’da, dinî düşüncenin 

hâkimiyeti esas olacaktır. İnsanoğlunun hakikati kendisinin araması 

düşüncesi, Renaissance'ta yeniden ortaya çıkacaktır.3     

Antik Çağ’da felsefenin araçlarıyla dinî bir dünya görüşü oluşturma, 

din ile felsefeyi uzlaştırma yolundaki ikinci büyük deneme Hristiyanlık 

çerçevesinde yapılmış olan Patristik felsefedir. Hristiyanlığın başlangıcındaki 

ilk üç yüzyılda literatürde felsefe ile ilgili az bilgiye rastlanır. Ancak bu 

dönemde Hristiyanlığı savunma düşüncesiyle yazılan ve felsefeye de yer 

veren apologetik adı verilen, imparatorlara sunulan dilekçeler, kınama yazıları 

gibi bir literatür de mevcuttur. Bunlar Hristiyan inancının hoş görülmesi, 

adalet ve insanlık beklentisi düşüncesiyle yazılmıştır.  

Apologiacıların (Apologet’lerin) Yunan Felsefesi karşısında çeşitli 

tutumları söz konusudur. Bunların uzlaştığına inanalar olduğu gibi, çatıştığına 

inanalar da vardır. Bunlardan ikinci yüzyılda yaşamış olan Grek 

Patristik’inden (Grekçe yazan Kilise Babalarından) Asurlu Tatianus adlı bir 

savunucu (apologet), bütün Yunan Felsefesini kesin olarak raddeder; Kutsal 

Kitaptaki ‘Yaradılış Mythosu’nun yalın güzelliğini över. Yine Grek 

Patristik’inden Justinus (ikinci yüzyıl) ise, Hristiyan inancının Yunan 

düşüncesine uygun olduğunu belirtmek ister; Platon ile Stoa’nın düşüncelerini 

kullanarak İsa’da kendini göstermiş olan aynı Logos’un her insanda ‘tohum’ 

halinde (logos spermatikos) bulunduğunu, dolayısıyla her insanın ‘iyi’ ile 

 

3 Gökberk, Felsefe Tarihi, 122. 
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‘kötü’yü ayırt edebileceğini, putperestin de (çoktanrıcı paganın) ‘doğru’yu 

sezebileceğini söyler.4         

Bu dönemde din-felsefe uzlaşması konusunda bir birlik, sistemli bir 

bütünlük kazandıracak, Hristiyanlığın inanç ve kanılarının tümünü bir 

bilimsel sistem durumuna getirecek, kısaca: inancın kavramsal formu olan 

dogmasını kuracak Hristiyan düşünürü Augustinus’tur (354-430).  

Augustinus, Orta Çağ Hristiyan kültürünün gerçek öğretmenidir; felsefesi, 

Orta Çağ Hristiyan Felsefesinin çıkış noktası ve temelidir; öğretisi, genellikle 

Hristiyan Kilisesinin felsefesidir. Augustinus’un felsefesi ‘Kilise’ kavramına 

dayanır. Bu kavram üzerinde toplanıp işlenmiş olan bir felsefedir. 

Augustinus’a göre felsefenin ana ödevi, Kilise öğretisini bilimsel bir sistem 

olarak oluşturmak, bu bakımdan temellendirip geliştirmektir. Hristiyanlık 

düşüncesinin Antik Felsefe ile uzlaştığı anlayışlar da, bağdaşıp birleştiği 

yönler de-bu felsefenin yardımıyla öğretisini oluşturmağa çalıştığına göre-

elbette var. Bunların başında, Platon’un idealizmi ile düalizmini, Aristoteles'in 

teleolojisini, Stoa’nın monotheizmi ile ‘önceden belirlenmiş olma’ 

(praedestinatio) inancı gösterilebilir. Antik Çağ Felsefesinden şüphecilik ile 

Hristiyan dünya görüşünün ise hiç bir şekilde uzlaşamadığı görülmektedir. 

Çünkü şüphecilik (skepsis), çürütülemez bir doğru’nun insan için 

olamayacağı, şüphede durup kalınması gerektiği düşüncesindedir. Oysa 

Hristiyanlık mutlak bir inanca bağlanmayı esas almaktadır.5 

Patristik felsefeden sonra Skolastiğin yöntem bakımından yapmak 

istediği şey, aklı (felsefeyi) vahyin doğrularına uygulayarak inanç konularını 

alabildiği kadar kavranır hâle getirme, bununla da vahye karşı akıl yönünden 

ileri sürülmüş olan itirazları karşılayabilmektir. Buna göre Skolastik 

Felsefenin istediği şey, temellendirmek ve çürütmektir; yeni bir şey bulmak 

 

4 Gökberk, Felsefe Tarihi, 125-126. 
5 Gökberk, Felsefe Tarihi, 129. 
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değildir. Skolastik Felsefe bilginin değişmez bir kadrosu olduğu kanısındadır. 

Bu kadro, Kilise Babalarının bilgece sözleriyle felsefe otoritelerinin işlemiş 

oldukları temel bilgilerden oluşmuştur. Bu bakımdan yapılacak şey, Kilisenin 

otorite diye tanıdıklarının dediklerini, yargılarını (sententia) bir araya 

toplamaktır. Nitekim Skolastik için yine tipik olan ‘sententia kitapları’, bu 

derleme işini görürler. Bu derleyişten sonra da, bu sententia’lar aralarında 

uyumlu bir hâle getirilmeğe çalışılır; daha doğrusu, bunların aralarında 

uzlaşabilecekleri, bağdaşabilecekleri kanıtlanmaya çalışılır. Bu kanılar 

(sententia) arasında bir uyuşmanın olabileceğini kanıtlamak, Orta Çağ 

filozoflarının hep ulaşmayı denedikleri bir amaç olmuştur.6 

Görünen o ki din ile felsefeyi uzlaştırma çabasının temelleri çok eskiye 

dayanmaktadır. Yahudi Philo ile başlayıp Yeni-Platoncu, Patristik ve 

Skolastik dönem filozoflarının da çabaları ile devam eden bu düşünce İslâm 

filozoflarının düşüncelerine yansımıştır. İslâm filozoflarının düşüncelerinde 

din-felsefe uzlaşması konusunda aynı mücadelenin devam ettiğini görüyoruz.  

İlk İslâm filozofu Kindî’ye (ö. 870) göre kim hakikati araştırmayı küfür 

diye reddederse, kendisi kâfirdir. Hakikati bilmek, rubûbiyeti, fazileti, ona 

ulaşmanın yolunu ve reziletlerden korunmayı bilmektir. Dolayısıyla ilahiyat, 

vahdaniyet ve ahlâka dair bilgiler, varlığın hakikatinin bilgisi içinde yer alır. 

Bu ise, Allah’ın sâdık elçilerinin getirdiğinden farklı bir şey değildir. 

Dolayısıyla Kindî’ye göre Peygamberlerin getirdiği hakikat ile felsefenin 

ulaştığı hakikat arasında paralellik vardır. Bu nedenle dinî kaygıyla da olsa 

felsefeyi reddetmek, hakikatin kendisini reddetmektir ki böyle bir kişinin 

dinle alakası kalmaz.7 

Fârâbî, din ile felsefe arasındaki uzlaştırmayı felsefenin birliği, din-

felsefe birliği, konu ve gaye birliği, hakikatin birliği gibi dayanaklarla 

 

6 Gökberk, Felsefe Tarihi, 138-140. 
7 Kindî, Resâil el-Kindî el-felsefiyye, ed. Muhammed Abdülhadi Ebû Rîde, 1. Bs 

(Mısır: Dârü’l-Fikri’l-Arabî, 1950), 103-105. 
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sağlamaya çalışmaktadır. Her filozofun düşüncesinin diğerleriyle aynı 

olduğunu söylemek ne kadar güç bir durum olsa da felsefenin birliği 

konusunu Fârâbî, Aristo ile Platon’un düşüncelerinin aynı olduğunu 

savunduğu ‘el-Cem’ adlı eserinde ortaya koymaya çalışmaktadır. Ona göre 

Platon ile Aristo’nun farklı düşündüklerini savunanlar onların felsefelerini 

anlamamışlardır. Onlar aynı hakikati farklı şekilde, farklı kavramlarla 

anlatmaya çalışmışlardır.8 Fârâbî, din ile felsefeyi konu ve gayelerinin bir 

olması dolayısıyla hakikatin birliği düşüncesinden hareketle uzlaştırmaya 

çalışmaktadır. Ona göre felsefe ve din temelde varlıkların İlk İlke’sini ve İlk 

Sebeb’ini vermektedir. İkisi de en yüce gaye olan saadet-i kusva’yı 

kazandırmaya çalışmaktadır.9 

Fârâbî’ye göre fizikten metafiziğe, ahlaktan siyasete kadar geniş bir 

yelpazede yer alan aklî bilgi (felsefe), bilkuvve olan aklın, bilfiil akıl ve daha 

sonra da müstefâd akıl aşamasına ulaşması sonucu ortaya çıkan bir gerçekliği 

ifade etmektedir. Böyle bir bilginin kaynağı mertebe olarak insanın üstünde 

yer alan faal akıldır. Faal akıldan elde edilen bilgide hata olmaz. Bu bilgi 

burhana dayalı (yakînî) kesin ve doğru bilgidir. Müstefâd akıl mertebesine 

gelmiş olan akıl ile faal akıl arasında mertebe kalmaz. Bu aşamadan sonra kişi 

filozof olarak faal akıl vasıtasıyla hakiki bilgiye ulaşır.  

Fârâbî’ye göre dini vaz‘ eden ilk başkan hem bir filozof hem de bir 

peygamberdir. Bilgi akışı biri filozofa diğeri peygambere ait olarak iki 

düzeydedir. Filozof düzeyde bilgi faal akıldan münfail akla feyezan eder. 

Peygamber düzeyinde ise bu feyezan mütehayyile gücüne kadar gider. Filozof 

peygamber mütehayyile gücündeki mükemmellik sayesinde hakikatleri 

 

8 Fârâbî, Kitabu’l-Cem‘ beyne Re‘yeyi’l-hakimeyn Eflatun el-İlâhî ve eristutalîs, es-

Semeretu’l-mardiyye fi b‘adi’r-risalati’l-Farabiyye içinde, thk. İmad Nebil, 1. Bs 

(Beyrut: Dâru’l-Fârabî, 2012), 189-190; Ömer Mahir Alper, İslâm Felsefesinde Akıl – 

Vahiy Felsefe – Din İlişkisi, 2. Bs (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2008), 70-74. 
9 Fârâbî, Kitabü Tahsilü’s-saade, thk. Ali Bû Mülhim, 1. Bs (Beyrut: Dâru 

Mektebeti’l-Hilal, 1995), 88-95. 
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sembolik hâle getirerek toplumun önemli bir kesimine rehberlik etmektedir. 

Bu bakımdan felsefe ve dinin kaynağı birdir. Tek farklılık dindeki 

hakikatlerin kavramsal boyutta sembolik ifadelerle, felsefede ise üst 

mertebedeki ifadelerle anlatılmasından ileri gelmektedir.10 

İbn Sînâ da Fârâbî’de olduğu gibi din ile felsefeyi uzlaştırma 

meselesinde konu ve gaye birliğinden bahsetmektedir. Ona göre din ve 

felsefenin ikisinde de teorik ve pratik olmak üzere iki yön mevcuttur. Teorik 

yön, salt bilmeyle alakalı iken pratik yön ise amellerle, ahlakla ilişkilidir. Her 

ikisinin de gayesi mutluluğu elde etmektir. Bu bakımdan din ile felsefe 

arasında bir uzlaşıdan söz edilebilir. Şu var ki Fârâbî de İbn Sînâ da din ile 

felsefeyi konu ve gayede bir olmalarını uzlaşmaları için yeterli 

görmemektedirler. Onların uzlaştıklarını söylemek ikisinin de hakikat 

olduklarını ortaya koymaya bağlıdır.11  

Fârâbî’de olduğu gibi İbn Sînâ’ya göre de insan aklı hayal gücünde 

bulunan cüz’î idrakler üzerinde düşündüğünde faal aklın nuru onu 

aydınlatmakta, düşünme sonucu hazır hâle gelen insan aklına küllîler 

yukarıdan feyezan etmektedir. O hâlde aklın gerek başlangıçta gerekse son 

aşamalarda elde ettiği bilgi ilâhî bir bilgi olup yanlış olması düşünülemez. 

İnsan aklının belli bir yönteme bağlı kalarak kendisinde bulunan apriori 

bilgilerle faal aklın etkisi sonucu elde ettiği bütün bilgiler bu nedenle hakikati 

ifade etmektedir. Ona göre vahyî bilgiyi getiren nebî insanlık mertebeleri 

içerisinde en üst kemâli ifade eden nübüvvet makamında bulunmaktadır. 

Oldukça güçlü bir hadse (sezgi) sahip olan nebî, faal akıl ile ittisalindeki 

mükemmeliyet nedeniyle herhangi bir beşerî eğitim ve öğretimden 

 

10 Fârâbî, Fusûlü’l-medenî, thk. D. M. Dunlop, trc. Hanifi Özcan, 1. Bs (İzmir: İstiklal 

Matbaası, 1987), 72-73; Fârâbî, Kitabü’s-Siyâseti’l-medeniyye el-mülekkab bi 

mebâdii’l-mevcûdat, 1. Bs (Beyrut: et-Tab’atü’l-Katûlukiyye, 1998), 32-36; Alper, 

İslâm Felsefesinde Akıl – Vahiy Felsefe – Din İlişkisi, 130132. 
11 Alper, İslâm Felsefesinde Akıl – Vahiy Felsefe – Din İlişkisi, 167-171. 
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geçmeksizin en kısa bir zamanda filozofun uzun bir çabayla elde ettiği bilgiyi 

vahiy yoluyla alabilmektedir. Zira vahiy Allah’tan faal akıl vasıtasıyla 

bilgilerin peygamberin kalbine feyezân etmesi olayıdır. İbn Sînâ’ya göre 

mutlak bilgiye sahip olan Allah’tan gelen bilgilerin yanlış olabilmesi mümkün 

değildir. Bu bilgiler de felsefî bilgiler gibi kesin hakikatlerdir.12  

Felsefî ve dinî bilginin ikisinin de hakikat olduğunu söylemek, 

aralarındaki farkın veya zaman zaman aralarında çıkan çatışmanın neden 

kaynaklandığı sorusunu akla getirmektedir. İbn Sînâ’ya göre bu farkın nedeni, 

felsefenin belli niteliklere sahip bir azınlığa (havâs) hitap etmesi, dinin ise 

esasen genel halk kitlesine (avâm) seslenmesidir. Avâm ise bir takım 

hakikatleri bütün çıplaklığı ile algılama ve kavrama yetisine sahip değildir. Bu 

nedenle peygamber, hakikatleri sembollerle alegorik olarak insanlara 

anlatmaktadır. Aksi hâlde insanlar peygamberlerin söylediklerini kabul 

etmeyeceklerdir. Te’vil dili kullanıldığında ikisinin aynı hakikati ifade 

ettikleri ortaya çıkacaktır. Eğer bir takım insanlar felsefeyle uğraşıp ya da 

felsefeye çağırıp da dinin yolundan çıkıyorlarsa, kesinlikle bu durum 

felsefeyle ilgili görülmemelidir. Felsefenin insanları sapkınlığa götürmesi 

düşünülemez. Böyle bir sapkınlık olsa olsa onların âciz ve kusurlu 

oluşlarından kaynaklanmaktadır.13 

İslâm filozofları din-felsefe çatışmasının olduğu yerde dinî kavramların 

sembolizminden hareketle bunları te’vil etmek gerektiği konusunda ortak bir 

düşünceye sahiptir. Ancak buna rağmen her meselede böyle bir yolu tercih 

etmenin zorluğu da ortadadır. Buna rağmen İslâm filozoflarının din –felsefe 

çatışmasında hakem olarak aklı esas aldıklarını görüyoruz.  

 

12 İbn Sînâ, Eş-Şifa et-tabi’iyyat en-nefs, thk. el-Ebb George Kanawati ve Said Zayed, 

1. Bs (Kahire: Darü’l-Katibi’l-Arabî, 2012), 6: 208-211; Alper, İslâm Felsefesinde 

Akıl – Vahiy Felsefe – Din İlişkisi, 212-214. 
13 Alper, İslâm Felsefesinde Akıl – Vahiy Felsefe – Din İlişkisi, 214-215. 
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Dânînî’ye göre akıl tek bir mahiyete/öze sahiptir ve birliğe zatî bir 

eğilimi vardır. Ancak bu bir olan hakikatin çeşitli mertebeleri vardır ve insan 

daimi çabasıyla bu mertebeler içinde aranan kemale ulaşır. Akıl, serbesttir ve 

serbestliği kendinde gördüğü için daima kendini kendi ayağının altına koyar 

ve böylece mertebelerde ilerler. Akıl kendini kendi konusu yapabilir ve bu 

yolla kendi kendini bilebilir. Her hâlükârda düşünmek ve delillendirmek aklın 

işidir; doğru insan düşünmekten ve delillendirmekten kaçamaz. Şu var ki 

İslâm filozofları zaman zaman din-felsefe çatışmasında peygambere ve dinî 

naslara bağlılıklarını göstermek adına aklın hakemliğine başvurma konusunda 

çok zorlukla karşılaşmışlardır. Bu konuda İbn Sînâ’nın cismanî meâd/diriliş 

konusunda kendi aczini/yetersizliğini itiraf etmesi ve açıkça cismanî dirilişin 

sadece din aracılığıyla ispatlanabileceğini söylemesi örnek verilebilir.  

İbn Sînâ ruhanî dirilişi ispatlamak için delil getirir ve bu konuda akıl-

din uzlaşısına derinden inanır. O cismanî diriliş konusunda iki tür söz 

söylemiştir. Şifâ kitabında akıl yolunun bu meselede kapalı olduğunu 

söylerken nakle dayanmış ve Hz. Peygamber’in bu konuda getirdiği bilgiyi 

kendisi için bağlayıcı saymış, ama Adhaviyye risalesinde nakle bağlılıktan 

bahsedilmemiştir ve görünen o ki İbn Sînâ cismanî dirilişi kabul 

etmemektedir. İbn Sînâ bu risalede dirilişle bağlantılı cismanî acı veya sevinci 

ya da elem ve lezzeti bir tür mecaz ve istiare olarak yorumlar ve onları temsil 

ve teşbih kabilinden sayar. Burada zikredilen husus, pek çok İslâm 

filozofunun iddia ettiği şekliyle akıl-din telifinin kolay olmadığını ve bazı 

bağlamlarda zorluklarla karşılaşıldığını göstermektedir.14  

Aklın hükümleri ve kuralları bize şunu göstermektedir ki aklın kesin ve 

sabit hükümlerinde istisna yoktur. İbn Sînâ’nın dinî inanç esaslarını aklî ve 

burhanî şekilde anlaşılıp kavranabilir gördüğü hâlde cismanî dirilişin nakil 

 

14 Ğulâmhüseyin İbrâhîmî Dînânî, İslâm Dünyasında Felsefî Düşüncenin Serüveni, 1. 

Bs (İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020), 3: 33-34. 
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yolu dışında ispatının mümkün olmadığını açıkça söylemesi bir çelişki olarak 

görülmektedir. Bu görüşün İbn Sînâ’nın dinin ilkelerini aklî sayma ve burhanî 

kılma hususundaki aslî tutumuyla uyumlu olmadığı açıktır. Bu uyumsuzluğu 

ortadan kaldırmak için İbn Sînâ’nın cismanî dirilişe inanmadığı ve onu dinin 

sabit ve kesin esaslarından saymadığı söylenebilir.15  

İbn Rüşd’e göre şeriatla felsefenin usûlü arasındaki uygunluk 

konusunda felsefî konuları inceleyenler arasında yolunu azıtan sapıklar ve 

yanlışlıklara düşen hatalı kişiler vardır. Bu durum ya bu kişilerin 

yaratılışlarındaki eksiklikten, (fıtratları itibariyle yeterince akıllı ve zeki 

olmamalarından), felsefî konularda düşünürken kötü bir inceleme şekline 

dayanmalarından veya şehvanî ve nefsânî arzuların onlara gâlib gelmiş 

olmasından veyahut bu eserlerde yazılı olanları doğru olarak anlamaları için 

kendilerine rehberlik yapacak bir üstad bulamamış olmalarından veyahut da 

bütün bu kusurların hep birlikte onda toplanmış olmasından ileri gelmektedir. 

Böyle durumlar var, diye felsefî konularda düşünme ehliyetine haiz olan 

kimseleri bu gibi konuları incelemekten menetmek lazım gelmez.  

Felsefe cihetinden gelen bu nevi zarar, arızî olarak ona bulaşan bir 

şeydir, zâti (ve aslî bir zarar ve ziyan) değildir. Tabiatı ve zatı icabı, 

kendisinde fayda bulunan bir şeyi, onda arızî olarak mevcut olan bir zarar 

sebebiyle (böyle bir zarar için onda müsait bir yerin var olması dolayısıyla) 

terk etmek gerekmez. Bundan dolayıdır ki, Resûlüllah (s.a.), ishal hastalığına 

yakalanan kardeşine bal şerbeti içirmesini bir şahsa emretmiş, adam kardeşine 

bal şerbetini içirince derhal hastanın ishali fazlalaşmış, bunun üzerine hastanın 

kardeşi Hz. Peygamber'e gelerek durumdan şikâyetçi olmuş ve yakınmıştı. O 

zaman Hz. Peygamber adama: “Allah doğru söyledi ama kardeşinin karnı 

yalan söylüyor,” buyurmuşlardı.16 

 

15 Dînânî, İslâm Dünyasında Felsefî Düşüncenin Serüveni, 3: 34. 
16 İbn Rüşd İbn Rüşd, Kitabu faslu’l-makal ve takrîru ma beyne’ş-şeriati ve’l-hikmeti 

mine’l-ittisal, thk. Albir Nasri Nadir, 1. Bs (Beyrut: Darü’l-Maşrık, 1986), 33. 
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İbn Rüşd, felsefe okumaları ve bu konuda araştırmalara dalmalar 

sebebiyle sapık hâle geldikleri zannolunan bir takım aşağılık insan grupları 

vardır, diye felsefe okuma ehliyetine ve salahiyetine sahip olan şahısları, 

hikmete dair yazılan eserleri tetkik etmekten menedenin misâli, (uzun süre 

susuz kaldıkları için) kendilerine verilen su boğazlarına durdu da, böylece bir 

çok kimse öldü gerekçesiyle, susuzluktan ölene kadar susuz bir kimseyi tatlı 

ve soğuk su içmekten meneden kimsenin haline benzediğini, suyun boğazda 

durması sebebiyle vukua gelen ölümün arızî, susuzluktan ölmenin ise zâti ve 

zaruri bir husus olduğu konusunda şüphe olmadığını özellikle belirtir.17 

Ona göre bu sanata (hikmet ve felsefeye) ârız olan (saptırıcı, azdırıcı ve 

yanlış yollara sevkedici) şeyler, diğer sanatlara (ve ilimlere) de arız olmuştur. 

Nice fıkıh âlimi vardır ki, öğrenmiş olduğu fıkıh ilmi, takvasının az oluşuna 

ve dünyaya balıklamasına dalmasına sebep olmuştur. Hatta fıkıhçıların 

çoğunun böyle olduklarını görmekteyiz. Hâlbuki sanatları (yani tahsil etmiş 

oldukları fıkıh ilmi) zatı ve özü itibariyle amelî (ve ahlâkî) faziletlere sahip 

olmayı icap ettirmektedir. Şu hâlde (özü itibariyle) ilmî fazileti gerektiren 

hikmet gibi bir (ilme ve) sanata, amelî fazileti gerektiren, sanata ârız olan bir 

şeyin ârız olması uzak (ve garipsenecek) bir şey değildir. İbn Rüşd, bütün 

bunlar bu şekilde sabit olduktan sonra Müslüman olarak bu İlâhî şeriatımızın 

hak olduğuna, saadete dikkati çeken ve (insanları) ona davet eden, yani Ulu ve 

Yüce Allah ve mahlûkatı hakkında bilgi sahibi olmaya (marifet-i ilahiye) 

işaret ve davet edenin de bu şeriat olduğuna inandığımızı, tabiatının ve 

cibilliyetinin gerektirdiği bir tasdik şekli ile her bir Müslümanın bunun böyle 

olduğunu (kesinlikle bilir ve) kabul ettiğini belirtmektedir.18    

Diğer taraftan İbn Rüşd, insanların tabiatı, tasdik yönünden birbirinden 

üstün ve farklı özelliklere sahip olduğunu da şöyle ifade etmektedir: 

 

17 İbn Rüşd, Faslu’’l-makal, 33-34. 
18 İbn Rüşd, Faslu’’l-makal, 34. 
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1. İnsanların bazıları (bir hükmü) burhanla tasdik eder. 

2. Diğer bazıları, (aynı hükmü) cedelî sözlerle,-burhan sahibinin 

burhanla tasdik ettiği gibi-tasdik eder. Çünkü tabiatında ve 

istidadında bundan fazlası yoktur.  

3. Öbür bazıları ise, hatâbî (ve iknaî) sözlerle, fakat burhan ehlinin 

burhana dayanan sözlerle tasdik etmeleri gibi tasdik eder. Ya da 

yine iki durum ortaya çıkar: Şeriatın anlattığı şey, yani nasların 

zahirî manaları, burhan ve delile dayanan bir düşüncenin o varlık 

konusunda ulaştığı sonuca: 

a) ya uygun olur, 

b) veya muhalif olur. 

Eğer uygun ise, burada söylenecek bir söz yoktur. Şayet muhalif ise, 

işte o zaman burada te'vil talep olunur (ve gerekir). Te'vilin manası, bir sözü 

hakiki delâletinden ve manasından çıkararak mecazî delâlete ve manaya 

götürmektir. Fakat te'vil yapılırken, bir şeyi; benzeri veya sebebi, veyahut 

sonucu veyahut da dengi... vs. olan diğer bir şeyle isimlendirme gibi 

Arapçadaki mecazî ifadeleri kullanma hususundaki lisan geleneğinin ihlâl 

edilmemesi şarttır. Bu gibi şeylerin mecazî söz sınıflarına ve nevilerine ait 

tariflerin şümulüne girmesi ve onlardan sayılması gerekir. (Temsil, teşbih, 

zikr-i sebeb irâd-ı müsebbeb, zikr-i hal irâd-ı mahal vs. gibi).19 

İbn Rüşd’e göre akıl ve nakil arasındaki uygunluk konusunda bir fıkıh 

âlimi, şer‘î hükümlerin pek çoğunda bunu (ve bu mânada te'vil) yaptığına 

göre, elinde burhan ve delil bulunan bir şahsın (ve hakîmin) aynı şeyi yapması 

çok daha uygun olur. Şüphe yok ki fakihin elinde olan sadece zannî bir 

kıyastır. Halbuki ârifin (ve hakîmin) elinde yakînî ve kat‘î kıyas vardır. Biz 

kesinlikle şuna inanıyoruz: Burhanla ulaşılan ve elde edilen bir neticeye, 

 

19 İbn Rüşd, Faslu’’l-makal, 34-35. 
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şeriatın zâhiri ve görünüşü muhalif düşerse, bu neviden olan zahirî (hükümler 

ve meseleler), Arapçadaki te'vil kaidelerine göre yapılacak bir te'vili ve 

yorumlama tarzını kabul eder. Bu önermede, yani temel hükümde hiçbir 

Müslüman şüphe etmez, herhangi bir mümin bu konuda şekke düşmez.  

Sözü edilen manayı kavramak için çaba harcayan, bu yolda tecrübeler 

yapan ve ma‘kûl ile menkûlü (akla uygun olanla nassa uygun olanı) te'lif 

etmek gayesiyle bu maksada yönelen bir kimsenin bu husustaki yakînî ve 

kesin bilgisi artar da artar. Hatta biz diyoruz ki: Şeriat tarafından anlatılıp da 

zahirî itibariyle burhana muhalif olan hiçbir şey yoktur ki; şeriat itibar edilir, 

(incelenir) ve diğer bölümleri araştırılırsa, şeriatın lafızlarında zâhiri itibariyle 

bile bu te'vile şahitlik yapan veya şahitlik yapma derecesine yaklaşan bir şey 

mutlaka bulunur, (burhanla ulaşılan bir netice bir nassın zâhirine muhalif bile 

olsa, bu neticenin doğruluğu mutlaka diğer bir nassın zâhirinin şehadeti ve 

şehadete yakın bir delâleti ile sabit olur).20 

İbn Rüşd bütün Müslümanların ittifak ettiği noktayı şöyle ifade eder: 

 “Şeriatın lafızlarının tamamını zahirî mânada anlamak zarurî değildir. 

Aynı şekilde nasların hepsini te'vil sureti ile zahirî mânalarının dışına 

çıkarmak da olmaz.”  (Ayet ve hadislerin tümünü zahirî mânada anlamak 

mümkün olmadığı gibi hepsini te'vil ederek zahirî mânanın dışına çıkarmak 

da imkân dahilinde değildir. Bu konuda icma ve ittifak halinde bulunan 

âlimler) te'vil edilen naslarla te'vil edilmeyen nasların tayini (müevvel 

sayılması veya sayılmaması gereken naklin tesbiti) hususunda ihtilaf 

etmişlerdir. Meselâ Eş'arîler, istivâ âyetini ve hadis-i nüzûlü te'vil ederken, 

Hanbelîler her ikisini de zahirî mânaya göre anlarlar. Şeriatta zâhir ve 

bâtının (muhkem - müteşâbih, mânası açık olanla kapalı olan ifadelerinin) 

mevcûd oluşunun sebebi, tasdik konusunda insanların yaratılışındaki 

değişiklik ve zekalarındaki farklılıktır. Birbiri ile çatışma durumunda bulunan 

 

20 İbn Rüşd, Faslu’’l-makal, 35-36. 
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zahirî ifadelerin şeriatta yer almasının sebebi, ilimde râsih olanların, çelişik 

görünen nasların aralarını te'vil suretiyle telif etmeleri gerektiğine dikkati 

çekmek ve onları uyarmaktır.”21  

İbn Rüşd bu konuda Al-i İmran yedinci ayeti delil olarak 

göstermektedir: “Kitabı sana indiren O'dur. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı 

muhkemdir, bunlar Kur'an'ın esasıdır. Diğer kısmı ise müteşabihtir. (Yetkili 

âlimlerce te'vil edilir niteliktedir)... Müteşabih olan ayetlerin te'vilini bir Allah 

bilir, bir de, O'na iman ettik, hepsi de Allah'ın nezdindedir... diyen ilimde 

râsih olanlar bilir.”  

Yapılan açıklamalara göre filozoflarımızın din ile felsefenin bir uzlaşı 

içerisinde olduğu konusunda benzer düşüncelere sahip oldukları 

görülmektedir. Şu var ki felsefi düşüncede hatanın meydana gelebilmesi de 

her zaman muhtemeldir. Böyle bir durumda akla gelebilecek olan, ‘yapılacak 

şey nedir?’ sorusudur. 

Burada, felsefî düşüncede hatanın meydana gelmesinin imkân dâhilinde 

olduğu düşünülecek olursa filozofun din ve felsefeyi uzlaştırma problemiyle 

karşı karşıya gelmesi gündeme gelmektedir. Dinin kaynağı İlahî vahiy olduğu 

için İlahî vahiyde yanlış olmaz. Buna karşılık felsefe insan düşüncesinin 

ürünüdür, insan düşüncesi ise daima hata ve yanılgıya açıktır. Böyle bir 

durumda insan tercihini hangi yönde kullanacaktır? Aslında bu problem, 

hatanın tespit edilmesinde yasanın ne olduğu meselesiyle de yakından 

ilişkilidir. Bunu belirleyecek olan yasa şüphesiz akıldır. Çünkü hangi 

konularda hatanın ortaya çıkabileceği, hangi konularda hatanın olmayacağı 

meselesi bizzat felsefî bir meseledir.  

Felsefî bir meseleyi araştırmanın filozofun görevi olduğunda ve 

filozofun bu konuda hükme varacağında şüphe yoktur. Doğruyu yanlıştan ve 

safı saf olmayandan ayıracak olan akıldır ve akla sarılmadan asla yanlış ve 

 

21 İbn Rüşd, Faslu’’l-makal, 36. 
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doğrudan bahsedilemez. Buna göre aklın karşısına çıkması mümkün olan her 

türlü hatadan güvende olmak için ister istemez akla dönmeliyiz. İlahî vahiyde 

hata olmadığını ve dinin hükümlerinin insanı hakikat yoluna ilettiğini bize 

söyleyen akıldır. Bir filozof asla hata işlemediğini söyleyemez, zira hayat 

şartlarında insanı hedefine ulaştıran yol daima düz ve pürüzsüz değildir ve her 

an çeşitli engel ve problemlerle karşılaşabilir. Bu engel ve problemleri 

belirlemek ve tanımak akıl aracılığıyla gerçekleşir ve ondan kurtulmanın yolu 

da aklın tedbiri ile mümkündür. Akıl kendi sınırlılığını da bilir ve dolaşma 

gücünün olmadığı bir yerde susma hükmünü verir.  

Bir filozofun hata yapmasının mümkün olması sebebiyle felsefe 

yapmakla meşgul olmaması gerektiği iddia edilemez, zira bu hükmü 

açıklamak da bir tür felsefe yapmaktır, felsefe yapan kimse ise felsefe 

yapmaya engel olamaz. Bir filozof hata yapabilir olmakla beraber, hata ve 

yanlışa düşmemek için daima çaba sarf eder. İnsanın gücü ve büyüklüğü de 

hataya düşme ihtimali olmakla beraber bu tehlikeli yerden kurtulmak için 

elinden gelen bütün çabayı göstermesidir. Felsefe tarihi hakikati idrak etme 

yolundaki daimi çabaya işaret eder. İslâm felsefesi tarihi de bu uzun ve 

maceralı çabanın İslâm maneviyatının renk ve kokusuyla hayat sahnesine 

çıkmış bir parçasına işaret eder.  

Felsefe tarihinin hakikati idrak yolunda bir tür sürekli çabaya işaret 

ettiği söylendiğinde bunun anlamı filozofların hata yapmadıkları ve 

görüşlerinin eleştirilemez olduğu değildir. Felsefî düşünceler içinde zararlı ve 

beğenilmeyen sonuçlar da getirmiş olan pek çok hata da meydana gelmiştir. 

Felsefî düşünceler aklî ilkelere dayanır, aklî ilkeler ise kendi sağlamlığını ve 

geçerliliğini kendisi dışında aramaz. Felsefî düşünce sadece insanî tecrübelere 

nispetle üstünlük sahibi olmakla kalmayıp mitsel düşünceye ve kelâmî 

düşünceler üstünde de kendi egemenliğini muhafaza eder.  

Felsefî düşünce İnsanî tecrübeleri açıklar ve yorumlar, onlara düzen ve 

uyum bahşeder. Felsefî düşünce mitsel düşünceleri de yorumlar ve açıklar, 
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kelâmî düşüncelerin hatalarına parmak basar. Bilinmelidir ki bir filozof pek 

çok konuda kelâmî düşüncelerin yanlışına vâkıf olmasına ek olarak, felsefî 

düşüncelerin yanlışını da bilir. Bir başka deyişle, felsefî düşüncede baş 

gösteren yanlış ve yanılgılar filozofların yöntemiyle ortaya çıkarılabilir ve 

kavranabilir; felsefî düşüncenin dönüşümü de işte böylesi bir güç ve bilgiden 

kaynaklanır. Felsefe tarihine baktığımızda felsefî düşüncenin geliştiğini ve 

dönüştüğünü ve bu dönüşümlerin içinden pek çok hakikatin ortaya çıktığını 

görürüz.22 

O zaman açıklıkla şunu ifade etmeliyiz ki felsefi düşünce akıl yoluyla 

hakikat, hakikate yakın veya hakikatin dışında bir yerde olabilir. Bunu 

belirleyecek ölçü akıldır. Aklın dışında herhangi bir ölçüden bahsetmek 

yanlıştır. Hakikatin dışında olanı hakikat yoluna koyacak rehber de yine 

akıldır. Bu açıdan bakıldığında naklin de anlaşılması ve anlamlandırılması her 

açıdan akla bağlıdır. Bu bakımdan naklin de akıl süzgecinden geçirildikten 

sonra inanan tarafından kabul veya reddedildiğini görüyoruz. Her şeyde akla 

uygunluk aramanın doğru olup olmadığı tartışılabilir elbette. Ancak şu var ki 

akıl ve nakil konusunda bir çatışma olduğunda filozofların ortak kanaati, nakil 

için te’vil yolunun tercih edilmesidir. Bu bakımdan çatışmanın ortadan 

kaldırılması yoruma bağlı olmaktadır. 

Sonuç 

Din-felsefe veya akıl-nakil uzlaşması veya çatışması meselesi Antik 

Çağ’dan beri tartışılmıştır. Din-felsefe uzlaşması/çatışması her zaman akıl-

vahiy uzlaşması veya çatışması ekseninde tartışılan bir mesele olmamıştır. 

Felsefenin yerleşik siyasi, toplumsal, kültürel veya mitsel düşüncelere karşı 

farklı bir şey ortaya koyduğu durumlarda her zaman böyle bir problemden söz 

 

22 Dînânî, İslâm Dünyasında Felsefî Düşüncenin Serüveni, 3: 35-36. 
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edilebilir. Biz böyle bir problemin varlığını Antik Çağ’da Empedokles, 

Sokrat, Platon, Aristo; Yeni-Platoncu dönemde Plotinus, İskender Afrodisi, 

Boethius, Orta Çağ’da Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ gibi filozofların felsefi 

düşünceleri hakkında, kendi dönemlerinde ve sonraki dönemlerde yapılan 

yorum ve analizlerde, yapılan tenkitler ve yazılan reddiyelerde çok açık ve net 

olarak görmekteyiz.  

İslâm filozofları din ve felsefeyi aynı hakikatin iki veçhesi, yöntemleri 

farklı ancak hakikatin birliği olarak görmektedir. Din daha çok avam 

tabakanın anlayabileceği bir dil ve üslupla sembolizmin de yardımıyla 

hakikati anlatmaya çalışmaktadır. Felsefe ise aynı hakikat için daha üst 

mertebede bir dil ve derin kavramlar kullanmaktadır. Felsefe karşıtlığının asıl 

sebebi de çoğunlukla bu üst mertebedeki dilin anlaşılamamasından veya 

insanların anlayış ve yorumlayış tarzından kaynaklanmaktadır. Akıl ve vahiy 

arasındaki çatışma veya anlaşmazlık gibi görülen şey, te’vîl ile akıl 

süzgecinden geçirilerek anlaşılır ve uzlaşılır hâle getirilebilmektedir. 

Aykırılığın giderilmesinin çaresi bu yöntemdir.  

Burada önemli olan mesele, felsefi düşüncenin insan ürünü olması 

hasebiyle hata ile malul olması, akıl ile uzlaşmayan vahyin ise te’vil ile 

uzlaşılır kılınması meselesidir. Bu iki durumda da tek hakem akıl olmaktadır. 

Filozof kendi hatasını yine akıl ile çözmekte ve hakikate akıl ile ulaşmaktadır. 

Akıl ile çatışması durumunda da naklin akla uygunluğunu ortaya koyan ölçü 

yine aklın kendisi olmaktadır. Felsefe karşıtlığının temelinde asıl yatan şey, 

felsefi düşüncenin mevcut zihniyetle çatışması meselesidir. Mevcut zihniyet, 

siyasi, dini, kültürel, geleneksel bir düşünce olabilir.  

Felsefenin mevcut zihniyetle çatışması durumunda mevcut düzenin de 

bozulması anlamına gelmektedir. Düzenin bozulması çıkar çarkının da yok 

olması gibi bir sonuç ortaya koyduğu için felsefe hep yanlış yol ve sapkın bir 
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düşünce olarak halka anlatılmıştır. Asıl ise tamamen bunun tersidir. Felsefe 

her zaman hakikati arama gayreti olduğu için, mevcut yanlış ve sapkın 

zihniyeti ortadan kaldırma çabası içerisinde olmuştur. Felsefe aklın ürünüdür. 

Vahiy Tanrı’dan gelmektedir. İkisinde de esas olan gaye birliğidir. Vahyî 

hakikat doğrudan yukarıdan (melekten) gelmekte, aklî hakikat ise aşağıdan 

yukarıya doğru aynı hakikate doğru gitmektedir. Aradaki tek fark hakikate 

ulaşma meselesinde yöntemlerinin farklı olmasıdır. 
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BÖLÜM 2 

Acı Üzerine İki Düşünce: Gautama Buda ve Arthur 

Schopenhauer Mukayesesi 

Necati SÜMER 

Giriş  

 Bu çalışmada biri Doğu’da diğeri Batı’da olmak üzere iki düşüncenin 

acı üzerine ortak düşünüşü ele alınacaktır. Doğu’da Gautama Buda, Batı’da 

Arthur Schopenhauer acı duygusunun kökenini sorgular. Çalışmada 

mukayeseli bir yaklaşımla iki farklı kültürden düşüncenin nasıl benzer 

noktada buluştuklarına değinilecektir.  

1. Buda’nın Hayatı 

Buda, kesin bir tarih olmasa da MÖ 563’te Sakya devletinin kralı 

Suddhodana ile kraliçe Maya’nın çocuğu olarak dünyaya gelir. Buda’nın 

doğum öncesine ait çeşitli efsaneler, onun tarihsel hayatıyla iç içedir.1 Buna 

göre Maya, hamileliğinin dokuzuncu ayında eşinden kendisini babasının 

yanına götürmesini ister. Hamile kadın tahtırevan üzerinde yolculuğa çıkarılır. 

Kuzeydoğu Hindistan’da bugün Nepal sınırına yakın Lumbini kasabasındaki 

bir koruluğa gelinir. Maya, korulukta dolaşarak çiçekleri koklar, kuş seslerini 

dinler. Başı döner, Banyan ağacının dalını tutar. Ayaktayken herhangi bir ağrı 

 

Doç. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı, 

necatisumerr@gmail.com 
1 Andre Ferdinand Herold, The Life of Buddha, trans. Paul C. Blum, (New York: A & 

C Boni, 1927), 9-10; Mahmut Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi, 3. Baskı, 

(İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013), 135; Hüsamettin Karataş, “Sakyamuni Buda’nın 

Tarihsel Kişiliği ve Öğretisinin Yeni Bir Din Hâline Geliş Süreci”, Dini Araştırmalar 

Dergisi 16/42 (Haziran 2013): 131-132. 
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ve acı çekmeden doğum yapar. Devalar’ın2 yardımıyla doğan çocuğa beyaz 

bir elbise giydirilir. Çocuğu, annesinin kucağına verirler. Çocuk hemen ayakta 

durur. Dört bir yana yedişer adım atar.3 Buda, bebek iken konuşmaya başlar. 

İnsanları acıdan ve cehaletten kurtarmaya geldiğini söyler.4 

Maya, çocuğunu alıp babasının sarayına gider. Kız kardeşi 

Mahapajapati’ye yakında öleceğini söyler. Oğluna annelik yapmasını ister. 

Ertesi gün Maya, kız kardeşini yanına alarak sarayına geri döner. Babası, 

çocuğunu görünce mutlu olur. Doğumdan yedi gün sonra Maya hayatını 

kaybeder. Buda, bebek yaşta annesiz kalır. Kral Suddhodana, eşinin kız 

kardeşi Mahapajapati ile evlenir. Böylece annesinin vasiyet ettiği gibi teyzesi, 

Buda’nın üvey annesi olur.5 Buda’nın doğduğu dönemde Himalayalar dağının 

eteklerinde yaşayan Asita adlı bir münzevi vardır. O, Buda ile ilgili bazı 

rüyalar görür. Kral Suddhodana’nın sarayına gelir. Buda’nın gelecekte 

insanlara merhamet eden, onları doğru yola götüren bir din kurucusu 

olduğunu söyler. Kral Suddhodana ve eşi Mahapajapati, Asita’nın 

 

2 Eski İran geleneğinde iyilik güçlerine karşı kötülük tanrısı Ehrimen’in yanında 

duran ve ona yardım eden güçlerdir. İyilerle amansız bir savaş içinde olan Devalar, 

şeytani güçler olarak bilinir. Bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, (Konya: Vadi 

Yayınları, 1998), 94. 
3 Buda’nın doğduktan sonra her yöne yedişer atması sembolik bir anlam içerir. Eliade 

bu eylemin mitik bir kökeninin olduğunu savunur. Buna göre Buda’nın yedi adımı 

kozmik sistemin tepesine ulaşmayı çağrıştırır. Buda, yedi kozmik gezegenden 

çıkarak, “dünyanın tepesine” ulaştım veya ben bu dünyanın en tepesiyim mesajını 

vermiş olmaktadır. Hin kültüründe kozmik sistemin zirvesine çıkmak tinsel ve tensel 

anlamda önemli bir aşamaya geliş veya yükselişi ifade eder. Bu anlamda Buda’nın 

daha yürür yürümez aydınlanma yolunda belirtiler göstermesi benliğine dalma 

anlamında önemli bir mitsel vurgudur. Bkz. Mircea Eliade, Mitler, Rüyalar ve 

Gizemler, trc. Cem Soydemir, 1. Baskı, (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017), 123-

124; Mircea Eliade, İmgeler ve Simgeler, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Baskı, 

(Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017), 91-93. 
4 Bhikkhu Nanamoli, The Life of the Buddha According to Pali Canon, (Sri Lanka: 

Budist Publication Society, 2001), 1-5; Cengiz Erengil, Budizm, 1. Baskı, (İstanbul: 

İnsan Yayınları, 2004), 21-22. 
5 Venerable Narada Mahathera, The Buddha and His Teachings, (Sri Lanka: Buddha 

Dharma Education Association Inc.,1998), 2; Erengil, Budizm, 23. 
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söylediklerine inanır.6 “Amacını gerçekleştiren” anlamında Buda’ya 

“Siddharta” adını verirler. Gautama soyadı, Sakyamuni unvanıdır. Buda eren, 

aydınlanan anlamında sonradan kendisine verilen bir addır. Buda, sarayda 

bakıcılar tarafından büyütülür. Eğitim alır, yedi yaşındayken okuma yazmayı 

öğrenir. Dört yaşındayken babası ile birlikte Sakyalıların kutladığı geleneksel 

“Ekim Festivali’ne” gider. Babası, şenliğin açılışı için ilk sabanı tarlaya 

sürmeye başladığında, Buda kaybolur. Bir süre sonra onun bir ağacın altında 

meditasyon yaptığını görür. Yanına gelerek önünde saygıyla eğilir. Gece 

boyunca Buda’ya Dharma’yı7 anlatır.8   

Buda, kraliyet ailesinde doğmanın getirdiği konfor ve refah içinde 

büyür. Fakat ne kadar iyi yaşam koşullarına, eğitime ve sosyal hayata sahip 

olsa da bir türlü tatmin olamaz. O, küçük yaşlardan itibaren insan hayatını 

derinden etkileyen merhamete, acılara ve üzüntülere karşı duyarlıdır. Babası 

sarayda devlet işleriyle meşgul olurken o tarlalara gider. Oralarda dolaşır ve 

Cambu ağacının altına oturur. Ağacın gölgesinde meditasyon yapar.9 Bir gün 

Buda, herkesin işi gücüyle uğraştığı bir zamanda sarayın bahçesinde bir 

ağacın altında bağdaş kurar. Derin düşüncelere ve tefekküre dalarak 

kendinden geçer. Babası, bahçede Buda’nın yanına koşar. Oğlunu o hâlde 

görünce gururlanır ve önünde eğilir.10 

Buda bir prenses olan kuzeni Yasodhara ile evlenir. Düğünü Hindu 

geleneklerine göre törenle yapılır. Evlilikten Rahula adında bir erkek 

çocukları olur. Ailesiyle birlikte sarayda lüks hayatı yaşayan Buda, 

 

6 Herold, The Life of Buddha, 12-13; Erengil, Budizm, 24. 
7 Sanskritçede kanun ve nizam anlamına gelir. Hint dinlerine özgü bir kavramdır. 

Budizm’de Dharma, Buda’nın öğretilerini ifade eder. Ayrıca varlığı koşullandıran 

güçler şeklinde bir anlamı daha vardır. Bkz. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, 95. 
8 Herold, The Life of Buddha, 16-17. 
9 Hajime Nakamura, Gotama Buddha (En Güvenilir Metinler Üzerinden Yazılmış Bir 

Biyografi), trc. Zeynep Seyhan, 1. Baskı, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 2012), 74-75. 
10 Nakamura, Gotama Buddha, 75-77. 
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çocukluğunda yaptığı gibi sarayın dışına gezintilere çıkar. Babasıyla birlikte 

çiftçilerin düzenlediği baharı karşılama festivallerine katılır. Burada doğa ile 

ilgili bazı tecrübeler edinir. Çiftçilerin sürdüğü topraktan bazı böceklerin 

çıkmaya çalışırken bazı kuşların da gelip onları yediğini görür. Canlıların 

hayat mücadelesine hayran kalan Buda, onların bir kısmının yaşam için 

mücadele ederken bir kısmının bunları yiyip karnını doyurduğunu idrak eder. 

Bu durum üzerinde tefekkür etmeye başlar. Buda, hayatın döngüsü üzerinde 

düşünür. Canlıların bu yaşam biçiminin acı üzerine kurulu olduğunu anlar. 

Hayatın acı üzerine kurulu bu döngüsü karşısında acı çeker ve hüzünlenir.11 

Buda, 29 yaşına gelince içindeki huzursuzluk iyice artar. Konfor, istek 

ve arzular Buda’ya keyif verse de onda acıya da neden olur. Arzular ve acılar 

arasındaki ikilemde gidip gelir. Çelişkili hayatın artık kendisini mutlu 

etmediğini düşünür. Buda’nın özellikle yaptığı dört gezinti, onun hayatın 

anlamsız olduğu fikrine kapılmasına neden olur. Hakikati sorgulamasına iten 

ilk olay, bir ihtiyarla karşılaşmasıdır. Buda, bir gün şehir dışında bir koruluğu 

gezmeye çıkınca yolda kır saçlı, dişsiz, kambur, iki büklüm olmuş bir ihtiyar 

görür. İlk defa çökmüş ve neredeyse ölmek üzere olan ihtiyarı görünce 

etkilenir. Sarayda hep genç, bakımlı ve güçlü insanları görmüştür. Buda, 

kendisinin de bir gün bu duruma düşeceğini hayal ederek derin bir üzüntüye 

girer. Zihni darmadağın olur. Hayatını korku ve üzüntüyle sorgulamaya 

başlar. Doğan herkesin yaşlanmak zorunda olmasının acı verici olduğunu 

düşünür.12  

Buda, ikinci gezisinde bu kez gözlerinin feri gitmiş, kendinden geçmiş, 

inleyen bir hasta ile karşılaşır. Bu durumun, bir gün hastalandığında kendi 

başına geleceğini hayal eder. Böyle düşününce Buda’nın rahatı kaçar. 

 

11 Karataş, “Sakyamuni Buda’nın Tarihsel Kişiliği ve Öğretisinin Yeni Bir Din Hâline 

Geliş Süreci”, 132; Herold, The Life of Buddha, 18-24. 
12 Piyadassi Thera, The Buddha, His Life and Teaching, (Sri Lanka: Budist 

Publication Society, 1995), 10-13. 
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Üzüntüye kapılır. Hayattan zevk almadan hâlsiz bir şekilde yaşamanın acı 

verici olduğunu düşünür. Üçüncü gezisinde törenle yakmaya götürülen bir 

cenazeye rastlar. Buda, bir gün kendisinin veya sevdiklerinin öleceğini ve bu 

şekilde bir törenle götürüleceğini hayal eder. Ölüm düşüncesi ona zor gelir. 

Son gezintisinde bir dervişle karşılaşır. Bu kişi insanlara merhametle, sevgiyle 

ve saygıyla davranmaktadır. Canlıları incitmemeye özen gösteren ve 

doğruluktan dem vuran dervişin hâli, Buda’yı etkiler. Onun yaşam biçimini 

kendine çıkış yolu olarak görür.13 Başkasının doğumu, hastalığı, günahı, 

yaşlılığı ve ölümü aslında insanın başına gelen acı gerçeklerdir. Buda, bunları 

dört soylu gerçek olarak öğretisinin temeline yerleştirir.14 

Babası, dört gezintide şahit olduğu acıları unutması için onun daha 

fazla eğlenmesini ve mutlu olmasını ister. Sarayda eğlenceler ve şenlikler 

tertip eder. Bunların hiçbiri Buda’ya gördüğü acı gerçekleri unutturmaz. Ona 

göre çözüm, derviş gibi olmaktır. Derviş gibi olursa yaşadığı acı ve sıkıntıdan 

kurtulacağını düşünür.15 

Buda, saraydan ayrılmak için babasından izin ister. Babası, Buda’nın 

isteğini geri çevirir. Amacı, mutlak hakikati bulmak olduğu için16 saraydan 

ayrılır ve Anoma Nehri’nin kıyısına gelir. Kılıcıyla saçlarını kazır. 

Samanalara benzemek ve Kşatriya sınıfını çağrıştıran izleri yok etmek ister. 

Eski yaşamına ait elbiseleri çıkararak beyaz elbiseyi, bir avcının sarı 

elbisesiyle takas eder.17  Gezgin bir derviş olarak köy köy dolaşır. Dilenerek 

karnını doyurur. Gezdiği yerlerde dönemin ünlü gurularından ve bilgelerinden 

 

13 Walter Ruben, Eski Metinlere Göre Budizm (Budacılığın Diyalektik Yorumu), trc. 

Lütfü Bozkurt, 3. Baskı, (İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000), 86-87; Thera, The 

Buddha, His Life and Teaching, 13-14. 
14 Nakamura, Gotama Buddha,80. 
15 Herold, The Life of Buddha, 28-29. 
16 Bkah Hgyur-Bstan Hgyur, The Life of Buddha and The Early History of His Order, 

trans. W. Woddville Rockhill, (London: Trübner -Co. Ludgate Hill, 1884), 24. 
17 Bhikkhu Silacara, A Young People’s Life of the Buddha, Singapore: Dharma Net 

Dharma Book, 1995), 15-19; Ruben, Eski Metinlere Göre Budizm (Budacılığın 

Diyalektik Yorumu), 90-91. 
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ders alır. Yine de mutlu olmaz. Aradığı gerçeğin gurularda ve çilecilerde 

olmadığını düşünür. Çilecilerle birlikte münzevi hayatı yaşar.18 Buda, yol 

üzerinde yoga ve meditasyon hocalarından katı riyazet uygulamaları öğrenir. 

Uruvela Gölü’ne gider. Gölün yakınlarındaki ıssız bir yere yerleşir. Uzun bir 

oruç dönemine girer. Bir deri bir kemiğe döner. Bazen açlıktan ve susuzluktan 

bilinci kaybolur. Bayılıp yere düştüğü zamanlar olur.19 

Buda altı yıl boyunca perhizlerle ve oruçlarla günlerini münzevi bir 

şekilde geçirir. Saraydaki konforun aksine doğanın sert yüzüyle tanışarak 

kendini disipline etmeye çalışır. Nihayetinde nefsine verdiği eziyetin 

kendisini öldüreceğinden endişelenir. Bu yüzden oruç tutmayı bırakır.20 Altı 

yıllık inziva hayatını geçirdiği yerden uzaklaşarak Pragbodhi Dağı’na gider. 

Nairancana Nehri’nin kıyısına gelir. Nehrin kıyısındaki ormanda 

aydınlanmaya ulaşmak için bir incir ağacının altına yönelir. Buda’nın seçtiği 

incir ağacının adı Bodhi Gaya’dır. Sırtını Bodhi ağacına, yüzünü doğuya 

dönerek bağdaş kurup oturur. Ağacın altında derin bir meditasyona dalar.21 

Budist dinsel geleneğinde ifrit olarak bilinen Mara, yedi yıl boyunca Buda’nın 

peşinden koşarak onu yolundan çıkarmaya çalışır. Fakat başaramaz.22 Buda, 

 

18 Hgyur, The Life of Buddha and The Early History of His Order, 27; Nakamura, 

Gotama Buddha,106-107. 
19 Henri Arvon, Budacılık, trc. İsmail Yerguz, 1. Baskı, (Ankara: Dost Kitabevi 

Yayınları, 2006), 36-37; Nakamura, Gotama Buddha,123-125. 
20 Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan 

Hristiyanlığın Doğuşuna), trc. Ali Berktay, 1. Baskı, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 

2003), II: 88; Ruben, Eski Metinlere Göre Budizm (Budacılığın Diyalektik Yorumu), 

92-93. 
21 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın 

Doğuşuna), 89; Nakamura, Gotama Buddha,123-125; Herold, The Life of Buddha, 

46-48. 
22 Herold, The Life of Buddha, 49-52; Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 

(Gotama Budha’dan Hristiyanlığın Doğuşuna), 90; Ruben, Eski Metinlere Göre 

Budizm (Budacılığın Diyalektik Yorumu), 97. 
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incir ağacının altında aydınlanmaya ulaşır. Siddhatra Gautama Sakyamuni 

artık Buda, başka bir deyişle “Uyanmış Kişi” olur.23    

Buda’ya göre hakikat ne kadar derin olursa olsun insanlara 

aktarılmalıdır. Bu ilke doğrultusunda Buda, tüccarların ilk müntesipleri 

olmasıyla öğretisini yaymaya başlar. İlk yolculuğunu Benares’e yapar. Burada 

daha önce tanıştığı beş çileci Yogi arkadaşıyla karşılaşır. Onlara öğretisini 

anlatır. Benares’in yakınlarındaki Sarnath Geyik Parkı’nda (Miga-daya) ilk 

vaazını verir. Beş çileci yogi, ilk Budacı keşişler olur. Buda ve arkadaşları 

yıllarca Ganj Ovası’nda bir şehirden diğerine seyahatler yaparak öğretilerini 

anlatır. İnsanlara hayatın acı, ıstırap ve yanılgı üzerine kurulduğunu fakat 

kendi öğretilerini kabul ederlerse kurtuluşa ereceklerini vaaz eder.24 Buda’nın 

gösterdiği mucizeler, peşinden gelenlerin sayısını arttırır.25 

Zamanla Buda’ya karşı çıkanlar olur. Bunlardan bir tanesi kuzeni 

Devadatta’dır. Buda’yı saf dışı bırakıp hareketin lideri olmak ister. Buda’yı 

öldürmek için kiralık katiller tutar. Kiraladığı adamlar, Buda’yı öldürmekte 

başarısız olur. En sonunda Buda’yı öldürmek için üzerine azgın bir fil 

gönderilir. Buda, üzerine gelen fili sakinleştirerek saldırı girişiminden 

kurtulur. Devadatta, Buda’yı engelleyemese de Budistler arasında ayrılığa yol 

açar. Buda, birçok saldırıdan kurtulur. Zamanla bu gezilerden dolayı yorulur. 

Artık yaşlanmıştır. MÖ 478’lerde Buda, Bambu Korusu Köyü’ne 

 

23 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın 

Doğuşuna), 90; Herold, The Life of Buddha, 53-54. 
24 Peter Harvey, An Introduction to Buddhism Teachings, History and Practices, 2. 

Edition, (New York: Cambridge University Press, 2013), 24-25; Ruben, Eski 

Metinlere Göre Budizm (Budacılığın Diyalektik Yorumu), 99-100; Nakamura, Gotama 

Buddha, 218. 
25 Silacara, A Young People’s Life of the Buddha, 19; Ruben, Eski Metinlere Göre 

Budizm (Budacılığın Diyalektik Yorumu), 101. 



33 | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI 

(Venugrama) yerleşir. Bu köyde dizanteri hastalığına yakalanır. Fakat bir süre 

sonra iyileşir. Buda, hastalığını girdiği derin meditasyon sayesinde atlatır.26 

Buda ölmeden önce keşişlerine ve Liçhavi prenslerine son bir kez vaaz 

vermek ister. Keşiş yardımcılarından Vaisali’de bulunan müritlerini 

toplamasını ister. Demirci Çunda’nın evinde akşam yemeği yemek için 

toplanırlar. Demirci, Buda’ya domuz etinden yapılmış oldukça ağır bir yemek 

ikram eder. Buda, daha dizanteriyi yeni atlatmıştır. Yemeği yedikten sonra 

rahatsızlığı tekrar nükseder. Bu kez kanlı dizanteriye yakalanır. Buda, 

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kasia kenti olarak bilinen 

Kushinagar’a gitmek ve son nefesini orda vermek ister. Bu uzun ve zahmetli 

yolculukta bitkin düşer. Kushinagar’a yakın bir yerde dururlar.27 

Ananda, Kushinagar’daki bütün Mallaları28 çağırtır. Onlara son 

konuşmasını yapar. Buda, iki ağacın arasında son kez meditasyon yapar. 

Meditasyonun üçüncü gecesinde Buda, uykusuzluk ve yorgunluktan bitkin 

düşer. Meditasyonunun dört aşamasını geçen Buda, son nefesini verir. 

Böylece MÖ 478 yılında hayata veda eder.29 Buda öldükten sonra cenazesi, 

 

26 Thera, The Buddha, His Life and Teaching; 73-74; Eliade, Dinsel İnançlar ve 

Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın Doğuşuna), 90; Nakamura, 

Gotama Buddha, 430-431. 
27 Thera, The Buddha, His Life and Teaching, 81-82; Nakamura, Gotama Buddha, 

474; Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın 

Doğuşuna), 93. 
28 Mallalar, bugünkü Hindistan sınırları içerisinde Sakyalıların yakınında yaşayan bir 

Hindu halkıdır. Pava’da ve Kushinagar’da olmak üzere iki topluluk hâlinde 

yaşarlardı. Bunlar soylular tarafından cumhuriyet şeklinde bir yönetim biçimiyle idare 

edilirlerdi. Buda’yı selamlamakla, onu misafir etmekle ve cenazesini defnetmekle 

meşhur olan Mallalar, kendilerine özgü yaşam tarzlarıyla dikkat çeken bir halktır. 

Ticaretle uğraşan Mallalar, Kşatriya sınıfındandır. Pamuklu kumaş parçaları giymeleri 

ve süslü çadırlarda yaşamaları onların ön plana çıkan özellikleridir. Mallalar, 

Hristiyanlıktaki rahipler benzerler. Teşkilatlanma açısından da aynı yapıyı takip 

ederler. Bkz. Nakamura, Gotama Buddha, 681-691; Fatih Eroğlan, “Karizmatik Bir 

Otorite Olarak Rahiplerin Dinsel Geleneklerdeki Yeri”, ASEAD, 6/1, 316. 
29 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın 

Doğuşuna), 94. 
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Mallalar tarafından kumaşa sarılarak zeytinyağı teknesinin içine konulur. 

Görkemli bir cenaze töreniyle kendisinin de vasiyet ettiği gibi cesedi yakılır.30  

2. Buda’nın Acı Anlayışı 

Buda’nın acı anlayışını ortaya koymak için aydınlanmak amacıyla incir 

ağacının altına girdiği tefekkür anına gitmek gerekir. Çünkü Buda, incir 

ağacının altında derin meditasyon hâlindeyken üç gün boyunca art arda acı ile 

ilgili dört soylu hakikatin farkına varır. Buna göre birinci gece, zihninde 

acıdan kurtuluş ile ilgili bazı fikirler uyanır. Bu aşamada reenkarnasyon 

gerçeğini anlar. Sonsuza kadar süren doğumları, ölümleri ve yeniden 

bedenlenmeleri fark eder. Her yeni doğuş, beraberinde dünyanın acı, ıstırap ve 

yanılgılarını getirmektedir. Buda, acı üzerine kurulu döngüyü idrak eder.  

İkinci tefekkür gecesinde, daha önceki hayatlarında bir bedenden başka 

bir bedene girdiğini görür. Buda, her yeniden doğumda çeşitli canlı varlıkların 

formuna girmektedir. Üçüncü gecesinde her şeyin göreceli olduğu, bir şeyin 

varlık dünyasına çıkmasının bazı şartlara bağlı olduğu gerçeğini öğrenir. 

Budizm’de buna “Bağımlı Varoluş Yasası” veya “On İki Halkalı Nedensellik 

Yasası” adı verilir. Bu gerçeğe göre her doğum, ölüm ve yeniden bedenlenme 

kendisinden öncekinin bir sonucu, daha sonrakinin sebebidir. Sözü edilen 

üçüncü gece, uyanış anı olur. Buda aydınlanır ve dört soylu hakikatin farkına 

varır. Bahsedilen dört soylu hakikat, onun Buda olmasını sağlar.  Başka bir 

deyişle “Siddhatra Gautama Sakyamuni” Buda, yani “Uyanmış Kişi” olur.31   

Buda’nın aydınlanmayla ulaştığı dört hakikat aynı zamanda onun acıya 

dair anlayışını ortaya koyar. Sözü edilen hakikatler şunlardır:  

 

30 Harvey, An Introduction to Buddhism Teachings, History and Practices, 27; Eliade, 

Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın Doğuşuna), 

94; Nakamura, Gotama Buddha, 511; 520. 
31 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Gotama Budha’dan Hristiyanlığın 

Doğuşuna), 90; Herold, The Life of Buddha, 53-54. 
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1. Hayat acı ve ıstıraptan ibarettir. 

2. Acı ve ıstırabın kaynağı arzu ve hırstır. 

3. Acı ve ıstıraba son vermek için arzu ve hırstan kaçınmak gerekir. 

4. Arzu ve hırstan kaçınmanın yolu Sekiz Dilimli Yol’u takip 

etmektir.32 

Sözü edilen dört ilke aynı zamanda Budizm’in hayata bakışını ortaya 

koyar. Buda’nın hayatı konfordan çileciliğe, arzulardan hiçliğe evrilir. O 

hayatının uzun bir evresini çeşitli yaşantı biçimlerini tecrübe ederek geçirir. 

Söz konusu evrelerin hepsinde fark ettiği nokta, arzuların sınırsızlığı ya da 

yoğunluğudur. Ona göre arzu ve hırs insanın hakikati görmesinin önündeki 

engeldir. Buda, aydınlanma anında dört soylu hakikat adını verdiği anlayışının 

temeline acı ve ıstırabı koyar. Ona göre hayat acı ve ıstıraptan müteşekkildir. 

Aynı zamanda üzüntü, keder ve mutsuzluktan ibarettir. Buda bunu ilk soylu 

hakikat olarak anlayışının temeline koyar. 

Acı ve ıstırabın kökenini ise arzuya ve hırsa dayandırır. Ona göre 

insanın arzuları sınırsızdır. İnsan, hayatta neyi ister? Zenginliği, konforu, 

şehveti, öfkeyi, makamı, malı kısacası dünyaya dair ne varsa her şeyi ister. O, 

arzular denizinde gemisini yüzdürmek isteyen hırslı bir kaptandır. Öyle bir 

iştahla ve iştiyakla ister ki söz konusu istenç onun hakikati görmesini engeller. 

Başka bir deyişle arzular gözünü kör eder. Nitekim Buda’nın Ateş Vaazı’nda 

belirttiği gibi hoşuna giden ya da gitmeyen ne varsa insan hepsini arzular. 

Buda, kişinin hırsla arzuladığı şeyleri ateşe benzetir. Öte yandan ateş aynı 

zamanda yakıcı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla arzular acılara neden olur ve 

kişiyi yakar. Buradaki yanma insanın gözünün hakikati görmemesi ya da 

gözüne perde inmesidir.33 Arzunun ve hırsın söz edilen yanılgının sebebi 

 

32 Necati Sümer, Dinler Tarihi, 1. Baskı, (Ankara: Bilgesina Yayınevi, 2022), 111. 
33 Necati Sümer, “Buda’nın ateş Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme”, 

Tasavvur, Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 6/2 (Aralık 2016),1167-1175. 
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olması ve insanı acıya götürmesi Buda’nın aydınlanma esnasında fark ettiği 

ikinci soylu gerçektir.  

Arzulardan dolayı acı ve ıstıraba giren insanın kurtuluşu mümkün 

müdür? Buda, bunun çözümünün arzu ve hırstan kaçınmak olduğunu söyler. 

Yani ne kadar az istek ve ne kadar az hırs olursa acının yoğunluğu o denli az 

olur. Bu yüzden Buda aşırı istençten uzaklaşma ya da kaçınma tavsiyesinde 

bulunur. Onun yaklaşımı bir anlamda kişinin gözünü geçici olan dünyaya kör 

bir bakışla dikmek yerine arzularını sorgulayıp uyanık kalabilmesidir. İnsan 

neyi iştiyakla arzuluyorsa etkisini ya da sonucunu tahmin edip ona göre tavır 

alır. Çünkü her arzu insanda mutluluk uyandırmaz. Ayrıca geçici olan 

dünyada eşyaları ezeliymiş gibi algılamak Buda açısından sorundur. Onun 

tecrübe ettiği yaşam parçacıkları, dünyadaki çoğu şeyin geçici ve göreceli 

olduğunu gösterir. Buda sözü edilen gerçeğin farkına vararak insanların 

acıdan kurtulmasının yolunun arzulardan uzaklaşmak olduğunu söyler. 

Bahsedilen durum, onun aydınlanma sırasında ulaştığı üçüncü soylu 

hakikattir.34 

Buda açısından ilk üç gerçek bir süreçtir. Acının tespiti ve 

durdurulmasına dair bir yol haritasıdır. Fakat asıl gerçek, son soylu hakikat 

adını verdiği Sekiz Dilimli Yol’dur. Ona göre arzu ve hırsan kurtulmanın 

reçetesi sözü edilen yolu takip etmektir. Budizm açısından Buda’nın incir 

ağacının altında meditasyon hâlindeyken fark ettiği yol, kişinin acı ve 

ıstıraplarına son vermesidir. Artık dünyadaki eşyanın geçiciliği ve göreceliği 

biter. Yanılsama ortadan kalkar. Maya adı verilen yanılgı fark edilir. Dünyayı 

bir doğumhaneye benzeten Buda, acılarla örülü olduğunu ifade ettiği yaşamın 

dinginliğine ulaşır. Bir anlamda kişi Buda gibi Nirvana’ya yani huzura 

 

34 Sümer, Dinler Tarihi, 111-12. 
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kavuşur. Alevlenen ateş önce köze sonra sönmüş küle döner. Böylece 

dördüncü soylu hakikat acının panzehiri olur.35 

Buda’nın aydınlanmadan sonra artık ne katı riyazetin ne de aşırı 

rahatlığın çare olduğunu anladığı ve Orta Yol olarak nitelendirdiği bu Sekiz 

Dilimli Yol nedir? Arzu ve hırsın sönmesine neden olan Sekiz Dilimli Yol 

şöyle ifade edilebilir: 

1. Doğru Bilgi 

2. Doğru Dikkat 

3. Doğru Düşünme 

4. Doğru Tefekkür 

5. Doğru Çaba 

6. Doğru Davranış 

7. Doğru Konuşma 

8. Doğru Meslek 

Sözü edilen Sekiz Dilimli Yol, Buda’nın 35 yaşından 80 yaşına kadar 

takip ettiği acıdan kurtuluş ya da yaşam reçetesidir. Buda, 45 yıl boyunca 

ermiş bir kişi olarak bu öğretisini yayar. Buda’ya göre nefsinin esaretinde olan 

insan hayatı boyunca mülk, makam, mevki, başarı, uzun ömür ve haz peşinde 

koşar. Fakat sonuçta payına acı, ıstırap, hastalık ve başarısızlık düşer. Ölüm 

ise kaçamayacağı sonu olur. Fakat kişi dört soylu hakikati kavradığında her 

türlü arzuyu terk etmiş olur. Arzulardan kaçış, acının sonlanması yani 

mutluluğun belirmesi anlamına gelir.36  

Söz konusu sekiz dilimli yol tek tek aşılması gereken basamaklar 

biçiminde değildir. Bunlar bir Budist’in bir defada aynı anda hepsini yapmaya 

çalıştığı zihinsel ve fiziksel uygulamalardır. Kişi, arzu ve isteklerinin 

 

35 Sümer, Dinler Tarihi, 112. 
36 Abeysekera, The Life of the Buddha, 28; Yitik, “Budizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, 

319; Nakamura, Gotama Buddha, 228-230. 
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üstesinden gelmek istiyorsa bu yolları takip etmelidir. Aksi hâlde insan, hayatı 

boyunca sürekli arzularının sonucu olarak acı, ıstırap ve yanılgı içinde 

kıvranıp durur.37 Nihayetinde Buda, arzu ve hırsları acının nedeni olarak 

görmekte, bundan kurtuluş reçetesi olarak ise Sekiz Dilimli Yol’u takip 

ederek arzu ve hırstan uzaklaşmayı önermektedir. 

3. Schopenhauer’in Hayatı 

Arthur Schopenhauer 22 Şubat 1788 yılında Litvanya Birliği’nde doğar. 

1793 yılında Danzig’den ayrılıp Almanya Hamburg’a yerleşir. Burada eğitim 

için özel okula gider. Ardından daha iyi bir eğitim almak için İngiltere, 

Fransa, İsveç, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelere gider. 1085 yılında tekrar 

Hamburg’a döner ve iş hayatına atılır. Carl Ludwig Fernows ve Frans Passow 

gibi önemli hocalarla tanışır onların öğrencisi olur. 1809 yılında Göttingen 

Üniversitesinde tıp eğitimine başlar. Fakat bu alanı bırakıp felsefe ile uğraşır. 

Başka bir yerde Jena Üniversitesinde felsefe doktorasını tamamlar. 1820 

yılında Berlin Üniversitesinde doçent olur. 

1831 yılında üniversiteden ayrılan filozof, yalnız bir hayat yaşamayı 

tercih eder. Kant felsefesinden ve Hint filozoflarından etkilenir. Ölümüne 

kadar hep felsefe üzerine kafa yoran Schopenhauer, Almanya Frankfurt’ta 21 

Eylül 1860 yılında hayata veda eder. Filozof ardında önemli eserler bırakır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: Aşkın Metafiziği, Din Üzerine, Güzelin 

Metafiziği, Hayatın Anlamı, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, İstencin 

Özgürlüğü Üzerine, Okumak, Yaşamak ve Yazmak Üzerine ve Ölümün 

Anlamı38 

 

 

37 Abeysekera, The Life of the Buddha, 29; Yitik, “Budizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, 

321-322. 
38 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çev. H. Vehbi Alp, 5. Baskı, (İstanbul: Sosyal 

Yayınları, 1998), 376. 
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4. Schopenhauer’in Acı Anlayışı 

Schopenhauer, Buda ve Budizm üzerine kafa yoran bir filozoftur.  Öyle 

ki bazı pesimist düşüncelerinin Budizm’den etkilendiği bilinmektedir. 

Özellikle iradenin reddedilmesi meselesi Buda’nın fikirleri bağlamında ortaya 

koyduğu bir konudur. Ona göre irade, insan için önemli bir fenomendir. 

Bilinçli ya da tepkisel olsun irade insanı etkiler. O, yorulmayan ve organize 

eden güçtür. Var olmak iradesi yaşama isteğini ifade eder. Filozof açısından 

irade sadece insanda değil, hayvan ve bitkide de vardır. Onlar da yaşama 

isteği doğrultusunda hareket ederler. İnsan zekâsı sayesinde diğer iki türe göre 

daha fazla istenç duyar ve iradesini ortaya koyar.39  

Schopenhauer’e göre insan için sürekli var olma arzusunu ifade eden 

iradeden fenomen âlemi çıkar. Ayrıca insan varlığının özü olan irade ölmez. 

Ölüm, yalnızca fenomeni yani bedeni ortadan kaldırır. Fakat irade yine devam 

eder. İnsan yaşamak ve zevk almak ister. Bu da sürekli var oluş demektir. Ona 

göre var olmak ise zorunlu olarak ıstırap ve acıyı beraberinde getirir. Bunun 

sonucu olarak mutlu olmak insan için uzak bir ülkü hâline gelir. Onun 

açısından negatif mutluluk, ıstırabı durduran çaredir. Bunun yolu ise var 

olmaktan, yaşamaktan ve zevk almaktan kaçmaktır. İnsan için bu vazgeçiş 

iradenin reddi ya da inkârı anlamına gelir. Sözü edilen durum, insanın kendi 

kendini reddetmesi demektir.40  

Filozofun “kişinin kendini ya da başka bir deyişle iradesini inkâr ederek 

kurtuluşa ulaşması” düşüncesi, onun Buda ile ortak bir zeminde buluşması 

anlamına gelir. Çünkü Buda da insanın arzu ve hırstan uzaklaşarak kurtuluşa 

ulaşabileceğini söyler. Buda’nın aydınlanmaya ulaşmak ve zihnini 

berraklaştırmak için meditasyon yapması, perhize önem vermesi ve zorlu 

 

39 Weber, Felsefe Tarihi, 376-377. 
40 Weber, Felsefe Tarihi, 378-380. 
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oruçlar tutması iradeyi, arzuyu ve hırsı söndürme başka bir deyişle onu inkâr 

etme çabasıdır.41  

Filozofa göre kör bir tutkunun meyvesi olarak dünyaya gelen insan, 

iradesine söz geçiremeyen iki cinsin mahsulüdür. Dünyayı acı ve tamah yeri 

olarak gören filozof, bu dünyada doğmayı ıstırap olarak ifade eder. Ona göre 

madem istenç dışı dünyaya gelindi kişi mutlu olmak istiyorsa kendi istencini 

inkâr etmeli ya da onu esaret altına almalıdır. Onun açısından İsa’nın çarmıhta 

can vermesi var olmak isteğini söndürme çabasıdır. Onun yaklaşımına göre 

aynı şekilde birçok yaşantı tecrübesi edinip istemekten vazgeçen ve kendini 

sönmüş bir küle benzeten Buda’nın yaptığı, dünyadaki acı ve ıstırabı 

sonlandırmaya yönelik bir girişimdir.42  

Schopenhauer her isteğin ihtiyaçtan, eksiklikten doğduğunu bunların da 

acıya neden olduğunu söyler. Kişinin dileği yerine geldiğinde acı azalır. Fakat 

istekler sonsuz olduğu için çekilecek acılar olduğu gibi kalır. Ayrıca arzular 

sınırsızdır, doyum ise kısa sürelidir. Bir dilek doyurulduğunda diğeri hemen 

yerini alır. Böylece sürekli arzuların ortaya çıkması ve tatminin geçici olması 

insanın bilincini zayıflatır, onu kendine esir eder.43  

Filozof açısından bütün acılar gerçekleşmemiş istençtir. Arzular bir 

potansiyel olarak sürekli tetikte durur. Mezkûr arzular, varlığını hoş ya da 

nahoş sürekli duyurur. Bazen sancılı bazen bir boşluk duygusu yaratacak 

şekilde açığa çıkar. Kimi zaman da aşırı üzüntü, huzursuzluk ve çekilmez bir 

acı olarak kendini duyumsatır.44  

Ona göre acılardan kaçınmak için hazlardan vazgeçilmelidir. Hazlardan 

vazgeçmek ise iradeyi baskılamak ya da istencin heyecanını azaltmakla ilgili 

bir sorundur. Yani ne kadar az heyecanlanırsa kişi o kadar az acı çeker. 

 

41 Weber, Felsefe Tarihi, 380-381. 
42 Weber, Felsefe Tarihi, 382-383. 
43 Arthur Schopenhauer, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, Çev. Levent Özşar, 2. 

Baskı, (İstanbul: Biblos Kitabevi, 2009), 142. 
44 Schopenhauer, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, 264-269. 
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Arzuların heyecanına gelmeyip zihinsel ve bedensel acılardan kurtulan kişi, 

nerede olursa olsun mutlu olur. Onun için artık dünyadaki eşyaların ve 

nesnelerin varlığı ya da çokluğu bir şey ifade etmez.45  

Schopenhauer’e göre sürekli arzularının peşinden koşup duranlar, 

kendini aldatır. Arzular onları yanlış yollara sürükler. Bu yola düşen kişi en 

sonunda yorulur ve coşkusunu kaybeder. Neşe ve coşkunun olmadığı bir 

dünya ise kişi için acı ve ıstırap demektir. Böylesi bir hayat insan için 

ölümdür.46  

Filozof açısından yaşlılıkta ihtiras ve arzuların azalması nesnelere 

duyarlığın sönmesi ve duyguların artık heyecan vermemesi de böyle bir 

durumdur. Zihinde kaybolan tasavvurlar, bedende azalan canlılık bir nevi 

ölümdür. Dolayısıyla yaşlılık ve ölüm; neşenin ve coşkunun azaldığı, kişinin 

yaşama dair umutlarının yok olduğu zamanlardır.47  

Arzulamak, insan için her türlü sıkıntının kaynağıdır. Böylece 

Schopenhauer’in söyledikleri Buda’nın ifade ettiği düşünceyle paralellik arz 

eder. Buda’nın hastalık, yaşlılık ve ölüm karşılaşmalarından sonra konforu ve 

arzuları terk etmesi gibi kişi arzularından kurtularak ancak acılardan 

uzaklaşabilir. Bunu başaran kimse Buda’nın yaptığı gibi aydınlanmaya ulaşır. 

Böylece filozof, Budizm’in doğum, yaşlılık ve ölümün var olmadığı Nirvana 

anına atıf yaparak kişinin iradesini yok etmesinin ve dinginliğe ulaşmasının 

önemini dile getirir. Ona göre bu durum bir hiçlik değil, arzuların ve ihtirasın 

vereceği acıdan kurtuluştur.48  

 

45 Arthur Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Çev. Mustafa Özel, 5. 

Baskı, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000), 115-116; 128; 217. 
46 Arthur Schopenhauer, Hayatın Anlamı, Çev. Ahmet Aydoğan, 3. Baskı, (İstanbul: 

Say Yayınları, 2010), 12. 
47 Arthur Schopenhauer, Ölümün Anlamı, Çev. Ahmet Aydoğan, 1. Baskı, (İstanbul: 

Say Yayınları, 2012), 60. 
48 Arthur Schopenhauer, Din Üzerine, Çev. Ahmet Aydoğan, 2. Baskı, (İstanbul: Say 

Yayınları, 2011), 52. 
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Sonuç 

Schopenhauer, Doğu düşüncesine ilgi duyan bir filozoftur. O, özellikle 

Budizm üzerinde durur. Buda’nın aydınlanma süreci ve ardından Nirvana’ya 

ulaşması filozofun dikkatini celbeden mistik bir konudur. Buda’nın acı ile 

ilgili görüşleri Schopenhauer’in düşüncesini ciddi anlamda etkilemiştir. Bu 

açıdan filozof ile Buda arasında arzular ve acı bağlamında benzerlikler söz 

konusudur.  

Buda, arzuların ve hırsların kişinin dünyada hakikati görmesinin 

önünde engel olduğunu söyler. Onun açısından sonsuz arzular beraberinde 

bitimsiz acıları getirir. Sözü edilen bu görüş Schopenhauer’in düşüncesini de 

şekillendirir. Buda, arzuların yanılsamaya neden olduğunu Schopenhauer ise 

iradenin hakikati görmeye engel olduğunu söyler. Dolayısıyla ikisi için de 

ortak mesele bitmek bilmeyen arzular ya da iradedir. Başka bir deyişle istenç, 

ikisi için acının kaynağıdır. Bu çerçevede Buda ve Schopenhauer acının 

nedeni konusunda uzlaşırlar.  

Acının bitirilmesine yönelik çaba ise Buda ve Schopenhauer açısından 

oldukça benzerdir. Buda, arzu ve hırstan kaçınarak mutluluğa ulaşılabileceğini 

ve kişinin bunun için Sekiz Dilimli Yol’u takip etmesi gerektiğini vurgular. 

Filozof ise kişinin iradesini reddederek acıların üstesinden gelebileceğini ifade 

eder. O, negatif mutluluk adını verdiği yöntemle kişinin iradesini yok sayarak 

mutlu olabileceğini belirtir.  

Biri Doğu diğeri Batı kökenli olan iki düşünce arasındaki benzerlik açık 

bir etkileşimin ya da etkilenmemin neticesidir. Dinî ve felsefi olmak üzere iki 

farklı düşüncenin aynı noktada buluşması insan hayatına katkı bağlamında 

değerli bir benzerliktir. Özellikle acı gibi insanı derinden etkileyen bir 

duygunun farklı kültürler bağlamında ortak bir zeminde buluşması önemlidir. 

Acının sonlandırılmasına yönelik söz konusu ortak düşünüş, insanın dünyada 

mutlu olma ve başkasını mutlu kılma eylemine anlam katan bir çabadır. İnsan 

için yeryüzünde fazla istençten kaynaklı acıların yoğun, mutluluğun seyrek 
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olduğu düşünüldüğünde bahsedilen benzer reçetenin ne kadar değerli olduğu 

daha iyi anlaşılır. 
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BÖLÜM 3 

Hegel’de Antik Yunan Sanat Yapıtı ve Din İlişkisi 

Vedat TEZCAN* 

Giriş 

Hegel (ö.1831), felsefe tarihinin yetiştirdiği en önemli 

metafizikçilerden birisidir. Mantığı esas alan ontolojik dizgesiyle filozof, 

kendi çağı ve sonrasını etkileyecek görkemli bir metafizik yapı kurmuştur.1 

Söz konusu yapı, metafiziğin genel bilimler içindeki önemini göstermesi 

açısından son derece kıymetlidir. 

Hegel’in metafizik dizgesindeki en genel fikrin; “insanın manevi 

dünyasının, tinsel yaşamının, zihinsel etkinliğinin özgürlüğe doğru 

genişleyerek ilerlemesi”2 olduğu söylenebilir. Filozofa göre bu gelişme, 

ontolojik bir yasa doğrultusunda hareket eder. Bu yasaya göre ilk olarak 

varlık, yoklukla girdiği paradoksal karşıtlıkta dışa doğru açılır ve kendine 

yabancılaşır. Varlıktaki ilk devimin bu aşaması diyalektik aşamadır. Daha 

sonra gelecek kurgul aşamada paradoks çözülür, varlık-yokluk karşıtlığı 

“oluş” fazında birliğe kavuşur. Ancak bu birlik, bir önceki aşama gibi kendi 

içinde yeni karşıtlıklara sahiptir ve bu karşıtlıklar bir sonraki birlikte yeniden 

sentezlenir. Oluş böylece sürer gider.3  

 

* Dr. Öğr. Üyesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü. İletişim: vedattezcanx@gmail.com 
1 Frederick C. Beiser, “Hegel ve Metafizik Problemi”, çev. Güçlü Ateşoğlu, Alman 

İdealizmi II, ed. Güçlü Ateşoğlu (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013), 252. 
2 Nejat Bozkurt, G. W. F. Hegel Eserlerinden Seçmeler  (Ankara: Sentez Yayıncılık, 

2014),13.  
3 Doğan Özlem, Tarih Felsefesi (İstanbul: İnkılap Kitapevi, 2004), 116-117. 
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Hegel’e göre metafizik dizgenin her aşaması zorunludur.4 Panlojist 

karakteriyle bu metafizik ontoloji, dolaysız varlıktan doğa ve tin alanlarına 

gelişerek devam eder.5 Bu gelişimin son evresi, filozofun saltık tin dediği 

tamamlanma evresidir. Sanat, din ve felsefenin ortaya çıktığı bu evrede saltık, 

kendi bilincini tanır.6 Böylelikle saltığın doğada kendine yabancılaşmasıyla 

başlayan oluş serüveni, insanın felsefi bilince ulaşmasıyla tamamlanmış olur.  

Hegel felsefesinin içkin yapısını gösteren bu kısa özet, çalışmanın 

konusu olan sanat-din ilişkisinin temelindeki ontolojik işleyişe ışık tutar. 

Hegel özellikle “Tarih Felsefesi” ve “Estetik” üzerine verdiği derslerde bu 

işleyişe sık sık geri döner. Bu derslere göre Yunan sanat yapıtının dinsel 

niteliği, filozofun ontolojisindeki sanat-din ilişkisinin dünya tarihindeki 

karşılığına denk gelir.7 Hegel’e göre kavram ve realitenin birliği ideayı verir.8 

Bu anlamda dinsel karakteriyle Antik Yunan sanat yapıtı, sanatsal idealite 

olan güzel ideasının tarihsel karşılığıdır.9 Öyle ki güzelliğin Yunan tininde 

kazandığı bu somutluktan dolayı, Hegel’e göre “Yunan dini bizzat sanat 

dinidir.”10  

Çalışma, Hegel’in genel sistemi içinde Yunan sanat yapıtlarının dinle 

nasıl ilişkilendirdiğini incelemektedir. Bunu yaparken incelenen konunun 

ilişkili olduğu kavramsal bağıntılar bir sıra dâhilinde ele alınır. Birinci 

bölümde mantıksal ideadaki yeri itibarıyla din ve sanat kavramlarının 

 

4 Georg W. F. Hegel, Felsefi Bilimler Ansiklopedisi I Mantık Bilim, çev. Aziz 

Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınevi, 2004), 66. 
5 Bozkurt, G. W. F. Hegel Eserlerinden Seçmeler, 16. 
6 Herbert Marcuse, Us ve Devrim Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu, çev. Aziz 

Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınevi, 2013), 66. 
7 Georg W. F. Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, çev. Taylan Altuğ - 

Hakkı Hünler (İstanbul: Payel Yayınevi, 2012), 79. 
8 Georg W. F. Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler II, çev. Taylan Altuğ - 

Hakkı Hünler (İstanbul: Payel Yayınevi, 2015), 575.  
9 Frederick Copleston, A History of Philosophy 18th and 19th Century German 

Philosophy (London-New York: Continuum, 2003), 232-233.  
10 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler II, 181. 
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ilişkisini incelenir. İkinci bölümde Yunan tini ve din ilişkisi incelenir. Üçüncü 

bölümde ise Antik Yunan sanat yapıtının felsefi yapısının dinle olan özel 

ilişkisi incelenmektedir.      

1. Saltık İdeanın Açılımı ve Din-Sanat İlişkisi 

Hegel’in Tarih Felsefesi’nde sıkça kullandığı “Yunan tini” kavramı, 

düşünürün Yunan sanatıyla ilgili çözümlemelerinin anlaşılması açısından 

kritik önemdedir. Filozofa göre, Yunan tininin karakteristiği “orta terim” 

olmasıdır ve bu karakterin tarihsel somut karşılığı dinî figürlerde ortaya 

çıkar.11 Hegel, söz konusu kavramla ilgili bu tür cümleleri farklı yerlerde 

yineleyerek konunun hassasiyetini vurgular. Ancak burada okuyucu için 

önemli bir zorluk vardır. Hegel, Yunan tini kavramını açıkladığı Estetik ve 

Tarih Felsefesi derslerinde, kavramın ilişkili olduğu ontolojik geri plana yer 

vermez. Bu sorunu çözmek için okuyucuyu, Hegel tarafından “Mantık Bilim” 

kitabındaki ilgili kısımlara yönlendirilir. Bu sebeple henüz işin başındayken 

Mantık Bilim’deki ilgili bu kısımlara kısaca göz atmak yerinde olacaktır.   

Hegel’in felsefi dizgesini anlamak için gerekli temel kavramlardan 

birisi saltık/mutlak/idea kavramıdır. Filozofa göre “gerçeklik, hakikat, bütün, 

Tanrı, saltık aynı şeydir”.12 İdea/saltık, doğa ve zihin olarak kendini farklı 

biçimler altında beyan eder.13 Bütün bir varlık alanının toplamı olarak saltık, 

ereksel bir süreçtir. Bu anlamda saltık ya da “hakikat belirli bir yaşamı olan, 

kendi kendini kuran bir “özne” olarak düşünülmelidir.”14 Filozof felsefi 

sisteminin esası niteliğindeki bu konuyu “Tinin Fenomenolojisi” kitabında 

şöyle özetler: “Gerçek bütündür. Bütün ise ancak kendi açınımı yoluyla 

 

11 Georg W. F. Hegel, Tarih Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınevi, 

2010), 179. 
12 Bozkurt, G. W. F. Hegel Eserlerinden Seçmeler, 13. 
13 Peter Singer, Düşüncenin Ustaları Hegel, çev. Bahar Öcal Düzgören (İstanbul: 

Altın Kitaplar Yayınevi, 2003), 110. 
14 Çetin Türkyılmaz, “Hegel’de Gerçekleşme Kavramı”, Hacettepe Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dergisi 28/1 (2011), 197-205. 
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kendini tamamlayan özdür. Saltık üzerine söylenmesi gereken onun özsel 

olarak sonuç olduğu, gerçekte ne ise ancak erekte o olduğudur.”15 Burada söz 

konusu “bütün”ün, soyut evrenselliğe işaret eden yapay bir betimleme 

olmadığına dikkat edilmelidir. Aksine saltık ya da bütün, gerçekliğin 

oluşumunda temel yapıdır.16  

Hegel’e göre saltık’ın doğasının ereksel sürecinin işleyişini bilmek, 

sürecin yönünü belirleyen ereğin ne olduğu bilinmeyi ön gerektirir. Özne 

olarak konumlandırıldığı bu süreçte saltık, özneliğini farklı varlık fazlarında 

edimselleştirerek eyleme geçirir.17 Buna göre bütün olgusallığın kendisi olan 

saltığın, gelişim süreci üç ana evrede gerçekleşir. Bunlardan ilki, saltığın 

kendinde hâlini veren mantıksal ide, ikincisi saltığın kendine yabancılaşma 

evresi olarak doğa, üçüncüsü ise saltığın insanla beraber kendini bilme 

aşamasına evrildiği tindir.18 Hegel için diğerlerinin yanında tin evresi farklı 

bir önemdedir. Bu önemi vurguladığını göstermek için Hegel, saltığı tin 

olarak tanımlar.19 Bu tanımla saltığın kendini açındırma sürecine yön veren 

ereğin tin olduğu açığa çıkmış olur.   

Hegel’in saltığın gelişim sürecinin şeması olarak ortaya koyduğu bu 

yapı, kendi içerisinde mantıksal çıkarımın zorunlu prensiplerine göre gelişir. 

Tüm bu sürecin son evresi, saltığın kendi bilincine varma aşaması olan 

tindir.20 Bu aşamada saltık, dizgeyi meydana getiren tüm kategorilerde olduğu 

gibi üçlü açınımlar şeklinde ilerler. Hegel’in saltık idea dediği bu evrede tin, 

 

15 Georg W. F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea 

Yayınevi, 2011), 19-20. 
16 Georg Lukacs, Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru I Hegel, çev. Ayşen Tekşen 

(İstanbul: Payel Yayınevi, 2013), 90.  
17 Hegel, Tinin Görüngübilimi, 18-19.   
18 Kadir Çüçen vd.,  Varlık Felsefesi (Bursa: Ezgi Kitabevi, 2014), 351.  
19 Hegel, Tarih Felsefesi, 92.  
20 Bryan Magee, Büyük Filozoflar Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, çev. 

Ahmet Cevizci (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000), 203.  
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sanat, din ve felsefe olarak edimselleşir.21 Çalışma özelinde incelenen Yunan 

sanat yapıtının niteliği de saltık tin alanının problematiklerinden biridir. 

Dolayısıyla Hegel felsefesinde sanat yapıtı üzerine konuşma, aynı zamanda 

saltık idea üzerine bir konuşmadır.  

Hegel’in felsefesi esas itibariyle varlığı dizgesel, dolayısıyla bütüncül 

bir biçimde kavrar.22 Buna göre evrenin varlığı bir süreç olarak düşünülür. 

Mantıksal bir yapıya sahip bu süreç takip edildiğinde, varlık sisteminin tek bir 

tema çevresinde kurulu olduğu görülür. Hegel felsefesinde saltık-tin ilişkisi 

hakkında en genel açıklamayı veren bu tema şu şekilde özetlenebilir: “Saltık 

tin’e ancak 1) kendini düşünme, 2) doğa, 3) sonlu tinler (insanlar), onların 

kendilerini tarihte ifade etmeleri ve sanatta, dinde, felsefede saltık tinle 

bütünleştiklerini kavramaları aracılığıyla ulaşılabilir.” 23 Hegel’e göre son 

derece karmaşık içyapısıyla bu süreç, sonlu tinlerin saltık’la bütünleştikleri 

aşamaları göstermesi açısından önemlidir. Buna göre tinsel alan öncelikle 

öznel tin ya da tekil bireysellikler olarak açığı çıkar. İkinci olarak, insanların 

meydana getirdiği nesnel tin alanında toplum, devlet ve tarih vardır. Tinin 

kendi özünü bulacağı üçüncü aşamada ise sanat, din ve felsefe ortaya çıkar.24 

Bu alanların her biri somut evrensellik formlarıdır.25 Üç tinsel etkinliğin ana 

konusu, saltığın kendisi dolayısıyla Tanrı’dır. Bu yönüyle felsefe, sanat ve din 

saltık tin alanıyla ilgilenmeleri açısında ortak bir işlev üstlenirler.26 Michael 

Inwood, Hegel’in üç alan arasında kurduğu ilişkiyi şu şekilde betimler:  

 

21 Ömer N. Soykan,  “Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi Betimleyici-Eleştirel Bir 

Giriş”,  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40/01 (1999), 274.   
22 Hegel, Tinin Görüngübilimi, 10.  
23 Bozkurt, G. W. F. Hegel Eserlerinden Seçmeler, 25. 
24 Bozkurt, G. W. F. Hegel Eserlerinden Seçmeler, 17. 
25 Frederick Beiser, Hegel (New York and London: Routledge, 2006), 289.  
26 Kazım M. Arıcan, “Hegel’in Estetik Anlayışı Ve Din İle İlişkisi” Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/02 (2006), 218. 
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“Hegel’in sanat hakkındaki düşünceleri bir bakıma Schelling ve Fichte 

ile paylaştığı bir programı gerçekleştirir. Tinin Görüngübilimi VII.’de 

sanat “Tin” değil “Din” başlığı altında düşünülür: “Sanat dini” 

(Yunanistan), “Doğal din” (İran, Hindistan ve Mısır) ve “Bildirilmiş 

din” (Hristiyanlık) arasında görünür. Fakat Felsefi Bilimler 

Ansiklopedisi III’de, sanat biçimleri, din ve felsefeyle birlikte “Mutlak 

tin’in bir parçasıdır. Bu tin öznel tinin bireysel ruhbilimini ve nesnel 

tinin toplumsal kurumlarını varsayan, fakat onların ikisini de aşan 

tindir. Sanat, din ve felsefe gibi ussal, bilişsel bir değere sahiptir: o 

ilerleyen bir şekilde doğanın, insan doğasını ve onlar arasındaki ilişkiyi 

(mutlağı) duyusal bir biçim içinde veya sezgi  (Anschauung) şeklinde 

açımlarken, din betimleyici tasarımlama (Vorstellung) ve felsefe, 

düşünce ve kavram biçiminde açımlar.”27  

Din-sanat ilişkisinin felsefi dizge içindeki genel hâline baktıktan sonra, 

Hegel’in sanat hakkındaki düşüncelerine kısaca değinilebilir. Bu 

değerlendirme, din-sanat ilişkisinin özel bir düzlemde görülmesine imkân 

tanır. Hegel’e göre din, saltığın özel bir muhteva içinde biçimlendiği insan 

için vazgeçilmez fenomenlerden birisidir.28 Bu yönüyle sanat yapıtında açığa 

çıkan dinselliğin ifade ettiği şey, genel olarak din fenomeninin anlaşılması 

açısından da ufuk açıcı niteliktedir.   

Hegel felsefesinde estetiğin merkezi kavramı“güzel”dir.29 Tunalı’ya 

göre güzel ideası hakkındaki ilk metafizik çalışma Platon’a kadar geri 

götürülebilir.30 Ancak Hegel’in kavramı işleyişi oldukça özgündür. “Hegel 

 

27 Michael Inwood, “Hegel'in 'Sanat', 'Güzellik' ve ‘Estetik' Kavramları”, çev. Metin 

Bal (Erişim 18 Mayıs 2021).  
28 Naim Şahin, Hegel’in Tanrısı (Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2001), 60. 
29 Marcuse, Us ve Devrim Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu, 11. 
30 İsmail Tunalı, Grek Estetik’i Güzellik Felsefesi Sanat Felsefesi (İstanbul: Remzi 

Kitabevi, 2011), 25. 
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için kavramsal olanın somutlaşması yani edimsel olarak gerçekleşmesi için 

sanatsal temsiller zorunludur.”31 Sanat bu yönüyle “gerçekliğin 

idealizasyonudur.”32 Güzel kavramı kendini duyusal nesnelerde görünür 

kıldığında, idea ilk kez duyusal görünüş altında açığa çıkar.33 Filozofa göre 

saltığın duyusal görünüş altında nesneleştiği “Her sanat türü, ide’nin 

cisimleşmesinden, somutluk kazanmasından başka bir şey değildir.”34 Hegel 

bunu “saltığın duyu tülleri içinden ışıması”35 olarak dile getirir. Mantıksal 

düzlemde saltığın ilk önce duyusal nesnelerin görünüşü altında varoluşa 

çıkması doğaldır. Bu aşamada saltık duyusal düzlemde güzellik olarak 

belirir.36   

Hegel’e göre sanatsal eylem, ideal gerçekliği duyusala taşıma yanında 

aynı zamanda onu duygusala da sunar. Sanatın ideayı duyusala taşıması, 

ideanın kendini ifade edeceği daha yüksek bir tinsellik düzlemi olan dinsel 

duyguyu kışkırtır. Filozofa göre dinsel duyguda “saltık, sanat yapıtının 

nesnelliğinden öznenin içselliğine taşınır.”37 Bu aşamada tinsellik, düşünsel 

eylem henüz felsefi aşamaya ulaşmadığı için tasarımsaldır. Bu hâliyle sanatın 

nesnelliğinden öznenin içselliğine taşınan saltık, öznenin bilincinde 

tasarımlanır.38 Bu tasarımda zihin ve duygular egemendir.  

Gelinen bu aşamada Hegel’in konuyla ilgili verdiği tarihsel örneklere 

bakarak, ideanın tin alanındaki gelişimini izlemek yerinde olacaktır. 

 

31 Mehmet Şiray, “G. W. F. Hegel’in Estetik Üzerine Dersleri Ve Sanatın Sonuna 

İlişkin Tezler”, Kilikya Felsefe Dergisi 0/2 (2019), 80.                 
32 Jean F. Kervegan, Hegel ve Hegelcilik, çev. İsmail Yerguz (Ankara: Dost Kitabevi, 

2011), 118. 
33 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 110.  
34 Nejat Bozkurt, Sanat Ve Estetik Kuramları (Ankara: Sentez Yayıncılık, 2014), 162. 
35 Copleston, A History of Philosophy 18th and 19th Century German Philosophy, 

230. 
36 Copleston, A History of Philosophy 18th and 19th Century German Philosophy, 

230. 
37 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 103.  
38 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 103. 
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2. Yunan Tini ve Din 

Hegel, Berlin Üniversitesinde verdiği Tarih Felsefesi derslerinde Antik 

Yunanlarla ilgili dikkat çekici bir cümle kurar: “Yunanlar arasında kendimizi 

hemen evimizde duyumsarız, çünkü tinin toprağındayızdır… Tinin asıl 

yükselişi ve gerçek yeniden doğuşu ilkin Yunanistan’da aranmalıdır.”39 

Filozof benzer cümleleri 1805-1831 yılları arasında aynı üniversitede verdiği 

Felsefe Tarihi derslerinde de yineler. Ancak bu derslerde konu, Yunan tini ve 

modern Avrupa arasındaki ilişkiye doğru genişletilir. Filozofa göre Avrupa 

uygarlığıyla Antik Yunanlar arasındaki bağ çok derinlerdedir. Yukarıdaki 

cümlede bir metafor olarak kullanılan “evinde olmak” deyimi, bu bağın 

anlamını özetler niteliktedir. Buna göre Avrupa düşüncesinin Yunan 

kültüründe kendini evinde bulmasının kökeninde; Yunanların dünyayı kendi 

evleri hâline getirmiş olmaları vardır. Hegel’e göre evde olmanın bu anlamı, 

söz konusu iki kültürü birleştirir.40  

Yunanların doğayla kurdukları ilişki onları diğer kültürlerden ayıran en 

önemli özelliklerden biriydi. Antik dönemde kozmik yasaları keşfetmeye 

başlayan Yunanlar, genel geçer evrenselliklere ulaşmak için matematik, 

mantık, felsefe gibi disiplinlerde büyük gayretler sarf etmişlerdi. Hegel’e göre 

Avrupa uygarlığının Yunanların bu özeliğini kendilerine adapte etmeleri iki 

kültürü aynı bakış açısında birleştirdi. Bu çerçevede iki kültür için de dünyayı 

nesnel özellikleriyle bilmek evinde olmak anlamına geliyordu.41    

Hegel’e göre Yunanların kültürel ve dinsel karakterlerinin özelliği yalın 

bir ilkeye dayanır.42 Filozof bu ilkeyi mantıksal “orta terim” kavramına atıf 

yaparak felsefileştirmiştir. Hegel’e göre Yunanların coğrafî ve tarihî varoluş 

biçimleri, dış dünyaya/doğaya karşı temkinli bir ilişki geliştirmelerine neden 

 

39 Hegel, Tarih Felsefesi, 168. 
40 Georg W. F. Hegel, Lectures on the History of Philosophy Greek Philosophy to 

Plato, çev. E.S. Haldane (University of Nebraska Press,1995), 150. 
41 Hegel, Lectures on the History of Philosophy Greek Philosophy to Plato, 151.  
42 Hegel, Tarih Felsefesi, 176. 
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olmuştur.43 Bu temkinli duruş, Doğu uygarlıklarında görülen çekingen, 

dolayısıyla edilgen ruh hâlinin aksine, dış dünyayı anlama ve kavramaya 

çalışan bir bilince dönüşür.44 Her ne kadar modern anlamda öznellik 

aşamasına ulaşmamış olsalar da doğaya karşı temkinli hâlleriyle Yunanlar, 

Doğu ve modern Batı kültürü arasında kritik bir eşikte durmuşlardır. İşte bu 

tarihsel duruşu Hegel, mantıksal “orta terim” kavramına karşılık gelecek 

şekilde kullanır.45  

Hegel, iki temel özelliği Yunan kültürünün tarihsel serüveni açısından 

önemli görür. Bunlardan ilkine göre Yunan tini özgürlüğünün kaynağını 

doğadan alır, tam da bu nedenle doğayla koşulludur. Ancak ikinci özellik her 

şeyi değiştirir; çünkü tin doğadan aldığı kökeni kendince değiştirerek 

özgürlüğünü kazanır.46 Doğu kültüründe tin doğanın egemenliğindeyken, 

Yunanlarda doğa, insan tininin güdümüne girer. Hegel’in konuyla ilgili olarak 

Mısır ve Hint kültüründen verdiği örnekler ilgi çekicidir. Mısır mitleri ve 

sanatlarında görünen insan-doğa çatışkısı, Hegel’in dikkat çekmek istediği bu 

temayı net bir şekilde verir. Filozofa göre bu kültürde doğa, tinle kesintisiz bir 

savaşım içerisindedir ve bu savaş, her zaman tinin aleyhine neticelenmiştir.47 

Eski Mısır’da tin, doğa karşısında sadece bir imge olarak vardır: 

 “Sfenks’in bedeni Mısır antik çağında bulduğumuz tasarımlar arasında 

bir beti, kendinde ve kendi için bir bilmece, yarı hayvan yarı insan iki 

anlamlı bir şekildir. Sfenks Mısır tini için bir simge olarak görülebilir: 

hayvan bedeninden dışarıya bakan insan kafası başlangıçta kendini 

doğal olanda yükselten, kendini ondan koparan ve çevresine daha 

 

43 Hegel, Tarih Felsefesi, 175. 

44 Hegel, Tarih Felsefesi, 176. 
45 Hegel, Tarih Felsefesi, 179. 
46 Hegel. Lectures on the History of Philosophy Greek Philosophy to Plato, 152. 
47 Hegel, Tarih Felsefesi, 165. 
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özgürce bakan ama gene de kendini zincirlerinden tümüyle 

kurtarmamış tini temsil eder.”48  

Doğuya özgü bu durum Hint tanrısı için de söz konusudur.  Hegel’e 

göre Hint tanrısı, dış biçimi insan görünümünde şekillendirilmiş olsa da Doğu 

tinine uygun şekilde doğa gücünü ifade eder.49  

Aktarılan bu hâliyle Yunan tinini kendinden önceki kültürlerden ayıran 

temel özellik ortaya çıkmış olur. Bu özellik Hegel’in bu kültür için neden 

“orta terim” kavramını kullandığını daha anlaşılır hâle getirmektedir. Buna 

göre Yunan tini, doğaya gömülmüş Asyatik tin ile kendi içine hapsolmuş 

modern tinin ortasında konumlanır. Bu durumda doğa, Yunan tini için 

işlenmesi gereken dışsal bir uyarandan fazla anlama sahip değildir.  

Doğu ve Yunan tinleri arasındaki temel farka yapılan vurgunun önemi 

değişik açılardan tartışılabilir. Ancak bu tartışma çalışmayı konusundan 

saptıracağı için bundan sakınılacaktır. Bizi burada daha çok, iki uygarlık 

arasındaki temel farkın sanat yapıtı ve kültür arasındaki ilişkiye nasıl 

yansıdığı ilgilendirmektedir. Hegel’e göre bu ilişkinin özü sanat yapıtlarına 

yansıyan dinsellikte aranmalıdır.  

Doğayla kurduğu ilişki açısından modern anlamda henüz 

özgürleşememiş Yunan tini, ilk kez Hegel’in “güzel bireysellik” dediği 

sanatsal biçim altında sahneye çıkar.50 Yontu sanatında ortaya çıkan tanrılar, 

Hegel’in tabiriyle “güzel bireysellikler”dir.51 Aşkın bir gerçekliğin sembolü 

olmayan bu bireysellikler, sanat ve dinin birlik içinde somutlaştığı Yunan 

tinselliğini temsil ederler. Saf insan biçimli formlarıyla Yunan Tanrı 

yontuları, doğadan tümüyle ayrılmış bir tinselliğe sahiptirler. Hegel bu 

durumu en iyi anlatan örneklerden biri olduğu için Sfenks örneğini sık sık 

 

48 Hegel, Tarih Felsefesi, 150. 
49 Hegel, Tarih Felsefesi, 108. 
50 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 156. 
51 Hegel, Tarih Felsefesi, 182. 
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kullanır. Filozofa göre Sfenks’in yarı hayvan/doğa hâli, tinin doğaya alt 

güdümlü varoluşunun bir temsilidir. Oysa Yunan “güzel bireysellikleri”nde 

tin, doğayla ilişkisini bitirmiş, kendi özgürlüğüne kavuşmuştur.52  

Hint tanrı imajlarında kullanılan insan biçimli form, Hegel’in bu tezine 

karşı bir itiraz olarak ileri sürülebilir. Ancak, Hint tanrıları insan formunda 

olsalar da güçlerini tinden değil, doğadan aldıkları için bu itiraz geçersizdir. 

Hegel’e göre Hint sanatında insansal biçimle ifade edilmeye çalışılan tanrısal 

gerçeklik, tinin değil doğanın gerçekliğidir.53 Bu nedenle Hint tanrı figürleri, 

Yunandaki anlamıyla dinsel karakterler olarak görülemez. Hegel’in 

dizgesinde din doğaya değil tin alanına ait bir kategoridir. Yunan “güzel 

bireysellikleri”nde doğa başlangıcı yapar ancak bu bireyselliklere anlamını 

veren tindir. Tin ve insan biçimli formun tam uyumundan güzel ideasını 

varoluş düzlemine çıkaran Yunan yontusu doğar. 

Gelinen bu aşamada Yunan sanatının dinle ilişkisini daha yakından 

tanıyabilmek için, bu sanatın gelişim anlarını Hegel’in nasıl çözümlediğine 

bakmak gerekmektedir. Sanat yapıtlarındaki biçim-içerik ilişkisini geniş bir 

perspektiften görmeyi sağlayacak bu çözümlemeler, filozofun sanat ve din 

arasında kurduğu bağlantıyı anlama açısından da oldukça yararlıdır.  

3. Yunan Sanat Yapıtı ve Din 

Yunanistan’da “MÖ. V. yüzyıla gelindiğinde sanat ve zanaattın 

arasında baştan beri süre gelen birliktelik sanatın lehine bozuldu. Sanatta 

yaşanan bu büyük uyanış sanatçıları özgürleştirirken”,54 Yunan sanatı tarihe 

mal olacağı bir döneme girdi. Bu dönemde mimaride Dor, İyon ve Kroint gibi 

temel üsluplar gelişirken, heykel ve resim sanatları geçmiş çağlarda 

 

52 Hegel, Tarih Felsefesi, 179. 
53 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler II, 60. 
54 Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, çev. Erol Erduran - Ömer Erduran (İstanbul: 

Remzi Kitabevi, 2017), 99. 
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alışılagelen icra ediliş biçimlerinden farklılaşmıştı.55 Ayın dönemde özellikle 

Fidias (MÖ. ö. 430)’tan sonra sanatçının kendine güveni tam anlamıyla 

gerçekleşmişti. Fidias’ın zamanında “Sanatçı müthiş gücünden haklı olarak 

gurur duyuyordu ve böylece IV. yüzyılda sanata yaklaşım giderek değişti. 

Fidias’ın heykelleri, tanrıların betimlemeleri olarak tüm Yunanistan’da ün 

kazandı”.56 

Sanata yaklaşımdaki değişiklerin nedenleri birçok açıdan tartışılabilir. 

Ancak dönemin felsefi bakış açısının sanatsal ifade üzerindeki etkisi açıktır. 

Bu dönemde felsefi açıdan insana olan ilgi, özellikle Yunan yontusuna 

hayranlık uyandıracak şekilde yansımıştır.57 Ayrıca evrenin yapısıyla ilgili 

felsefenin iddiaları, dönemin düşünsel dünyası etkilemiştir. Klasik Yunan 

felsefesi mitolojik tasavvurların aksine evreni kaos olarak değil, kozmos 

olarak düşünmekteydi. Hollingsworth, evren hakkındaki bu tasavvurun Yunan 

sanatı üzerindeki etkisini şu şekilde aktarır: “Klasik Yunan düşüncesine göre 

ideal biçim matematiksel oranlarda bulunmalıdır. Düzen, yalınlaştırma, 

düzenleme, güzelleştirme ve süsleme gibi Yunanca sözcükler tümüyle aynı 

kökenden gelmektedir: Kozmoz”.58  

Sanat tarihinde değişik yönleriyle incelenen bu dönem, Hegel’in felsefi 

sistemi içinde oldukça farklı yorumlanır. Felsefi dizgesinde Geist'ın tarih 

içindeki hareketini referans alan Hegel, Yunan sanatının tarihsel rolü üzerinde 

incelikli bir gayret sarf etmiştir. Estetik ve Tarih Felsefesi derslerine yansıyan 

konuyla ilgili çözümlemeler bu gayretin göstergesidir.  

Hegel, felsefi sisteminde yöntem olarak mantıksal ideanın açınımını 

takip eder. Filozof, Yunan sanat tarihi incelemelerinde aynı amaçla kesişecek 

düşünsel bir performans ortaya koymuştur. Hegel için felsefe ve tarih arasında 

 

55 Mary Hollingsworth, Dünya Sanat Tarihi, çev. Rengin Küçükerdoğan - Banu 

Ergüder (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2009), 54-55.  
56 Gombrich, Sanatın Öyküsü, 100. 
57 Hollingsworth, Dünya Sanat Tarihi, 59. 
58 Hollingsworth, Dünya Sanat Tarihi, 59. 
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ayrılmaz bir bağın varlığı tartışma konusu değildir.59 Bu çerçevede o, Yunan 

sanatının tarihi serüvenini, sanatın mantıksal ideadaki konumuna karşılık 

düşecek şekilde ele alır. Yukarıda sanat ve din kavramlarının mantıksal 

ideadaki ilişkileri incelenmişti. Antik Yunan sanatı bu ilişkinin tarihsel 

anlamda hangi anına karşılık gelmektedir? Hegel söz konusu bu tarihsel 

karşılığı, ilişkinin kurulabileceği çeşitli yönlerden ele alır. Ancak onun bu 

tartışmayı yürütme biçimi diğer sanat tarihi tartışmalarından tümüyle farklıdır. 

Yapıtlar, felsefi düşünüşün kavramsal işleyişiyle uzlaşacak şekilde biçim ve 

anlam bağlantısı üzerinden incelenir. Mantıksal bir yöntem çerçevesinde 

ilerleyen bu incelemeler, klasik biçim-anlam ilişkisi analizlerinden oldukça 

farklıdır.  

Hegel, bahsi geçen mantık ve tarih eşleşmesini gerçekleştirebilmek için 

yapıtlarla ilgili analizlerine tin ve din ilişkisi üzerinden giriş yapar. Bu 

başlangıç, filozofun Yunan tini hakkında söylediklerini bilmeyi zorunlu 

kılmaktadır. Ayrıca tin ve din arasındaki ontolojik bağıntı hakkında bilgi 

sahibi olmak, konunun anlaşılması açısından kritik önemdedir. Bu çerçevede 

yukarıda incelenen Yunan tini ve din ilişkisi, burada ele alınacak 

değerlendirmeler açısından zorunlu bir giriş niteliğindedir.  

Hegel’e göre Yunan tini bir sanat dinidir.60 Bu tinin dinle ilişkisi en 

açık şekliyle dinsel temaların sanat yapıtlarında işlenmesinde ortaya çıkar. 

Antik Yunan’da din ilk defa sanat yapıtları vasıtasıyla somut dünyaya girer. 

Yontuda vücut bulan hâliyle din destan, söylence ve şiirlerdeki soyut 

karakterinden kurtularak “somut gerçekliğe” yaklaşır.  

Houlgate’e göre “Hegel, kendi felsefesinin her alanında canlı ve somut 

olanın tutkulu bir savunucusu ve soyut olanın, tek taraflı olanın ve cisimsel 

 

59 Tom Rockmore, Hegel’den Önce Hegel’den Sonra Hegel’in Düşüncesine Tarihsel 

Bir Giriş, çev. Kağan Kahveci (İstanbul: Say Yayınları, 2019), 90.  
60 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler II, 181. 
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olmayanın acımasız bir eleştirmenidir.”61 Hegel’in somut gerçekliğe yaptığı 

vurgu önemlidir; çünkü hem tin hem de doğada halis olan her şey somuttur.62 

Filozofa göre gerçeklik, eğer kavramına uygun düşecekse, realiteyle ilişki 

içinde olmalıdır. Realiteden kopmuş soyut gerçeklik, tek boyutlu hâliyle 

hakikat değeri taşımaz. Hegel, kitaplarında çeşitli vesilelerle bu temel 

düşüncesini yineler: “Görünüş öz için özseldir. Eğer kendisini göstermese ve 

görünüşe çıkmasaydı ve genelde de tin için olduğu kadar, birisi için ve kendisi 

için hakikat olmasaydı, hakikat, hakikat olmazdı.”63 Filozofa göre gerçeklik 

ve görünüş arasındaki bu ontolojik durum, sanatsal nesne söz konusu 

olduğunda ise şöyledir:  

“Sanatın ideali hakkında salt biçimsel olarak söylenebilecek en genel 

şey şudur: Bir yandan, hakiki olan, varoluşa ve hakikate ancak dış 

gerçeklik içerisinde açılım kazanmakla sahiptir; ama öte yandan hakiki 

olan, içerisinde açılım kazandığı, dışsal olarak ayrılmış parçaları birlik 

içerisinde öyle bağlayıp birleştirir ve muhafaza eder ki, şimdi 

açılımının her parçası bu ruhu, bu bütünlüğü her bir parçada görünür 

kılar.”64  

Filozofa göre kavramsal idealite ilk kez, Yunan sanat yapıtında somut 

görünüşler düzlemine çıkmıştır.65 Bu yapıtlarda sergilenen biçim-içerik 

uyumu “güzel ideası”na denk düşecek bir yetkinliğe sahiptir. Hegel’e göre bu 

özelliğiyle Antik Yunan sanatı, tarihte klasik olma hakkını kazanan bir 

 

61 Stephen Houlgate, “Hegel ve Sanatın Sonu”, çev. Metin Bal, Alman İdealizmi 

Hegel II, ed. Güçlü Ateşoğlu (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2013), 612. 
62 Arıcan, “Hegel’in Estetik Anlayışı Ve Din İle İlişkisi”, 213. 
63 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 9. 
64 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 152. 
65 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler II, 180.  
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ayrıcalığa sahiptir.66 Bu sanatın doğasına yönelik söylenebilecek en genel fikir 

onun yoğunlaştırılmış bireyliğidir.67 Filozof, sembolik ve modern sanat 

arasında kalan klasik biçimi temel özelliğiyle şu şekilde tarif eder: “Klasik 

sanat biçimi, tamamlanmış İdeal’in üretimini ve görünümünü sağlayan ve onu 

gerçekten edimselleşmiş olarak sunan ilk biçimdir.”68 Öyle ki idea’nın 

duyusal gerçeklik içerisinde ilk kez görünüşe çıktığı bu klasik biçimle;  

“Sanatın gösteriminin başarabileceğinin en üst noktasına ulaşılmıştır 

ve eğer onda kusurlu olan bir şey varsa, kusur tam da sanatın kendisi 

ve sanat alanının sınırlılığıdır. Bu sınırlılık, genellikle sanatın konu 

olarak tini duyusal somut bir biçim içinde almasında yatar ve klasik 

sanat, tinsel ve duyusal varoluşun karşılıklılığı olarak bu ikisinin 

eksiksiz birleşimini sunar.”69 

Hegel’e göre Yunan sanatı ideayı realize edebilme özelliğiyle 

kendisinden önceki formlardan karakteristik olarak ayırılır. Doğu sanatlarında 

tinin doğa karşısındaki kısıtlanmışlığı, Yunan sanatında aşılmıştır. Doğuda 

tin, doğa karşısında henüz kazanamadığı özgürlüğüyle gerçeğe sadece imge 

olarak yakındır. Oysa Hegel’göre ereği özgürlük olan tin, kendini doğa 

karşısında bağımsızlaştırmaya yeteneklidir. Bu yetenek klasik Yunan 

yontusunda edimselleşerek tinin özgürleşmesini sağlamıştır. Tinin kendini en 

yetkin şekilde ifade etmesinin bir göstergesi olarak Yunan yontusu, bu 

özelliğiyle klasik sanatın paradigmatik örneğidir.70  

 

66 Mıchael Squıre, “Hegel and Art History”, The Art Of Hegel’s Aesthetıcs Hegelian 

Philosophy And The Perspectives Of Art History, ed. Paul A. Kottman And Mıchael 

Squıre (Germany: Morphomata, 2018), 36.  
67 Onur B. Kula, Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-III (İstanbul: İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2011), 9. 
68 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 77. 
69 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 78-79. 
70 Kristin Gjesdal, “Hegel And Herder On Art, Hıstory, And Reason”, Project Muse 

(Erişim 10 Ağustos 2022).  



61 | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI 

Hegel’e göre sanat ve din ilişkisi hakkında doğru bir yargıya ulaşmak, 

burada ifade edilen tinsel özgürlüğün ne olduğunun anlaşılmasıyla 

mümkündür. Filozofa göre Yunanlar bir “ideal” bilinci edinebilmek için 

sanatsal etkinlikle kendilerine Tanrılar tasarladılar. Peki, Yunanlar bu Tanrı 

figürleri için ne tür bir form seçmişlerdi?  

Hegel’e göre Yunan Tanrı yontularının tinsel özgürlüğü ifadedeki 

başarısı, bu sanatın geri planındaki iki temel kavramla ilişkilidir: Tanrı ve 

insan. Antik Yunan yontusunda Tanrılar, ilk kez idealize edilmiş insan 

biçimleriyle ortaya çıktılar. Geçmiş çağlarda tabiat ve hayvan figürleriyle 

ifade edilen tanrısallık, Yunan yontusunda insan biçimiyle realize oldu. 

Hegel’e göre “Yunanlarda sanat, insanların kendilerine tanrılar 

tasarımladıkları ve bir hakikat bilinci edindikleri en yüksek biçimdi.”71 

Sanatsal motivasyonlarındaki bu hakikat bilinciyle Yunanlar, tinsel özgürlüğü 

realize edebilecek tek biçimin insan formu olduğunu fark ettiler.   

Hegel’e göre Yunan Tanrı yontularındaki insan biçimli figür, tinsel 

özgürlüğü yansıtabilecek tek formdur.72 Antik Yunanlar, yaşamın en yetkin 

formu olarak gördükleri insana sanatlarında da gereken önemi vermişlerdi. Bu 

bakış açısı altında dönemin yontucularının hünerli ellerinde idea, maddesel 

düzleme insan biçimiyle çıktı.73 Tinin sanatsal gelişimindeki bu durumu 

Hegel şöyle anlatır: “İnsan bedeni, kendi biçimleri içerisinde, klasik sanatta 

artık sadece duyusal bir varlık değil, ama ancak tinin varoluşu ve doğal şekli 

sayılır ve bundan dolayı tamamen duyusal olanın tüm kusurlarından ve 

fenomenal dünyanın olumsal sonluluğundan arınmış olmak zorundadır.”74  

İlk hâliyle okuyucuya makul görünebilecek bu bakış açısı, Hegel’in 

insan-din ilişkisine dair başka açıklamalarıyla birleştiğinde ilginç boyutlar 

 

71 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 102. 
72 Stephen Houlgate, “Hegel ve Sanatın Sonu”, 602-603. 
73 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 78. 
74 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I,78.  
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kazanır. Filozofa göre Antik Yunan sanatındaki Tanrı yontuları, sadece 

sanatsal bir form olarak düşünülemez. Böyle olmuş olsaydı bir Yunan için 

Apollon yontusu, Apollon’un bizatihi kendisi olmaz, onu hatırlatan bir im ya 

da sembol olurdu. Ancak durum böyle değildir. Yunanlı için Apollon yontusu, 

aşkın bir gerçekliğin sembolü değil, Apollon’un bizatihi kendisidir. Hegel, 

anlaşılması hayli zor bu inanç biçiminin Yunan kültüründeki durumunu şu 

şekilde anlatır: Dindar bir Yunan için “Apollon’un kafasındaki bengi dinginlik 

ve düşünsel duruluk bir simge değil, ama içinde tinin göründüğü ve kendini 

bulunur gösterdiği bir anlatımdır. Tanrılar özneler, somut 

bireyselliklerdir.”75 

Din-sanat ilişkisinde dinin sanatı aracı kılarak kendi anlatısını yayma 

isteği, tarihte sık rastlanan bir olgudur.76 Kurulan bu ilişkide sanatsal obje 

çoğunlukla sembolik bir değer taşır. Bu bakış açısına göre yapıt, kendi 

ötesindeki aşkın bir gerçekliğe işaret eden aracı bir imgedir. Sanat tarihinde 

sıkça karşılaşılan bu ilişki, insanın soyut gerçeklikleri somutlaştırarak anlama 

ihtiyacının bir neticesi olarak kabul görmüştür.77 Oysa Hegel’in Antik Yunan 

sanatına yüklediği anlam, kanıksanmış bu yorumdan farklıdır. Filozofa göre 

Antik Yunan Tanrı yontusu, dinsel bir sembol değildir. Öyle ki bu yoruma 

göre yontunun yaratıcısı olan sanatçının durumu dahi tartışmalı hâle gelir. 

Hegel’e göre yontu, “İnsan tarafından yaratılmış aynı zamanda 

yaratılmamıştır.”78  

Hegel’e göre Yunan Tanrı yontuları bir yönleriyle insan işiyken, ifade 

ettikleri sonsuzluk özelliğiyle insanı aşan bir yana sahiptirler. Yontuların 

ontolojilerindeki bu paradoksal durum, Yunan sanatçısının doğa üzerindeki 

 

75 Hegel, Tarih Felsefesi, 184. 
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Francis Assisi”, 88. 
78 Hegel, Tarih Felsefesi, 179.  
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“dönüştürücü gücüyle” ilgilidir. Filozofa göre Yunanların doğayı tanıma 

arzuları, Tanrı yontularındaki ilahiliğin ontik kökenini açıklayan en genel 

çerçeveyi verir. Doğa karşısında özgür Yunan sanatçısı, doğayı kendi insansal 

kavrayışlarına uygun olarak tinsel olana çevirmiştir. Bu eylemde yontunun 

sınırlı maddesel özelliği, bir diğer ifadeyle doğa tarafı, sanatçının insansal 

etkinliğiyle tinsel sonsuzluk alanına taşınır. Böylelikle Tanrı yontuları, 

sonluluk ve sonsuzluk gibi iki zıt özelliği kendi bireyselliklerinde toplamış 

olurlar.  

Hegel’e göre Yunan sanatçısı, yontunun maddesi üzerindeki 

dönüştürücü gücünün farkındadır. Bu güç ona özgürlüğünün bilincini veren 

güçtür. Ancak sanatçı aynı yontudaki kendi gücünü aşan şeyin de farkındadır. 

Hegel’e göre sanatçının bireyselliğini aşan bu şey, bizatihi tine ait etkinliktir. 

Hegel sanatçı, eser ve tin arasındaki bu ilişkiyi anne ve çocuk örneği 

üzerinden şöyle anlatır: “İnsan onlara gebe olan anne bedenidir, onları 

emziren göğüstür, onlara büyüklük ve arılık veren ise tinselliktir.”79   

  Tinselin insan eli vasıtasıyla kendisini açığa çıkardığı Tanrı 

yontularına Hegel “güzel bireysellikler” der. Bu güzel bireyselliklerde, 

“İdeal duyusal olana ve onun doğal biçimine ayak basar, ama aynı 

zamanda, bunu tıpkı dışsallık alanı gibi, kendisine geri çeker; çünkü 

sanat, dışsal görünüşün kendi öz-korunumu için gerek duyduğu aygıtı, 

dışsal olanın, tinsel özgürlüğün görünümü hâline gelebileceği sınırlara 

getirir. Ancak bu süreç yoluyla, İdeal, dışsallık içerisinde mevcut olur; 

kendi içine kapanmış, özgür, öz-güvenli, kendinde duyusal olarak 

kutsanmış ve kendi ben’inden zevk ve haz duyar bir biçimde… Tam da 

bunun bir sonucu olarak İdeal halis biçimde güzeldir.”80 

 

79 Hegel, Tarih Felsefesi, 179. 
80 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 156. 
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Hegel’in mantıksal dizgesinde ortaya koyduğu sanat-din ilişkisindeki 

zorunlu bağ, Yunan yontusunun gelişim tarihinin anlaşılması açısından da 

önemlidir. Filozofun Yunan mitolojisinin tarihsel gelişiminde fark ettiği bazı 

kritik anlar, bu gelişimin nasıl bir süreci takip ettiğinin açıklamasını verir. 

Örneğin Hegel’e göre sanatın aradığı idea’nın yüceliğine yakışacak figüratif 

tavır,81 Yunan mitolojisinin bütününde görülmez. Tam da böyle bir gerekçeyle 

Yunan mitolojisinin ilk dönem tanrıları, ikinci dönem tanrılarının aksine 

yontuda kendilerine yer bulamamışlardır. Bununla beraber ikinci dönem 

tanrıları olarak anılan Zeus’un soyu, kendilerini sanatsal yapıtlarda 

göstermişlerdir. Hegel’e göre bunun sebebi Kronos öncesi tanrıların tüm 

yönleriyle doğa gücünü temsil ediyor olmalarıydı. Onlar bu nitelikleriyle 

ancak Doğu tininden Batı tinine geçiş aşamasının tasarımları olarak 

düşünülebilirler. Filozofa göre mitoloji tarihine “Tanrıların Savaşı” olarak 

geçecek büyük olay, bu geçişi temsil eder. Oysa Zeus ve soyu, doğaya ait bazı 

yeteneklere sahip olmakla beraber, tinselin doğaya galip gelmeye başladığı bir 

anı temsil etmişlerdir. Kanaatimizce Zeus ve soyunun insanlarla ilişkiye girip 

onlardan çocuklar edinebiliyor olmaları bu durumu açıklayabilir. Filozofa 

göre, Yunan tininin karakterini verecek bu dönüşüm anı, tinin güdümlü 

olduğu doğaya karşı kazandığı bir zaferi olarak sanat tarihi açısından eşsiz bir 

yeniliktir.82  

Tüm bu çıkarımlar Yunan tininde sanat ve din ilişkisinin mahiyetinin 

anlaşılması açısından önemlidir. Karakterini sanat ve dinin etkin birliğinde 

bulan Antik Yunan halkı, Hegel’e göre,  

“Tanrılarında bile kendi tinini duyusal, görüsel ve tasarımsal bilincine 

taşımış ve sanat yoluyla onlara hakiki içeriğe mükemmelen tam uygun 

bir varoluş kazandırmıştır. Grek sanatı ve mitolojisinin kavramında da 

 

81 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler I, 102. 
82 Hegel, Tarih felsefesi, 183. 
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yatan bu karşılılıktan ötürü, Yunan ülkesinde sanat Mutlak’ın en yüksek 

ifadesi hâline gelmiştir ve Yunan dini bizzat sanat dini olmuştur.”83  

Sonuç 

Hegel felsefe tarihinin en görkemli metafizik yapılarından birini 

kurmuş filozoflardan biridir. Bu özelliğiyle o, Platon’dan Whitehaed’e uzanan 

metafizik geleneğinin içinde yer alır. Ayrıca Kant’tın eleştirel felsefesinden 

sonra Fichte ve Schelling’le sentezci bir düşünüşe evrilen Alman İdealizmi’ni 

Hegel’siz düşünmek mümkün değildir.  Hegel; mantıktan, hukuk felsefesine, 

sanattan tarih felsefesine, din felsefesinden doğa felsefesine tüm alanlar 

arasında kurduğu mantıksal bağla, zamanını aşan bir varlık teorisi 

geliştirmiştir. 

Hegel hakkında övgü niteliğindeki bu sözler, çağdaş felsefenin onun 

hakkındaki eleştirileriyle çelişiyor görülebilir. Ancak kanaatimizce bu ikisi 

farklı şeylerdir. Tüm haklı eleştirilere rağmen Hegel’in eserleri, birer başyapıt 

olarak tarihteki yerlerini almıştır. Bu yönüyle Hegel’in düşünsel mirasına 

taraftarlıkla yaklaşmak, mevcut birikimden yeterince faydalanamamak 

anlamına gelecektir.  

Hegel’in Tarih Felsefesi ve Estetik derslerinde Yunan sanat kültürü 

üzerine yaptığı çözümlemeler, söz konusu düşünsel mirasın ender 

parçalarındandır. Bu çözümlemelere iki türlü yaklaşmak mümkündür. 

Bunlardan ilki, Hegel’in konu üzerindeki değerlendirmelerini birer dogma 

olarak görüp ezberlemektir. Bu yaklaşımda değerli olan bir şey yoktur. Diğer 

yaklaşım ise yapılan çözümlemelerin içinde gelişmekte olan düşünsel 

hareketin ritmini yakalamaktır. 

İkincisinden bakıldığında, Hegel’in Tarih Felsefesi ve Estetik 

derslerinde sanat, sanat yapıtı ve din arasında kurmuş olduğu ilişkiler, 

 

83 Hegel, Estetik Güzel Sanat Üzerine Dersler II, 181. 
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düşünceyi kışkırtıcı niteliktedir. Sanat tarihinde din-sanat ilişkisi çoğu zaman 

birbirine benzer yorumlarla anılırken, Hegel’in bu kavramlar hakkındaki 

çözümleri sıra dışı nitelikleriyle entelektüel iştahı kabartır. Örneğin din ve 

sanat arasındaki özel ilişkiden önce, bunların saltıkla ilişkisini tüm 

detaylarıyla ortaya koymak oldukça değerlidir.  

Hegel’e göre sanat, din ve felsefe saltığın kendi bilincine kavuştuğu üç 

tinsel evredir. Filozofa göre saltık bir gelişim sürecidir. Dolaysız varlıktan, 

doğa ve tin alanlarına gelişen bu süreç son evresinde saltığın kendi kendini 

düşündüğü aşamaya ulaşır. İnsan tininde açığa çıkan sanat, din ve felsefede 

saltık kendi kendini düşünür.  

Görüldüğü gibi Hegel tüm kavram bağıntılarını saltığın gelişim sürecini 

açıklayacak şekilde dizayn etmektedir. Yunan sanat yapıtı bu bağıntı içinde 

önemli bir rol üstlenir. Hegel’e göre saltık/tanrı ilk kez Yunan tanrı 

yontularında duyular alanına çıkar. Bu nedenle Yunan tanrı yontuları, diğer 

kültürlerde olduğu gibi birer sembol değil, bizatihi tanrının kendisidir.  

Yunan tanrı yontusunda açığa çıkan saltık, kendisiyle karşılaşan 

insanlarda dinsel duyguyu harekete geçirir. Apollo yontusu karşısında Antik 

bir Yunan’ın hissettiği dinsel duygunun kökeninde, böyle bir süreç 

işlemektedir. Bu yönüyle din ve sanat arasındaki ilişki yapay değil, zorunlu 

bir ilişkidir.  

Yunan Tanrı yontularıyla ilgili bir diğer önemli konu, bu yapıtlarda 

kullanılan formla ilgilidir. Yunan tanrı yontularda form saf insan formudur; 

çünkü Hegel’e göre saltık ya da tanrı, kendini bilincine ancak insan 

tinselliğinde kavuşmuştur. Bu çerçevede varlık düzleminde en yüksek form, 

insan formudur.  

Doğu kültürlerinde tanrı figürleri her zaman doğayla karışık olarak 

vardır. Hegel’e göre bunu nedeni bu kültürlerdeki tinsel bilincin doğa 

karşısındaki zayıflığıdır. Oysa Yunanlarda doğa kendisinden korkulacak bir 

varlık alanı olmamıştır. Yunan tininin doğaya yaklaşımı ondan korku 
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duymadan, onu anlamaya çalışan temkinli bir yaklaşımdır. Bu nedenle Yunan 

tininde insan doğanın güdümünden kurtulmuş, doğayı kendisi için bir nesne 

kılmıştır. Hegel’e göre bu insanın doğadan kopuşunun tarihsel betimidir.  

Tüm bu nedenlerle Yunan tanrıları, saltığın son ereği olan insan 

formunda biçimlendirilirler. Saltık, yontuda insan formunda açığa çıkar, 

insan, Tanrı yontusunda kendini görür, bu görüyle o kendisindeki tanrısal 

güçle tanışır. Bu da insandaki tanrısal yana dinsel saygıyı zorunlu kılar.  

Hegel’in Tanrı, sanat ve din arasında kurmuş olduğu bu bağlantıların 

gücünü hissetmemek imkânsız gözükmektedir. Ancak, yukarıda değinildiği 

gibi tüm bu çözümlemeleri dogmatikleştirmek hata olacaktır. Aşırı hayranlık 

ya da düşmanlık tuzağına düşmeden, düşünceye kazandırdığı yeni boyutlar 

açısından Hegel’i okumak her zaman önemlidir. Bu çalışma, düşmanlık ya da 

hayranlık aşırılığından kaçınarak, filozofun din ve sanat ilişkisi hakkında 

söylediklerini Türk düşüncesinin hizmetine sunmayı amaçlamıştır.  
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BÖLÜM 4 

Antik Çağ, Orta Çağ ve Modern Dönemde Töz Metafiziğine 

Dayalı Hakikat Anlayışı ve Eleştirisi                                       

Ata DEMİR 

Giriş 

Araştırma konumuz olan doğruluk ve hakikat kavramlarının düşünce 

tarihindeki yolculukları etrafında gelişen tartışmalara geçmeden önce 

lügatlerdeki sözcük anlamlarına bakmak faydalı olacaktır. Ahmet Cevizciye 

göre doğruluk [İng. truth; Fr. vérié; AI. rictigkeit], bir düşünce, inanç, kanaat 

veya önermenin bir takım ölçütlere ya da temellere dayalı olacak şekilde 

doğru olma özelliğine sahip olasıdır. Ancak farklı alanlarda ve farklı 

anlayışlara bağlı olarak doğruluk da farklı şekillerde tartışıldığından farklı 

doğruluk anlayışları ortaya çıkmıştır.1 Bedia Akarsu’ya göre  [Lat. veritas] [Y 

u n . alétheia = açık olma, kendini açık olarak ortaya koyma durum u] [es. t. 

hakikât]: Önerme ve yargıların gerçeğe tekabül etmesi, fikir ve düşüncenin 

gerçekle uyuşması, düşüncenin kendisiyle uyuşması ve iç tutarlılığa sahip 

olması, çelişik olmaması, düşüncenin gözlem ve deneyle doğrulanması gibi 

anlamlara gelmektedir.2  

Doğruluk kuramı, genel olarak tekabüliyet, tutarlılık, pragmatik, dinsel 

ve postmodern gibi teoriler bağlamında tartışılmış/tartışılmaktadır. Antik 

Çağ’da oluş ve bozuluşun gerisindeki gerçeklik “arkhe”  kavramı olarak ifade 

edilmiştir. Arkhe, duyuların dünyasındaki oluş ve bozuluşun gerisindeki 

gerçeklik olarak her daim aynı kalanın akıl veya düşünce ile kavranmasıdır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, 

atadmr72@gmail.com 
1 Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü (İstanbul, 1999), 262. 
2 Bedia Akarsu, Felsefe Terimler Sözlüğü (Ankara, 1975), 53. 
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İlk filozof kabul edilen Thales (MÖ 40-550) için gerçek varlık su, 

Anaximandros (MÖ 610-545) için tanımlanamaz olan apeiron, Herakleitos 

(MÖ 540-475) için her an oluş halindeki varlığı yöneten ilke olarak 

logos/ateşTanrı, Parmenides’e göre ise her türlü oluş, bozuluş ve hareketten 

uzak on/hen/bir ya da tanrı olarak gerçekliktir.3 Sofistlerin hakikat yoktur, 

olsa bile bilinemez, bilinse de başkasına anlatılamaz, anlatılsa da anlaşılamaz, 

dolayısıyla insan her şeyin ölçüsüdür,4 iddialarına karşı, hakikat vardır ve 

bilebiliriz iddiası Antik Çağ’da Sokrates, Platon ve Aristoteles ile 

sürdürülmüştür.5 

Orta Çağ’da dinî bir karakter kazanan gerçeklik ya da hakikat, mutlak 

hakikat kabul edilen Tanrı ve Tanrı’dan geldiğine inanılan mesaj (vahiy) ile 

açıklanmaya veya temellendirilmeye çalışılmıştır.6 

Modern dönemde düşünce (cogito) merkezli hakikat arayışının her 

alanda kendini gösterdiği görülmektedir. Hakikat artık insan merkezlidir. 

İnsanın aklının ve düşüncesinin ötesinde aranacak bir hakikat kaynağına 

ihtiyaç kalmamıştır. İnsan kendi varlığını bile düşünme eylemiyle keşfeder. 

Descartes’ın (1596-1650), “Düşünüyorum öyleyse varım/cogito ergo sum” 

ifadesi modern dönemin hakikati arama yöntemini özetlemektedir.7  

Aydınlanma düşüncesinin önemli düşünürü olarak kabul edilen 

Immanuel Kant (1724-1804) kritik felsefesiyle akla sınır çizerek metafizik 

veya dinsel mutlak hakikat iddialarının teorik aklın sınırlarını belirleyen 

 

3 Ernst von Aster, ilkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi (İstanbul: İm Yayınları, 2005), 50-

95. 
4 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a (İstanbul: Say Yayınları, 

2020), 31-34. 
5 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi (İstanbul: Remzi Kitapevi, 1993), 46-91. 
6 Anthony Kenny, Batı Felsefesinin Yeni Tarihi II. Cilt Ortaçağ Felsefesi, çev. Şeyma 

Yılmaz (İstanbul: Küre Yayınları, 2017), 2/21-26. 
7 Anthony Kenny, Batı Felsefesinin Yeni Tarihi III:Cilt Modern Felsefe’nin Yükselişi, 

çev. Volkan Uzundağ (İstanbul: Küre Yayınları, 2017), 3/45-50. 
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fenomenler âleminde mümkün olamayacağını iddia eder.8 Kant sonrası 

gelişen çok sayıda düşünce akımları içinde hakikat iddiasıyla öne çıkan 

Hegel’in (1770-1831) “tarihsel diyalektik” yöntemiyle “tin’in fenomenolojisi” 

ve Marx’ın (1818-1883) diyalektik materyalizm düşüncesi bağlamında 

gerçekleşeceğini umduğu “komünizm”, felsefi/ideoloji bakımından ileri 

sürülen tümel hakikat iddiaları oldukları kabul edilir. 

Günümüz dünyasında doğruluk ya da hakikat kavramları/konuları, 

pragmatik ve postmodern düşünürler tarafından tartışılmaktadır. Burada artık 

metafiziksel, tümel, mutlak, zaman ve mekân üstü hakikatlerin yeri yoktur. 

Postmodern düşüncenin önemli temsilcileri olarak Heidegger (1889-1976), 

Derrida (1930-2004)ve Nancy (1940-2021) gibi düşünürler ile devam eden 

tartışmalarda her bir olayın gerçekliği ya da problemlerimizi çözmeye yarayan 

yol ve yöntemlerin sürekli değişebilen gerçekliği artık söz konusudur.  

1. Antik Çağ’da Tekabüliyetçi Hakikat Kuramının 

Savunucuları Olarak Platon ve Aristoteles 

1.1. Platon 

Düşünce tarihinde mutlak hakikatin var olduğunu ve bilinebileceğini 

savunan en önemli filozoflardan biri belki de ilki Platon olduğu kabul edilir. 

Sokrates’in (M.Ö. 469-399) öğrencisi olan Platon (424-347), birçok konuda 

olduğu gibi doğruluk konusunda da önemli derecede hocası Sokrates’ten 

etkilenmiştir. Sokrates’e göre gökten gelen bir tin ve yeryüzüne tabi bir 

bedenden oluşan insanın kesinlikle tinin egemenliğinde yaşaması gerekir.9 

Sokrates için insan ruhu dünyaya bilgiyle gelerek bir bedene bürünür. 

Kendisini bilgiyi doğuran bir ebe olduğunu, diyalog yani diyalektik yöntemini 

 

8 Immanuel Kant - İsmet Zeki Eyyüboğlu, Pratik Usun Eleştirisi (İstanbul: Say 

Yayınları, 2001), 156-170. 
9 Bertrant Russell, Bertrand Russell Batı Felsefesi Tarihi İlkçag, çev. Muammer 

Sencer (İstanbul: Bilgi Yayın evi, 1997), I/264. 



FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI | 74 

kullanarak aslında insan ruhunda var olan bilgiyi uygun adımlarla sadece 

hatırlatarak doğurduğunu iddia eder. Sokrates için bilmek ile erdem aynı 

şeydir. Hiç kimse bile bile yanlış yapmaz. Diğer bir ifadeyle hiç kimse bilerek 

günah işlemez, dolayısıyla insanları kusursuz erdem sahibi yapmak için lazım 

olan yegâne şey sadece bilgidir.10 Başta Platon olmak üzere Stoacıları, Yeni 

Platoncuları Hristiyan ve kısmen İslam ahlak anlayışı üzerinde önemli etkisi 

olan Sokrates’in doğruluğa dair tutumunu öğrencisi Platon, geliştirerek 

sistemli hâle getirmiştir. 

Aristoteles’i yetiştirdiği,  Hristiyan teolojisi ve felsefesi üzerinde 13. 

yüzyıla kadar büyük etkisi dolayısıyla eski, orta ve yeniçağda yaşayan 

filozofların en etkilisinin Platon ile Aristoteles olduğu kabul edilir.11 

Dolayısıyla Whitehead (1947-1861), Batı felsefe geleneğinin Platon’a 

düşülmüş dipnotlardan ibaret olduğunu iddia eder.12 Algılamadan ziyade 

anımsama (anamnesis) bilgi kuramını savunan Platon’a göre bilgelik iyi 

kavramında yer aldığından, iyi olanın doğru olanı bileceğini ve yapacağını 

iddia eder.13 

Platon’un iyi kavramıyla alakalı hakikat kuramı, kozmolojisi ve 

psikolojisi ilişkili olup erdemli insanda yani filozofta karşılık bulmaktadır. 

Platon, evreni duyuların konusu olan gölgeler evreni ve düşüncenin konusu 

olan idealar evreni olmak üzere ikiye ayırır. Gölgeler evreni oluş ve 

bozuluşun gerçekleştiği evren iken, idealar evreni her daim aynı kalan gerçek 

varlıklardan oluşan hakikatin kendisidir.14 Platon, ruhun bedenden önce ve 

sonra da bir yaşama sahip olan ölümsüz ve gayri maddi olduğunu savunur. 

 

10 Russell, Bertrand Russell Batı Felsefesi Tarihi İlkçag, I/266. 
11 Russell, Bertrand Russell Batı Felsefesi Tarihi İlkçag, I/283. 
12 Alfred N Whitehead, Process and Reality, ed. David Griffin Ray (USA: The Free 

Press, 1979), 39. 
13 Russell, Bertrand Russell Batı Felsefesi Tarihi İlkçag, I/286. 
14 Raimund Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları I Platon, çev. Mete Tunçay 

(İstanbul: Liberte Yayınları, 2018), 1/32. 
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Ona göre bedenin hayat ve hareket kaynağı olan ruh, erdem bakımından da 

bedenden üstündür. Dünyaya gelmeden idealar âleminde yaşadığından her 

şeyin değişmez, gerçek bilgisine sahip olarak gölgeler âlemine gelip bir 

bedenle birleşmiştir. Gölgeler âlemindeki gölgeleri gördüğünde gerçek şeyler 

olan hakikat âlemindeki ideaları hatırlar.15 

Üç parçalı ruh anlayışına sahip olan Platon’a göre her bir yana has ayrı 

zevk, istek ve buyruk bulunur. İsteyen, acıkan, cinsel sevgi ve paraya düşkün 

olan kısım; kızan, coşan, zafer ve ün almak isteyen kısım ve bilgi ile 

düşünmeye değer veren yanımız olduğundan üç tip insan da ortaya çıkar: 

Bilgi sever, ün sever ve para sever insan. Konumuzla ilgili olan bilgi sever 

insan Platon’a göre filozoftur.16 Filozof, ölçülülük, cesaret ve bilgelik 

erdemine sahip olduğu için adalet erdemini kendinde var eden kişidir. İster bir 

yerde kurulmuş olsun ister olmasın hiç şüphesiz gökteki idealar âleminde bir 

örneği var olan gerçek devletin yasalarını bilir ve ona başta kendisi uyar. 

Filozof aynı zamanda mağarada zincirlenmiş soydaşlarını esaretten 

kurtarmayı da hakikati bilmenin zorunlu olarak yüklediği bir görev olarak 

bilir.17 Filozof, epistemik bilgiye yani hakikat bilgisine sahip kişidir. 

Platon, Theaitetos diyalogunda epistemeye dair üç sav ileri sürer. 

Birincisi epistemenin algı (aisthesis) olduğunu, ikincisi doğru sanı (alethes 

doksa) olduğunu, üçüncüsü ise temellendirilmiş doğru sanı (alethes doksa 

meta logou) olduğudur. Duyuların konusu olana dair episteme mümkün 

değildir. Episteme, duyularla değil de ancak düşünmeyle elde edilebilir. 

Çünkü gerçek varlıklara dair bilgi ile hakikate varılabilir.18 Epistemenin en 

temel iki niteliği, doğru olmak ve var olana dair olmaktır. Platon’a göre 

 

15 Ata Demir, Platon’da Adalet Kavramının Temellendirilmesi (Yayımlanmamış: 

Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2006), 32. 
16 Platon, Devlet (İstanbul: Remzi Kitapevi, 1992), 267-269.581-a,b,c,d,e. 
17 Platon, Devlet.591-a,b,c, 592-a,b. 
18 Eflatun, Theaitetos, çev. Macit Gökberk (MEB Yayınları, 1997). 210-b, 186-d. 
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filozof, diyalektik yöntemini kullanarak kavramdan kavrama giderken hem 

tek tek ideaların bilgisine hem de bir bütün olarak idealar âlemine dair 

hakikatlere ulaşır. 

1.2. Aristoteles 

Aristoteles hocası Platon’un idealar öğretisine ve hakikat yaklaşımına 

eleştiriler getirerek asırlar boyunca etkili olan tekabüliyetçi gerçeklik 

kuramını mantık ve dil bağlamında geliştirmiştir. Metafizik isimli eserinde 

Aristoteles, insanın doğası gereği bilme isteğini ruh kavramı üzerinden 

açıklar. Bedenin formu olarak ruh, bedene tabi olması dolayısıyla fizik alanına 

konu olurken, nus’a tabi olması dolayısıyla hiçbir şekilde fiziğe konu olmayan 

ikili bir yapıya sahiptir.19 Aristoteles için ruh, insanda bilme faaliyetinin 

meydana geldiği unsurdur.  

Aristoteles, bilim (episteme)’i pratik bilim (pratike), poetik bilim 

(poietike), ve teorik bilim (theoretike) olmak üzere üçe ayırdıktan sonra teorik 

bilimi de matematik (mathematike), fizik (physike) ve Tanrı (theologike) 

olmak üzere üçe ayırır.20 

Aristoteles’e göre bilmek nedenleri bilmektir. Teorik bilimlerden 

matematik ve fizik konularını açıkladıktan sonra hiçbir yönüyle duyu 

bilgisiyle ilişkisi olmayan gerçeklik ya da hakikati bize veren bilim dalı, Tanrı 

bilimi (theologike)’dir. 21 İlk bilim (el felsefe tül ûlâ) ya da teolojinin konusu 

tamamen maddeden bağımsız ve hareketsiz olan varlıklardır. Bütün ilk 

nedenler zorunlu olarak ezeli ve ebedidirler. Çünkü onlar, tanrısal şeyler 

içinde duyularımız tarafından algılananların nedenleridirler. En yüce bilimin 

de konu olarak en yüce cinse sahip olması gerekir. İlk felsefenin konusu 

evrensel olması gerekli olup varlığı varlık olmak bakımından ele almak yani 

 

19 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, 1985). 1026 a 5- 
20 Aristoteles, Metafizik. 1025 b25-25. 
21 Aristoteles, Metafizik. 1026 a10. 
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onun özünü ve varlık olmak bakımından özüne ait olan niteliklerini incelemek 

bu bilimin konusudur.22 

Hülasa, Aristoteles’e göre metafizik/teoloj/ilk felsefe, konusunun 

yüceliği ve genelliği/evrenselliği dolayısıyla en yüksek bilim olup ezeli-ebedi 

bağımsız formlar olarak hakikati ifade eder. İlk muharrik olarak maddesiz 

form ya da formların formunu konu edinen ilk felsefe, aynı zamanda diğer 

bütün bilimlerin kendisine dayanması gereken mutlak hakikattir. Çünkü 

burada salt form, salt fiil, düşünen düşünce olarak tanrı ilk felsefe ya da 

metafiziğin konusunu oluşturmaktadır. Buradaki varlık bil fiil olan varlıktır. 

Bil kuvve olan tüm varlıklar, gerçekliklerini söz konusu mutlak varlık olan 

bilfiil varlıktan yani Tanrı’dan alırlar. 

Aralarında farklılıklar olmakla birlikte hem Platon hem de Aristoteles 

mutlak hakikatin var olduğunu ve onu elde etmenin mümkün olduğundan 

şüphe duymazlar. Başta sofistler olmak üzere tersi bir iddia ileri sürenlere 

karşı şiddetle mücadele ederler. Platon ve Aristoteles’ten mülhem öz’cü, 

töz’cü, ve temsillere dayalı hakikat iddiası, Orta Çağ’da dini bir karakterle, 

modern dönemde bilimsel argümanlarla varlığını sürdürecektir. Töz’cü 

hakikat anlayışına karşı ilk ciddi eleştiriler İngiliz ampiristleri olarak John 

Locke ve David Hume ile başlar. Aydınlanma filozofu Immanuel Kant ve 

sonrasında gelişen felsefi akımlarda Martin Heidegger ve postmodern 

düşüncede artık mutlak hakikat yerine bağlam içinde var olabilen gerçeklikler 

vardır. 

2. Orta Çağ’da İnanç Temelli Dinsel Hakikat 

Antik Çağ’dan tevarüs edilen ruh temelli öz, töz, idea gibi mutlak 

hakikat iddiaları Orta Çağ boyunca dinsel bir karakterle yeniden 

yorumlanacaktır. Platon ve Aristoteles, Hristiyan dogmalarının 

 

22 Aristoteles, Metafizik. 1026 a15,20,25,30. 
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temellendirilmesi için yeniden yorumlandılar. Bu dönemde öne en önemli 

düşünürlerden Augustinus (354-430), Anselmus (1033-1109) ve Aqinalı 

Thomas’ın (1224-1274) hakikatle ilgili görüşleri önemlidir. 

2.1. Augustinus  

Augustinus inanç temelli hakikat anlayışını savunarak temellendirmeye 

çalışır. Ona göre gerçeğe yönelmek yerine doğrudan ona sahip olunmalıdır. 

Gerçeğin sahibi olabilmek ise insanın bütün içtenliğiyle ona inanması ile 

mümkündür. Burada şüphenin zerresi olmamalı, çünkü inanç ile şüphe bir 

arada bulunamazlar.23 Augustinus kendisinden şüphe edilemeyen açık-seçik 

bilgilerin varlığını mantık ve matematik ilkelerini misal göstererek mümkün 

olduğunu iddia eder. Aynı zamanda düşünebiliyor olmamız hasebiyle kendi 

varlığımızdan şüphe edilemeyeceğini belirterek, asırlar öncesinden 

Descartes’in Kartezyen felsefesi bağlamında dile getirdiği hakikat iddialarına 

da kaynaklık ettiği düşünülür. Böylece Augustinus uzay ve zamana tabi 

olmayan ruh ve Tanrı’nın mutlak hakikatler olduğuna inanır. Ona göre önemli 

olan husus, kişinin önce kendisini ondan da daha önemli Tanrı’yı bilmesidir. 

O: “Ben yalnız Allah’ı ve ruhu bilmek istiyorum, gerisi beni ilgilendirmez.”24 

demektedir. Doğayı bilmenin faydasız, oysa Tanrı ve ruhu bilmenin insanı 

hem hakikate hem de mutluluğa götüreceğini iddia eder. 

2.2. Anselmus  

Hakikat arayışında doğa veya ruh yerine bütün gayretiyle Tanrı 

düşüncesine yönelen Anselmus’a göre, varlığın ağırlık merkezi Tanrı’dır.25 

Açıktır ki mutlak hakikat olarak inandığı Tanrı’yı kanıtlama düşüncesi, 

çabasının yegâne uğraş alanı olacaktır. Hem Orta Çağ boyunca hem dem de 

 

23 Aster, ilkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, 365. 
24 Aster, ilkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, 366. 
25 Aster, ilkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, 398. 
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günümüze kadar devam eden ontolojik tanrı ispatı ya da delili adeta 

Anselmus’un ismiyle anılmaktadır. Immanuel Kant’ın a priori tanrı ispatı 

olarak ifade ettiği ve eleştiriye tabi tuttuğu Tanrı delili, a priori Tanrı 

kavramından yola çıkılarak tanrı ispatlanmaya çalışılır. Bu delil, Aquinalı 

Thomas, Kant ve Hume’un karşı çıkarak kabul etmedikleri, Descartes, 

Leibniz ve Spinoza gibi rasyonalistlerin destekledikleri bir kanıt olarak 

mutlak hakikatin Tanrı olarak ifade edilmesi ve Tanrı’yı ispatlama çabasıdır.26 

Anselmus’a göre akıl asla hakikat gizemini açıklamaya muktedir olamaz. 

Kaçınılmaz mantıklı sebeplerle Tanrı vardır.27 Tanrı, kendinden dolayı iyi 

olan, kendisinden daha üstün hiçbir şeyin bulunmadığı, eş deyişle diğer 

iyiliklerden üstün gelen, yüce,  her şeyden üstün varolandır.28  

İman sayesinde düşüncede var kılınan Tanrı, mantıksal bakımından 

gerçekte de var olması zorunludur. En yüce varlık demek, var olması zorunlu 

varlık demektir. Tersi mantık ilkeleri bakımından çelişik olacaktır. En yüce ve 

mükemmelin yok olması düşünülemez. Tanrı bizatihi vardır/varlıktır ve 

hakikatin tümel halidir. Tanrı’da öz ve varlık iç içedir, tıpkı ışığın parıldaması 

gibi bir doğaya sahiptir. Işığın niteliği yaymış olduğu parlaklıktan ayırt 

edilemediği gibi Tanrısal öz de var olmaktan, varlığından ayrılamaz. Diğer 

var olanların tümünün oluşlarını Tanrı’sal yaratmaya tabidir. Çünkü diğer 

varlıkların özleri varlıklarını zorun kılmamaktadır. Dolayısıyla Tanrı dışındaki 

tüm varlıkların hakikati/gerçekliği, Tanrı tarafından yoktan (ex nihilo) var 

edilmişlerdir.29 

 

26 Cevizci, Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a, 524. 
27 Etienne Gilson, Ortaçağda Felsefe Patristik Başlangıçtan XIV Yüzyılın Sonlarına 

Kadar, çev. Ayşe Meral (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2007), 242. 
28 Gilson, Ortaçağda Felsefe Patristik Başlangıçtan XIV Yüzyılın Sonlarına Kadar, 

243. 
29 Gilson, Ortaçağda Felsefe Patristik Başlangıçtan XIV Yüzyılın Sonlarına Kadar, 

246. 
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İlahi dinlerde (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) içindeki her şeyiyle 

âlemin sonradan yoktan var edilmesi inancı dolayısıyla tek töz olarak 

hakikatin Tanrı olduğu düşüncesi temel ilke olarak inanılır. Buna bağlı olarak 

etik, siyaset ve ekonomik faaliyetlerin temel ilkeleri Tanrısal buyruklar 

temelinde ilgili dinin temsilcileri aracılığıyla vaz edilir. Burada da dikkat 

edilmesi gereken husus hakikatin aranmayacağı, sadece iman edilerek 

anlaşılmaya çalışılması çabasıdır. Hakikate ulaşmada iman, Anselmus için 

akıldan öncedir ve üstündür. Ona göre anlamak için inanmak gerekir. 

İnanılmayan bir şeyden anlam çıkmaz.30 Hakikate ancak imanın rehberlik 

ettiği ve aydınlattığı ışık ile varılır. Modern dönemde ise Tanrısal ışığın yerini 

aklın ışığı alacaktır. 

Modernistlerden başta Farncis Bacon olmak üzere Descartes ve 

birçokları tarafından kabul edilen hakikate ulaşma yol ve yöntemlerinde aklın 

ışığı biricik kaynak ve yeterli imkân olarak kabul edilmiştir. Nitekim 

Descartes, aklın dışında hiçbir ışığa ihtiyaçlarının olmadığını belirtmiştir. 

Modernistlere göre ilahi ışık yerine matematik ilkeleri, hakikate gidilen yolu 

aydınlatmaktadır.31 

2.3. Aquinalı Thomas  

Orta Çağ felsefesinin ve belki de Hristiyanlık düşüncesin en önemli 

düşünürü A. Thomas kabul edilir. Aziz Thomas'ın en önemli başarısı Summa 

Contra Gentiles [Kafirlere Karşı ya da İnanmayanları Karşı Özet] Katolik 

inancının el kitabı olarak kabul edilmiş olan eser, ilahi teolojinin değil de 

felsefenin bir dalı olan doğal teolojinin hakikati ispatlama yöntemlerini 

içerir.32  

 

30 Gilson, Ortaçağda Felsefe Patristik Başlangıçtan XIV Yüzyılın Sonlarına Kadar, 

241. 
31 Gökberk, Felsefe Tarihi, 256. 
32 Kenny, Batı Felsefesinin Yeni Tarihi II. Cilt Ortaçağ Felsefesi, 2/81-82. 



81 | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI 

Akılla bilinebilir hakikatler ile vahiy sayesinde ulaşılabilir hakikatleri 

birbirinden ayırdıktan sonra mutlak hakikat olarak gördüğü Tanrı’yı 

ispatlamaya çalışır. Ona göre Tanrı, hareket etmeyen hareket ettirici, sonsuzca 

geriye gidişin imkânsızlığına binaen ilk neden, tüm zorunlulukların başlangıç 

kaynağı, dünyada bulunan tüm eksik varlıkların kaynağının ekmel bir varlıkta 

bulunması gerektiği ve her bir nesnenin bir gayesi olması dolayısıyla bu 

gayenin nesnenin kendisinde değil de dışardan belirlenmiş olması gerektiği 

gibi argümantasyonları kullanır.33 

Thomas’a göre öncesiz, devinmekten ari, değişmeyen, kendi kendisinin 

özü olan Tanrı’yı ancak ne olmadığını söyleyerek bilebiliriz. Tanrı, tüm 

iyiliklerin kaynağı olarak iyi, zekânın kaynağı olarak zeki, hem tümelleri hem 

de tikelleri bilen, varlığıyla özü aynı olandır.34 

Orta Çağ Hristiyanlık öğretisi üzerinde tartışılmaz büyük etkiye sahip 

olmuş olan Thomas, başta dini inanç olmak üzere ahlak, siyaset, hukuk gibi 

tüm alanlarda tartışılmaz ilk kaynağın vahiy, vahyin anlaşılmasında ve 

temellendirilmesinde ikinci kaynak olarak da aklın önemini vurgular. Her iki 

kaynağın doğru kullanılması hâlinde hakikatin hakikatle uzlaşmasının zorunlu 

olduğunu ifade eder.35 

Görüldüğü üzere Orta Çağ Hristiyanlık düşüncesi üzerinde büyü etkisi 

olan söz konusu üç düşünürün de ortak özelliği vahiy temelli Tanrısal töz 

merkezli hakikat arayışı ve temellendirme gayretleri etrafında gelişen 

tartışmalar ön plandadır. Bunda sonra Reform, Rönesans ve ardından gelişen 

modern düşünce ile birlikte her alanda akıl temelli ve kaynaklı hakikat 

arayışlarını görmekteyiz. Bu çalışmanın sınırlılıkları nedeniyle modern 

 

33 Bertrant Russell, Batı Felsefesi Tarihi, çev. Muammer Sencer (İstanbul: Say 

Yayınları, 1997), II/182-183. 
34 Russell, Batı Felsefesi Tarihi, II/183. 
35 Gilson, Ortaçağda Felsefe Patristik Başlangıçtan XIV Yüzyılın Sonlarına Kadar, 

515. 
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dönemin tözcü rasyonalist görüşleriyle öne çıkan Descartes, Spinoza ve 

Lebniz’in hakikate dair yaklaşımlarını ele almakla yetineceğiz. 

3. Modern Dönem 

Din, bilim, siyaset, ahlak başta olmak üzere insana dair her alan ve 

bunlara dair metotlarda aklın ışığının yeterli bir kaynak olarak görüldüğü, 

insanlığın akıl sayesinde bu dünyada sonsuz gelişmeye bağlı olarak mutlu 

olabileceği hakikatlere ulaşabilmesinin mümkün olduğunun iddia edildiği ya 

da umulduğu bir dönem olarak ifade edilebilir. Yeni Çağ olarak da 

isimlendirilen modern dönemde zihin artık bütün otoritelerden kurtulur. 

Hakikat arayışında felsefe ile teoloji, akıl ile iman birbirinden tamamen 

ayrılır.36 

Modern dönemin hakikat arayışında birlik, bütünlük ve kesinlik 

bakımından kısmen Orta Çağ’a benzediği söylenebilir. Bu dönemde temel 

kaynak dini inanç yerine matematik ve fiziğin aldığı görülmektedir. Tabiatın 

ve tabiatı oluşturan her şeyin yapısını matematik-fizik kavramlarla 

açıklanabileceği umudu ya da iddiası hâkimdir. Zihinde üretilen kavramlar ile 

tabiatın, eş deyişle akıl ile nesne arasında uygunluk olduğu kabul edilir. 

Tanrı’nın insan aklıyla tabiata aynı ilkeleri koymuş olması dolayısıyla 

aralarında uygunluk olduğu iddia edilir. Dolayısıyla Orta Çağ’ın hakikate 

ulaşma yöntemi olan formel mantık yerine, modern dönemde, deney ve 

gözlem geçmiştir.37 

Modern dönemde Kopernikus (1473-1543)’un astronomi teorisi ile 

Galilei (1564-1642) mekanik düşüncesi, Batlamyus/Aristoteles’çi kadim 

kozlomolojik hakikat anlayışında büyük altüstlere neden oldu. Gözleme 

dayalı çalışmalar, Kilise’nin resmi dünya görüşü olan Aristoteles’in ay üstü-

 

36 Paul Janet - Gabriel Séailles, Histoire de la philosophie, les robles et les ecoles 

(Paris: Hachette Livre, 2013), 1080. 
37 Gökberk, Felsefe Tarihi, 257-259. 
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ay altı şeklindeki evren anlayışının yıkılmasına sebep olmakla kalmadı, 

Kilise’nin Tanrısal kaynaklı yanılmazlık iddiasının ve dolayısıyla dini inanç 

merkezli hakikat anlayışının da yıkılmasına neden oldu. Gizli ve gizemli 

şeylerle artık bir şey açıklama devri büyük oranda geri kaldı. Değişmeyip 

sabit kalan şey olarak töz/tözler, değişmenin temeli olarak kabul edilmeye 

devam edildi. Orta Çağ’ın Tanrı merkezli hakikati açıklama metodu yerine 

kuvvet, düzgün doğrusal hareket, eylemsizlik gibi fiziksel gerçeklikler, akıl ve 

fiziksel yasalar bağlamında açıklanmaya çalışıldı.38 Burada dikkat edilmesi 

gereken husus, mutlak hakikat iddiasından vazgeçilmediği, sadece yol ve 

yönteminde büyük değişikliklerin olduğudur. Töz metafiziğine dayalı hakikat 

arayışı başka bağlamda varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

3.1. Descartes 

Yeni Çağ felsefesi ya da modern düşüncenin kurucusu kabul edilen 

Descartes39 ve Kartezyen yöntemi, on yedinci yüzyıl düşüncesi üzerinde 

büyük etkisi olduğu kabul edilir. Descartes, “Hakikat nedir?” sorusu ile 

hakikatin araştırılması gerektiğini ifade eder. Bu sorunun cevabını Platon, 

Aristoteles veya Orta Çağ düşünürlerinden ödünç alarak cevap aramamıza 

gerek olmadığını belirttikten sonra cevabın bizatihi kendimizde bulunduğunu 

iddia eder. Ona göre akıl, her türlü konuyu aydınlatan ve hiçbir surette bir 

başkasından ödünç ışık alma gereksinimi olmayan güneş gibidir. Açık ve basit 

olan hakikate bizi götüren yegâne doğru yolu bizlere matematik gösterir.40 

Descartes söz konusu yöntemini şöyle ifade eder: 

“Akıl, tamamıyla kuşku götürmez kesinlik ister, ilim ise, kesin ve seçik 

bilgidir. Descartes sadece kesinliğe ulaşmak için kuşku duyar. O şöyle 

 

38 Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, çev. Mehmet İzzet (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004), 

354-356. 
39 Janet - Séailles, Histoire de la philosophie, les robles et les ecoles, 1016-1017. 
40 Vorlander, Felsefe Tarihi, 375-376. 
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diyor: “Daha önce haberim olmadan zihnime girebilmiş olan bütün 

yanlışları zihnimden söküp atıyordum. Bu işte, ancak şüphe etmek için 

şüphe eden ve her zaman kararsız görünen şüphecileri taklit ettiğim 

sanılmasın: Zira tersine, benim bütün maksadım kendimi şüpheden 

kurtarmak, yani hakikati elde etmek ve kaya ile kili bulmak için oynak 

toprakla kumu atmaktı.”41 

Metodik şüphe yöntemini kullanan Descartes’in mutlak hakikatin 

varlığından şüphesi yoktur. Kendi yöntemi gereği dünyanın, matematik 

ilkelerinin, bir Tanrı’nın ve hatta kendisinin bile var olup olmadığından şüphe 

eden Descartes, şüphe etmenin düşünmek olduğunu, düşünmek için de var 

olmak gerektiğini, Cogito ergo sum (düşünüyorum öyleyse varım) isimli 

meşhur önermesiyle aradığı ilk kesin hakikate ulaşır.42 Kendi varlığını ispatlar 

ispatlamaz eksikliklerinden yola çıkarak her yönüyle mükemmel varlık 

kavramı olarak mutlak iyi olan bir Tanrı’nın kendisini yanıltmış 

olamayacağını ve dolayısıyla varlığına dair kuşkuya yer olmadığını belirtir. O 

bu hususu şöyle açıklar: 

“Bizdeki Tanrı fikri bize kendimizden gelemez ve o hâlde Tanrı vardır. 

Sonsuzu, yani Tanrı’yı gerçek bir fikirle idrâk ediyoruz; ve denebilir ki 

bu fikir bizde, kendi fikrimizden daha öncedir. Bu Tanrı fikri pek 

doğrudur ve pek açık ve pek seçiktir. (...) Hangi faraziye yapılırsa 

yapılsın, bir Tanrı fikrinin bize bizden gelmesi imkânsızdır. (...) Kendi 

kendimizin illeti değiliz. (...) Her zaman var olduğumuzu farz etsek bile 

hayatımızın devamının mahiyeti, ispat ediyor ki bizi var kılan bir illet 

vardır. Bu illetin Tanrı’dan başka bir şey olması imkânsızdır. Aldatıcı 

 

41 René Descartes, Metot Üzerine Konuşma, çev. Mehmet Karasan (Ankara: M.E.B., 

1947), 36. 
42 Gökberk, Felsefe Tarihi, 275. 
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olmayacağı aşikâr olan, pek olgun olan bu Tanrı’ya tapmak ve 

hayranlıkla bakmak üzerine ne kadar dursak azdır.”43  

Descartes’e göre Tanrı’nın bizzat kendisi eksiksiz ve kusursuz olan iyi 

Tanrı kavramını, insan ruhuna yerleştirmiştir. Sonlu bir cevher olan ben, 

sonsuz bir cevher olan Tanrı’nın varlığının hakikatini zorunlu kılmaktadır. 

Çünkü bendeki sonlu töz de sonsuz töz olan Tanrı’nın yaratımı olduğunu 

iddia ederek mutlak hakikati Tanrı üzerine bina eder.44  

Descartes’ın felsefesinde mutlak hakikat kabul edilen ya da mutlak 

hakikatlere ulaşmayı sağlayan üç husus vardır. Ruh ile beden/cisim düalitesi, 

matematiksel metot ve cogito ergo sum/düşünüyorum öyleyse varım. İnsanın 

düşünme sayesinde varlığının gerçekliğini bildiğini veya varlığının ve özünün 

düşünmekte olup maddeye gereksinim duyulmadığını belirtir. Tamamen 

bedenden ayrı olan ruh (tin) bedenden daha kolay bilindiği gibi, beden 

olmaksızın da varlığı bilir.45 Descartes’e göre düşünme zihnin özü olduğu için 

uykuda bile zihin düşünmelidir. Ancak düşüncemizi açık ve seçik kılarak 

mutluk hakikate ulaşmayı mümkün kılacak sonsuz töz olarak Tanrı’nın 

mutlak iyi oluşu sayesinde yanılgılarımızdan ya da kuşkularımızdan 

kurtulabiliriz.46 

Descartes’ın bireysel, özne merkezli felsefi düşünüş tarzıyla hakikat 

arayışında yeni mod ve dünyanın kapısını açmış olduğu kabul edilir. İnsan ve 

onun dünyası hakkında kadim gelenekten, Skolastik düşünceden hatta 

Rönesans düşüncesinden farklı bir tarzda hakikati göstermeyi başaran kişi 

olarak Descartes: “Eserimi oku ve benden öncekileri unut.” sözüyle, 

kendisinden sonraki düşünürlerin yeni metot bulma iddialarında kendini 

 

43 René Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler, çev. Mehmet Karasan (İstanbul: 

MEB Yayınları, ts.), 145-147. 
44 Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler, 161. 
45 Russell, Batı Felsefesi Tarihi, II/319. 
46 Russell, Batı Felsefesi Tarihi, II/321. 
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tekrarlamıştır.47 Descartes’ın res cogitans, res existans ve Tanrı’ya dayalı üç 

tözlü hakikat yaklaşımı, Spinoza’da (1632-1677) tek töz bağlamında yeni bir 

hakikat arayışına dönüşecektir. 

 

3.2. Baruch Spinoza 

Yahudi bir aileden gelen Spinoza, tek töz olarak Tanrı üzerine 

kurguladığı kapalı sistemiyle mutlak panteizme dayalı hakikat iddiasını ileri 

sürmektedir. Ona göre ruh ve nesne/madde birer töz olmayıp Tanrı’nın 

sıfatlarıdırlar. Tanrı ve doğa aynı tözün iki yüzü olup tek birliktir. Diğer bir 

deyişle mutlak bir determinizmin hâkim olduğu evrende var olan her şey 

Tanrı’dadır.48 Spinoza'nın kendisine ait olan ve felsefeyi daha ileri bir noktaya 

taşıyan birkaç önemli görüş 'Thoughts on Metaphysics' [Metafizik Üzerine 

Düşünceler] isimli geometri şerhinin ek bölümünde açıklanır. Parmanides’e 

benzer bir metafizik geliştiren Spinoza’ya göre, Tanrı ya da doğa olarak ifade 

edilen tek bir töz vardır. Nitekim o, Descartes’in üçlü töz anlayışında da 

aslında düşünüm ve yayılım tözleri yaratılmış olan tözler olduklarından tek 

Tanrı tözü asıldır denilebilir iddiasını ileri sürer. Diğer bir ifadeyle 

Descartes’çi düşüncede Tanrı tözü, zihin ve maddeden daha yüce bir hakikati 

ifade etmektedir. Bu yüzden Spinoza monist töz üzerine tin ve maddeyi sıfat 

olarak yani Tanrısal tözün görünüşleri olarak görür.49 Spinoza şöyle der: 

“Tanrı mutlak olarak sonsuz bir varlık olduğu, bir cevherin özünü ifade 

eden bütün sıfatlara sahip bulunduğu (tanım 6) ve zorunlu bir varlığı 

olduğu için (önerme 11), Tanrıdan başka bir cevher olmuş olsaydı, bu 

cevherin ancak Tanrının sıfatlarından biri yardımıyla açıklanabilecek 

çeşitte olması gerekirdi. Böylece bu cevher Tanrı ile aynı sıfata sahip 

 

47 Kenny, Batı Felsefesinin Yeni Tarihi III:Cilt Modern Felsefe’nin Yükselişi, 3/52. 
48 Janet - Séailles, Histoire de la philosophie, les robles et les ecoles, 1030-1031. 
49 Russell, Batı Felsefesi Tarihi, II/327. 
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olacak ve bunun sonucunda aynı sıfata sahip iki cevher bulunacaktı ki, 

bu da saçmadır (önerme 5), bundan dolayı bu iki cevher ne aynı olacak 

olan sıfatlarıyla, ne de cevherin tabiatını asla değiştirmeyen tavırları 

ve duygulanışlarıyla birbirlerinden ayrılamazlar, öyle ise Tanrıdan 

başka cevherin olmayacağı ve bunun sonucunda ondan başkasının 

tasarlanamayacağı doğrudur. Zira eğer başkası tasarlansaydı, zorunlu 

olarak onu var gibi tasarlamak gerekecekti; çünkü cevher fikri varlığın 

zorunluluğunu gerektirir, hâlbuki Tanrıdan başka bir cevher -bu 

kanıtlamanın birinci bölümüne göre- var diye tasarlanamaz. Demek ki 

bu saçmadır. Öyle ise Tanrıdan başka bir cevherin olmayacağı ve 

tasarlanamayacağı doğrudur.”50 

Spinoza’nın hakikat anlayışına göre her şey mutlak bir zorunluluk ve 

mantıksal bir yöntemle idare edilir. Fiziksel doğada şansa, düşünsel dünyada 

da özgür isteme diye bir husustan söz edilemez. Tanrısal yüceliğin tezahürü 

olarak olayların olduklarından başka şekilde olabileceğini düşünmek 

mantıksal çelişkiye neden olur. Tanrısal doğanın zorunlu oluşundan sonsuz 

tavırlar şeklinde sonsuz sayıda şeyler, diğer bir ifadeyle sonsuz aklın 

tasarlayabildiği şeyler çıkmak zorundadır. Dolayısıyla mutlak hakikat olarak 

Tanrı, sonsuz bir aklın anlayabileceği tüm şeylerin etken sebebidir.51 

Tanrı ya da doğa olarak evren, dış sebeplere kapalı olduğundan 

bütünsel olan hiçbir şey kötü değildir. Spinoza bu durumu şöyle izah eder: 

“Her şeyin doğru olarak tanrısal tabiatın zorunluluğundan çıktığını 

bilen ve tabiatın ezeli kanunları ve kurallarına göre bu sonuca ulaşan 

kimse, şüphesiz kin, alay etme, ya da küçümsemeyi hak eden hiçbir şey 

bulmayacak ve hiç kimse için acıma duymayacaktır: fakat insani 

 

50 Benedictus Spinoza, Etika, çev. Hilmi Ziya Ülken (Ankara: Dos yayınları, 2011), 

45. 
51 Spinoza, Etika, 50. 
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erdemin elverdiği kadar, denildiği gibi, iyilik yapmaya, sevinç içinde 

bulunmaya çalışacaktır. Buna şu noktayı da katmalı ki, kolayca acıma 

duygusu duyan ve başkasının gözyaşları ve sefaletinden üzülen kimse, 

çoğu kere, sonradan pişman olacağı şeyler yapar; Bir yandan gerçi 

kesinlikle iyi olduğunu bilmemiz gereken bir duygulanışla hiçbir şey 

yapmıyoruz, öte yandan sahte gözyaşlarından kolayca aldanmış 

bulunuyoruz. Ben burada açıkça, akıl düsturuna göre yaşayan 

insandan söz ediyorum.”52  Ona göre evrensel yapının bir parçası olarak 

ondaki düzeni de izlemekteyiz. 

Sonuç olarak Spinoza’nın hakikat anlayışında, insan Tanrısal 

bütünselliğin isteksiz bir unsuru olduğu müddetçe köle, anlayış, zekâ, akıl ve 

bilgisiyle sonsuz bütünün hakikatini kavradığı anda da özgürdür.53 

Spinoza’nın tek töz ve Decartes’ın üçlü töz anlayışına karşılık son 

olarak sonsuz sayıda töz düşüncesini monad kavramıyla ifade eden Leibniz’in 

(1646-1716) hakikat yaklaşımını ele alalım. 

3.3. Gottfried Leibniz 

Yaşadığımız dünyanın olanaklı en iyi dünya olduğunu iddia eden 

Leibniz, monad adı verdiği sonsuz sayıda gayri maddi töz fikri üzerine 

hakikati temellendirmeye çalışır. Bir matematikçi olarak iddiaların 

kanıtlanabilmesini sadece matematiksel yöntemle olanaklı olduğunu ifade 

ederek matematiksel yöntemi felsefede kullanmaya çalışır. Sayılarla hesap 

olanaklı olduğu gibi kavramlarla da hesap yapmak mümkündür. Leibniz, 

matematiksel konularda olduğu gibi felsefi konularda da kesinliği ortaya 

 

52 Spinoza, Etika, 236. 
53 Russell, Batı Felsefesi Tarihi, II/332. 
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koyabilecek matematiksel yöntem sayesinde filozoflar arasındaki hakikate 

dair düşünsel farklılıkların ortadan kaldırmayı hedeflemekteydi.54  

Leibniz için matematik, hakikate götürebilecek en uygun yönteme 

sahiptir. Dört basamaklı bilgi kuramında hakikatin ölçüsünü tıpkı Descartes’te 

olduğu gibi açıklık ve seçiklik olduğunu belirtir. Bir nesneye dair bilgi seçik 

olarak kavrandıktan sonra akıl bilgisi olan en üstün hakikat olarak uygun 

bilgiye ulaşılır.55 Diğer rasyonalist filozoflarda olduğu gibi - Descartes’ın 

kavramıyla söyleyecek olursak idea innate (doğuştan idüşünceler/bilgiler) – 

Leibniz için geometrinin kavramları, sayılar, mantığın ilkeleri ve Tanrı fikri 

doğuştan ruhumuzda bulduğumuz kavramlardır. 

İlk doğrular ya da başlangıç önermeleri olan bir takım önermeler, en 

yüce ve aynı zamanda en son önermeler oldukları için, kendilerini herhangi 

bir kanıtlanmaya ihtiyaç duymaksızın gösterirler ve diğer önermeler de söz 

konusu bu ilk hakikatlere referansla kanıtlanır. Başlangıç önermeleri içinde de 

mutlak hakikat olan Tanrı en gerçek varlıktır. Leibniz’in düşünce sisteminde 

zorunlu olarak Tanrı vardır. Tanrı’nın varlığı gibi zorunlu hakikatler, akıldan 

türetilen ezeli-ebedi ve başka türlü düşünülmesi halinde çelişkiye neden olan 

doğrulardır. Buna karşın olguların doğruları, yeter sebep ilkesine dayalı 

olduğundan mümkün doğrulardır.56 Gerçek bilginin elde edilebilmesi için 

olgusal hakikatlerin aklî hakikatlere dönüştürülmesi veya indirgenmesi 

gerekir.57 

Yukarıda ifade edildiği gibi Leibniz, sonsuz sayıda töz üzerinden 

mutlak varlığı yani hakikati monadlar üzerinden şöyle izah eder: 

 

54 Gökberk, Felsefe Tarihi, 317-319. 
55 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma, çev. Nusret Hızır (İstanbul: MEB Yayınları, 

1949), 320. 
56 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma, 321-322. 
57 Vorlander, Felsefe Tarihi, 430. 
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“Dahası, bir Monadın kendi içinde başka herhangi bir yaratık 

tarafından nasıl başkalaştırılabileceğini ya da değiştirilebileceğini 

açıklamanın bir yolu yoktur; çünkü onda hiçbir şey yer değiştiremez ve 

giderek onda uyarılabilecek, yönlendirilebilecek, arttırılabilecek ya da 

azaltılabilecek hiçbir devim bile tasarlanamaz; buna karşı parçalar 

arasında değişimin olduğu bileşiklerde durum böyle olabilir. 

Monadların bir şeyin içeri girebilmesine ya da dışarı çıkabilmesine izin 

veren pencereleri yoktur. İlinekler ne kendilerini tözlerden 

koparabilirler, ne de onların dışında dolaşmaya çıkarlar, bir zamanlar 

Skolastiklerin ‘duyulur evrensellerinin’ [species sensibiles, duyulur 

biçimler] yaptıkları gibi. Öyleyse dışarıdan ne töz ne de ilinek bir 

Monada girebilir.”58  

Baştan sona birbiriyle bağlantılı olan Monadların özelliklerini açıklayan 

Leibniz, daha sonra bu tözler arasında yaratan olarak Tanrı ve yaratılmış 

monadları iki kısımda ele alır. Biricik, zorunlu, evrensel, en yüce töze sahip 

Tanrı haricindeki yaratılmış tözler/monadlar bağımsız özellikten 

yoksundurlar. Hülasa, mutlak hakikat olarak Tanrı eksiksizdir ve sonsuzdur. 

Yaratılmış monadların/tözlerin/varlıkların mükemmel oluşları Tanrı sayesinde 

gerçekleşmektedir. Çünkü tüm tözlerin kaynağı Tanrı’dır.59 Dolayısıyla 

gerçek töz maddi olamaz. 

Leibniz, nesnenin özünün kuvvet olduğunu belirtmesiyle Descartes’ten 

uzaklaşıp Aristoteles’e yakınlaşmaktadır. Akılla kavranacak olan Tanrı’ya 

dayalı ezeli ahenk sisteminde en ufak bir eksiklik ya da kötülük bulunamaz. 

Çünkü mutlak hakikatin kusursuzluğu ile kötülük asla bir arada bulunamaz. 

Théodicée isimli eserinde Tanrı’nın bilgeliği, gücü ve iyiliği ile onun yaratımı 

olan dünyada var olduğu iddia edilen eksiklikler arasındaki çelişkileri izah 

 

58 Leibniz, Monadoloji, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınları, 2011), 6. 
59 Leibniz, Monadoloji, 16. 
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etmeye girişir. Ona göre fizik, moral ve metafizik olmak üzere üç türlü 

olabilen kötülük asli bir varlığa sahip değildir.60 Dolayısıyla Leibniz’in 

dünyası, sadece iyi bir dünya değil, mümkünler arasındaki en iyi dünyadır. 

4. Tözcü Hakikat İddialarına Karşı İtirazlar 

Mutlak hakikat iddialarına karşı Antik Çağ’dan başlamak üzere hemen 

hemen her dönemde itirazlar yapılmıştır. Platon’un diyaloglarında yer alan 

konuşmacılar olarak ünlü sofist filozoflardan Protogoras (481-411), insanı her 

şeyin ölçüsü olarak kabul ederek mutlak hakikat iddiasına itiraz eder. İnsan 

ölçü kabul edilirse genel bir doğru yerine her bir kişinin kendisi için geçerli 

doğrusu ortaya çıkar. Protogoras’a göre şu anda duyumsanan, arzulanan ve 

istenilen şeyden başka bir hakikat ya da doğru yoktur.61 

Mutlak hakikat anlayışına itiraz eden bir diğer sofist filozof Gorgias 

(M.Ö.483-375), “Tabiat Üzerine Yahut Var Olmayan Üzerine” isimli eserinde 

herkes için üzerinde uzlaşılabilir bir bilgi ya da hakikatin mümkün olmadığını 

ifade eder. Ona göre şayet varlık var olsa bile bilinemeyecek, bilinse bile bu 

bilgi başkasına aktarılamaz, aktarılsa bile öteki doğru bir şekilde 

anlayamayacak62 Bilgi aktarımı kelimelerle olduğundan bilgiyi aktaranın bir 

kelimeden anladığını, bir başkasının da aynı şekilde anladığını kim garanti 

edebilir ya da bilebilir? Çünkü kelimelere yüklenilen anlamı ancak yükleyenin 

kendisi bilebilir.63 

Öz/töze dayalı mutlak hakikat anlayışına septikler de karşı çıkarlar. 

Hellenistik Roma dönemi felsefesi içinde yer alan Septik okulun kurucusu 

Pyrrhon (MÖ 361-270) ve Timon (MÖ 320-230) gibi düşünürlere göre hiçbir 

 

60 Gökberk, Felsefe Tarihi, 330. 
61 Kamuran Birand, İlk Çağ Felsefe Tarihi (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 

1964), 30-31. 
62 Félicien CHALLAYE, Petite histoire des grandes philosophies (Paris: Presses 

Universitaires de France, ts.), 27. 
63 Aster, ilkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, 107. 
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açıklamanın hakikati tekeline alabilecek güce sahip olamayacağından dolayı 

mutlak gerçeklik iddiasından uzak durmak gerekir. Bu yüzden belirli bir 

hususta olumlu ya da olumsuz hüküm vermek yerine her konuda yargıların 

askıya alınması gerekir. Pyrhon, dünyanın layıkıyla açıklanabileceği hususunu 

şüpheyle karşılar. Öğrencisi Timon ise şüphesini şöyle ifade eder: 

“Gerçekten ve tam anlamıyla mutlu olmayı isteyen insanın şu üç soruyu 

yanıtlaması gerektiğini söyler: (1) Var olan şeylerin gerçek doğası 

nedir? (2) Var olan şeyler karşısında nasıl bir tavır almalıyız? (3) 

Benimsenen tavrın sonucu ne olacaktır? Timon’a göre, Pyrrhon 

şeylerin doğaları gereği, aynı ölçüde belirlenemez, ölçüm ve ayırım 

kabul etmez olduğunu söylemiştir. Bundan dolayı, algılarımız ve 

yargılarımız, ne doğru ne de yanlıştır. Öyleyse, ne duyularımıza ne de 

aklımıza güvenmeli ve herhangi bir tarafa meyletmeden, yargıyı askıya 

almalıyız”64 

Timon, uzun zaman sonra Kant’ın da sorgulayacağı ve itiraz edeceği 

hakikatle ilgili can alıcı husus olarak fenomenlerin gerisindeki bilinmez tözü 

kabul etmeye karşı çıkar.65 

Tözcü hakikat anlayışına Francis Bacon (1561-1626), John Locke 

(1632-1704) ve David Hume (1711-1776) gibi İngiliz ampirist geleneğin 

temsilcilerinden de itirazlar gelmiştir. Locke’e göre insan ruhu doğuştan tabl 

raz (boş bir sayfa, üzerinde hiçbir bilginin yazılı olmadığı levha) gibidir. 

İnsanın bütün bilgisi dış deney (sensation ) ve iç deney (reflexion) yöntemiyle 

elde edilir. Zihin duyumsama ile elde ettiği verileri basitten karmaşık ideleri 

elde ederek hakikatlere ulaşır. Bilgi için deneyim dışında asla başka bir 

kaynak kabul etmeyen Locke bu durumu şöyle açıklar: “Ben anlıkta bu iki 

 

64 Cevizci, Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a, 87. 
65 Cevizci, Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a, 88. 
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kaynakta alınanların dışında herhangi bir idenin bulunabileceğini 

sanmıyorum. Dışsal nesneler, zihne, hepsi de kendilerinin bizde ürettiği 

değişik algılar olan, duyulur ideleri sağlar, zihin de anlığa kendi işlemlerinin 

idelerini sağlar.”66 

Basit ve birleşik idelerden Tanrı idesine kadar her türlü bilgi ve hakikat 

ile ilgili düşüncemizin tümü, duyumla başlayan ve zihnin soyutlamasıyla 

devam eden süreçte elde edilir. Locke’un eleştirisi, rastyonalist düşünürlerin 

doğuştan ruh üzerinde temellendirdikleri başta Tanrı hakikati olmak üzere 

matematik ve mantık ilkeleri gibi a priori gerçeklik iddiasına kökten bir ret 

edişi ifade eder. 

İngiliz ampirist geleneğini zirveye taşıyan isim olarak kabul edilen 

Hume, kritik felsefenin kurucusu Kant’ı(1724-1804) dogmatik uykusundan 

uyanmasına sebep olur. O, doğuştan (a priori) bilgi ya da hakikat düşüncesine 

şiddetle itiraz ederek Locke’un felsefesini yani ampirist geleneği zirveye taşır. 

Hume’a göre bilgilerimizin ilk kaynağı izlenimler, duyumlarla elde edilen dış 

deneyimlerdir. İkinci kaynak ise, gözlerimiz açık iken elde edilen 

izlenimlerin, gözlerimiz kapalıyken iç deney olarak ifade ettiği süreçte benzer 

ve farklı olanlar arasında bağlantı kurulmasıyla elde edilir. Başka bir ifadeyle 

düşüncelerimiz, izlenimlerimizin soluk birer kopyasından ibarettirler.67 

Gazzali’nin (ö. 1111) daha önce eleştirdiği nedensellik ilkesine Hume da 

itiraz ederek neden sonuç arasında zorunluluk olmadığını, olayların art arda 

gelişinden kaynaklanan alışkanlıktan ibaret olan töz ya da cevher kavramını, 

duyumlarımızı birçok defalar hep aynı biçimde birleştirmemizden, 

bağlamamızdan meydana geldiğini,  biteviye aynı biçimdeki sonuçların 

yarattığı izlenimin bizi töz kavramına götürdüğünü iddia eder. Hume’e göre 

 

66 John Locke - Vehbi Hacikadiroğlu, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme (Ara 

Yayıncılık, 1992), 87. 
67 Gökberk, Felsefe Tarihi, 356. 
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töz yoktur, çünkü “töz” idesine karşılık olan bir izlenim yoktur; belli bir 

izlenim bulamıyoruz ki, yansısı töz olsun.”68 

Hume, cevher ya da töz kavramına yönelik eleştirisini, beden ve ruhun 

da birer tasarım olduklarını, bu tasarımları bir cevher üzerine 

temellendirmemek gerektiğini ifade ederek sürdürür. Özellikle izlenimleri 

olmayan boş inançların iğrenç ve ağır yükler olduklarını belirtir.69 Hume, 

özellikle dinsel hakikat iddialarına karşı eleştirisinde tavizsizdir. Doğa 

yasalarını sabit ve değişmez olarak kabul ettiğinden, mucizelerin doğa 

yasalarını ihlal ettiğini ve asla dinlerin hakikatlerine zemin teşkil 

edemeyeceğini ifade eder. 

Töz metafiziğine ve hakikat anlayışına en ciddi itirazın Kant tarafından 

yapıldığı kabul edilir. Kritik felsefesiyle aklın sınırlarını tayin eden Kant, 

fenomenlerin (zaman ve mekân görüsüne tabi olan şeyler) kısmen 

bilinebileceğini, numenlerin (kendinde şeyler) ise bilinemeyeceğini iddia 

eder.70 Eş deyişle, şeylerin/fenomenlerin gerisinde görünmeyen öz, töz, 

cevher gibi kesin hakikatlere ulaşmayı mümkün kılacak herhangi bir yetiye 

sahip olmadığımızı belirtir. Kant’ta göre teorik aklın böyle bir kabiliyeti 

yoktur ve deneyi aşarak temellendirilmeye çalışılan her türlü bilgi ya da 

hakikat iddiası zorunlulukla antinomiler (çatışkılar) ile karşılaşır. Kant bu 

hususu şöyle izah eder:  

“Bu rastgele düşünülmemiş, temelini insan aklında bulan, dolayısıyla 

kaçınılmaz olup hiç son bulmayacak antinomi, karşıtlarıyla birlikte, şu 

dört önermeyi içerir: 1.Önerme: Dünyanın zaman ve uzam bakımından 

bir başlangıcı (sınırı) vardır. Karşıtı: Dünya, zaman ve uzam 

 

68 Gökberk, Felsefe Tarihi, 358. 
69 David Hume - Mete Tunçay, Din üstüne (Ankara: İmge Kitapevi yayınları, ts.), 

102. 

70 Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul, 1993), 53-56. 
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bakımından sonsuzdur. 2.Önerme: Dünyada her şey yalın olandan 

oluşur. Karşıtı: Yalın olan hiçbir şey yoktur, her şey karmaşıktır. 

3.Önerme: Dünyada özgürlükten gelen nedenler vardır. Karşıtı: 

Özgürlük yoktur, her şey doğadır. 4.Önerme: Dünyanın nedenler 

dizisinde zorunlu varlık vardır. Karşıtı: Zorunlu olan hiçbir şey yoktur, 

bu dizide her şey, rastlantısaldır. Bu çatışma alışılmış dogmatik yoldan 

hiç giderilemez, çünkü gerek tez önermesi gerekse karşıtı aynı şekilde 

açık, karşı çıkılmaz bir biçimde kanıtlanabilirler.”71 

Kant’ın tözsel metafizik hakikat anlayışına yapmış olduğu eleştiri, 

kendisinden sonra birçok düşünür tarafından farklı şekillerde ele alınıp 

tartışılmıştır. Kant’ı olumlayanlar da eleştirenlerde bir anlamda Kant’çı 

sayılırlar. Çünkü felsefede Kant’ın görüşlerini dikkate almaksızın bir şeyler 

söylemek neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. İnsanın dışardan hiçbir ışığa 

gereksinim duymaksızın yolunu aydınlatabileceğini ve dolayısıyla ergen 

haline gelip rüştünü ispatladığını iddia eden Kant, kendisinden sonraki felsefi 

tartışmalar üzerinde etkisini sürdürmüştür. Kant sonrası tözcü hakikat 

anlayışına yönelik en radikal karşı çıkışlar, postyapısalcı, postmodernizm gibi 

isimlerle ifade edilen çağdaş felsefi akımlar tarafından yapılmaktadır. Başta 

Heidegger (1889-1976) olmak üzere Postmodernist düşünürler, töze dalı 

mutlak hakikat yerine, olgulara hatta olaylara dayalı gerçekliklerin olduğunu 

düşünürler. Heidegger, Platon’daki ideaları seyredebilecek yetkinliğe ulaşmış 

bir filozof bekçiler sınıfını ya da Descartes’ta olduğu gibi Tanrı’nın kendisini 

kandırmadığından emin, açık ve seçik olanı kavrayabileceğine güvenen, 

yetkin bir öznenin varlığını kabul etmez. Onun yaklaşımı, zamanın yalnızca 

bir boyutunu, yani varoluşa gelen mevcudiyetin şimdiki varlığını ve onun da 

kısmen kavranabilmesini içerir. Varlığın bu anlamda kavramsallaştırılması, 

 

71 Immanuel Kant, Prolegomena, çev. İonna Kuçuradı (Ankara, 1983), 93-94. 
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varlığın kendisinden çıktığı zamansallık tarafından hiçbir bir biçimde hesaba 

katılmaz. Farkın bu hareketi, tüm kendine-yeterliliği ya da saf mevcudiyeti 

önceden bozar.72 Bu hususu Heidegger şöyle izah eder: 

“Varlık kavramı tanımlanamaz. Bu sonuç, varlığın en üst tümel 

olmasından çıkarsanmaktaydı. Gerçekten varlığı bir var olan olarak 

kavramak mümkün değildir. Varlık’ın bir belirlenime kavuşturulması, 

ona bazı var olanların atfedilmesiyle mümkün olamaz. Tanımsal açıdan 

varlık daha yüksek kavramlardan üretilmediği gibi daha alt 

kavramlarla da gösterilemez”73 

Tözsel metafizik hakikat anlayışını eleştiren Jacques Derrida (1930-

2004), varlık için kalıcı mevcudiyet, metafizik ayrıcalık tanımadığı gibi 

öznenin de yetkin mevcudiyetini sonlandırır. Fark’ın hareketi sayesinde bütün 

varlığın ortaya çıktığını belirtir. O, varoluşun sadece farklanmadan doğan 

hareket sayesinde mümkün olabileceğini şöyle izah eder: 

“Varlık – kendisini var olanlarda gizlemekten başka – hiçbir zaman bir 

“anlam”a sahip olmuş olmadığından, hiçbir zaman bu şekilde 

düşünülmemiş ya da söylenmemiş olduğundan ötürü différance kesin ve 

çok tuhaf bir yolda varlığın hakikatinden ya da ontolojik farktan daha 

eskidir. Bu eksikliğe sahip olduğunda da, ona izin oyunu adı verilebilir. 

Artık Varlığın ufkuna ait olmayan bir izin oyunudur, ama onun oyunu 

Varlığın anlamının yerini değiştirenlerin ve kuşatanların oyunudur. 

İzin oyunu, ya da différance, hiçbir anlama sahip olmayan ve 

 

72 Ata Demir, Jean-Luc Nacy’nin Siyaset Felsefesinde Çoğulculuk ve Demokrasi 

(Yayınlanmamış: Ankara Üniversitesi, Doktora, ts.), 65. 
73 Martin Heidegger, Being and Time, çev. John Macquarrie (Oxford: Blackwell 

Publishers, ts.), 23. 
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olmayandır. Burada Varlığın oyuna koyulduğu bu dipsiz satranç 

tahtasını koruma ya da ona denklik yoktur.”74 

Görüldüğü gibi Derrida, mevcut olmayan bir uzayda, konumlandırma 

ile hem kendisi hem de başkalarıyla fark sayesinde kurulan ilişki ile varoluşu 

açıklamaya çalışır. 

Konuyla ilgili son olarak ele alacağımız düşünür Jean Luc Nancy’dir 

(1941-2021). Yirmi beş yüzyıllık felsefe tarihi içinde varoluşu “ile” üzerinde 

kurgulayarak metafizik töz temelli hakikat fikrini eleştiren dikkat çekici bir 

düşünür olarak kabul edilir. Ona göre var olma, birlikte-var olma (co-existing) 

şeklindedir. Ancak gözden kaçırılmaması gereken husus, birlikte var olmanın 

bir töz olmadığıdır. Nancy’ye göre ortaklığımızı tözsel bir ortak olma şeklinde 

paylaşamadan ortak olanda var oluruz. Ortaklık içinde olmak, önceden verili 

olan bir şey olarak algılanmamalıdır. Ortaklıkta vuku bulan bir varlık söz 

konusudur. Ortaklıkta meydana gelen de bizim dâhil olduğumuz ya da 

olmadığımız tözsel bir dünya değildir. Dünyaya birlikte gelip gideriz, birlikte 

görünürüz. Dolayısıyla dünya, ortaklığımızla mevcudiyet kazanan “ile”nin 

dünyasıdır.75 

Postmodern düşüncede mutlak, zaman ve mekân üstü, öz, töz, tümel, 

evrensel, değişmez, gibi kavramlara dayalı hakikat arayışı olmadığı gibi, 

onların temsilcilerinin de yeri yoktur.  

Sonuç 

Kütle, hacim özelliğiyle fiziksel, beslenme, büyüme, çoğalma gibi 

özelliklerle biyolojik, hareket kabiliyetiyle hayvanlarla ortaklaşan özelliklerin 

 

74 Jacques Derrida, Margins of Philosophy, çev. Alan Bas (Chicago: University of 

Chicago Press, 1982), 22. 
75 Jean-Luc Nancy, “The Compearence From Existence of ‘Communism to the 

Communuty of Existence’”, Political Teori, Doi:10.1177/0090591792020003001, 

1992, 371-398. 
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ötesinde insan, akıl, düşünme ve irade sahibi, Aristoteles’in ifadesiyle 

“hayvan-ı nâtık” olarak kabul edilir. İnsan, hayvani nitelikleriyle duyusal 

dünyayı, nâtık (akleden/düşünen/konuşan) olma özelliğiyle de düşünce 

dünyasını idare ederek kurgular/kurar. İnsan, bir yanıyla fiziksel ve biyolojik 

âlemde cereyan eden yasalara tabi olmak zorundayken, diğer yanıyla da 

düşünsel ufkun sunmuş olduğu sonsuzluk gibi düalist bir yapı arz etmektedir. 

Oluş ve bozuluş (kevn ve fesad)’un alanı olan duyu dünyasının 

gerisindeki ilke (arkhe) arayışı, felsefi düşünmenin başlangıcı olarak kabul 

edilir. Varoluşa gelip göçen algı dünyasının dışına ve ötesine geçmeye çalışan 

insan, arkhe, idea, form, öz, töz, tanrı, mantık ve matematik ilkeleri gibi 

kavramlarla ifade edilen mutlak olanı, var olmak için muhtaç olmayan varlığı, 

yani değişime konu olmayan zemin ya da başlangıçlara dayanarak dünyayı 

anlamlandırmaya girişir. Çalışmamıza konu olan töz metafiziğine dayalı 

mutlak hakikat arayışı, Antik Çağ’da Thales, Parmenides, Herakleitos gibi 

filozoflar ile başlayan, ilk felsefi sistem kurucuları olarak Platon ve 

Aristoteles ile devam etmiştir. Platoncu idealar-gölgeler dünyası ve 

Aristotelesçi form-madde-gaye- etken nedenler bağlamında izah edilmeye 

çalışılan hakikat anlayışı, Orta Çağ’da yaratan Tanrı, yaratılan nesneler 

ikilemiyle, modern dönemde de özne merkezli, aklın ışığıyla matematiksel ve 

fiziksel yasalara dayalı hakikat arayışları ya da iddialarıyla sürdürülmüştür.  

Töz metafiziğine dayalı hakikat, belirlenmişi, tamamlanmışı, yapısı 

bilindiği için gayesi de bilinen, dolayısıyla parçanın bütüne dâhil edilerek 

tümel kavramlarla ifadesi mümkün olan, mantıksal ya da matematiksel dille 

ile ifade edilebilendir. Töz’sel hakikat, eksiksiz, kusursuz ve mükemmel 

olduğu için, teoride doğruyu, ahlakta iyiyi ve sanatta güzeli de belirleyendir. 

Açıktır ki siyaset, devlet, yasalar, ahlaki ilkeler başta olmak üzere birey ve 

toplumun belirlendiği neredeyse her alan, spesifik doğru, iyi ve güzelin 

hüküm ferma alanı olacaktır. Mutlak doğru, iyi ve güzelin hakikati, kuşkusuz 

bazı temsiller ya da temsilciler aracılığıyla sosyal alanda yaşatılmaya 
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çalışılacaktır. Kritiğe konu edilen metafizik töz anlayışıyla bağlamında, başta 

Kilise olmak üzere temsillerin/temsilcilerin hakikati temsil etme iddiaları 

olmuştur. 

Aklın ışığından başka harici hiçbir ışığa ihtiyaç duymayan aydınlanma 

dönemi, Kant’ın ifadesiyle “insanın rüştünü ispatladığı ergin dönemidir”. 

Kant, töz’e dayalı hakikat iddiaları ve temsilcilerinin hüküm sürdüğü dönem 

için, insanlığın bebeklik dönemi, temsilcilerin/önderlerin ihanetiyle sihirli 

ifadelerin ya da kavramların hüküm sürdüğü evre gibi tanımlamalar yapar. 

Tarihsel yürüyüşünü sürdüren insan, neredeyse her çağda belirli kalıplarla 

dünyayı yorumlayarak zaman ve uzam üstü hakikatler bulma ya da sistemler 

kurma arayışını sürdürmüştür. 

 Mutlak hakikat arayışlarına paralel olarak düşünce tarihinde sofizm, 

septisizm, anarşizm gibi iddialar veya eleştiriler her zaman dile getirilmiştir. 

Mutlak hakikat karşıtı eleştiri ve iddialar düşünce tarihinde kıymetli olmakla 

birlikte, düşüncede kesinlik veya bütünlük arayan zihin için - yaşamında 

güvenli bir liman arayan - bireysel ya da toplumsal sorunlara yeterli zemini 

sağlamaktan uzak olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla töz’e dayalı metafizik 

hakikat teorilerini de belirli zamana ve coğrafyaya mahkûm olarak yaşamak 

zorunda olan insanın, dünyayı görme, düşünme ve yorumlama çabası olarak 

görmek gerekir.  

İnsanın anlama ve anlamlandırma yürüyüşü, geçmiş durakları hesaba 

katmaksızın ya da anlamaksızın gerçekleştirmesi olası görünememektedir. 

Öyleyse mutlak hakikat düşüncesini savunanların iddialarını kanonik bir 

hüviyete büründürerek dayatmalardan kaçınmaları daha doğru olacaktır. 

Kanaatimizce, mutlak hakikat yerine, her bir olayın kendi koşulları içinde 

değerlendirildiği, temsilsiz, şiddetten uzak, hakikatler sevgisi, umudu ve 

özlemi için çaba göstermek, hakikate en çok yakışandır. 
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BÖLÜM 5 

Fârâbî’nin Mantığında Hitâbet 

Yakup ÖZKAN* 

Giriş  

Fârâbî bugünkü Kazakistan sınırları içinde eski bir kent olan Otrar 

(Fârâb) yakınlarındaki Vesiç’te1 yaklaşık 871-872 yılında doğmuştur. Kaya, 

babasının Vesiç Kalesi kumandanı olduğu dışında ailesi hakkında bilgi 

olmadığını ifade eder. Fârâbî Bağdat’ta, Nestûrî bir Hristiyan olan çevirmen 

ve şârih Ebû Bişr Mettâ b. Yûnus’tan mantık okumuştur. Ama onun mantık ve 

felsefe alanında kendisinden büyük ölçüde yararlandığı düşünür Harranlı 

Yuhannâ b. Haylân olmuştur. Fârâbî 950 yılında Dımaşk’ta vefat etmiştir.2 

Fârâbî Mantık bilimi ile ilgili çalışmaları dolayısıyla Aristoteles’ten sonra 

anlamında ‘ikinci öğretmen’ unvanıyla tanınmıştır. O, Aristoteles’in bir 

disiplin olarak kurduğu veya düzenlediği Mantığı Arapça üzerinden olarak 

kapsamlı bir şekilde yeniden inceleyip geliştiren ve daha fazla sistemleştiren 

bir düşünürdür.     

 

Hitâbet Anlayışı    

Bu başlık altında Fârâbî’nin hitâbet anlayışını çözümlemeye 

çalışacağız. Bunun için onun Kitâbü’l-Ḫaṭâbe adlı kitabını esas alacağız.   

 

 

* Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Ana bilim Dalı, 

ozkanyakup@windowslive.com. 
1 Daribay’ın yüksek lisans tezinde ‘Vesîc’ olarak geçer ve Fârâbî’nin doğduğu kent 

olarak ifade edilir, bkz. Muratbek Daribay, Otrar Bölgesi ve İslâm Tarihindeki Önemi 

(VI-XIII. Yüzyıllar Arası) (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2011), 7.  
2 Mahmut Kaya, “Fârâbî”, TDV İslâm Ansiklopedisi: (Erişim 10 Eylül 2022). 
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 Hitâbet Sanatının Betimi ve Ortaya Çıkış Süreci  

Fârâbî’ye göre hitabet, amacı on cinsin hepsinde ikna oluşturmak olan 

kıyasî bir sanattır.3 Fârâbî; insanın, cedelî yollardan önce hatâbî yolların 

bilincine vardığını belirtir. Çünkü insanın âdeti, çabaladığı ilk şeyler hakkında 

çocukluğundan beri ve en baştan bu yana hatâbî yolları tecrübe etmektir. 

İnsan, cedelî yolların bilincine daha sonra varır. Cedelî yollardan daha gizli 

olan ise burhânî yollardır. Çünkü insan burhânî yolların bilincine neredeyse 

kendiliğinden varamaz. Eski zamanlarda felsefeciler nazarî şeyler hakkındaki 

araştırmalarında uzunca bir süre hatâbî yolları kullanmışlardır. Çünkü onlar 

sonrasında cedelî yolların bilincine varıncaya dek hatâbî yollardan başkasının 

bilincinde (şuur) değillerdi. Böylece felsefede hatâbî yolları reddedip cedelî 

yolları kullanmışlardır. Onların çoğu ise sofistik yolları kullanmışlardır.4    

Fârâbî, Platon’un zamanına dek böyle devam edildiğini ifade eder. Ona 

göre Platon, burhânî yolların bilincine varan ve onları cedelî, sofistik, hatâbî 

ve şiirsel yollardan ayıran ilk kişi olmuştur. Ancak Platon’un anlayışında bu 

yollar, -Aristoteles İkinci Analitikler’de onun kanunlarını ortaya koyuncaya 

dek- birbirlerinden, onlar için tümel kanunlar koymaksızın yalnızca kullanım 

sırasında, bazı konularda ve boş vaktin ve üstün doğanın kendisini bu yollara 

yöneltmesi oranında ayrışmıştı. Aristoteles ise burhânî yolların kendisinde 

oluştuğu, onlar için sanatsal/bilimsel bir düzenle düzenlenmiş tümel kanunlar 

koyan ve onları mantıkta ispatlayan ilk kişidir. Ondan bu yana felsefeciler; 

eskilerin, kesin bilgi elde edilmek istenen nazarî şeylerde kullanageldikleri o 

eski yolları reddettiler/terk ettiler.5    

Fârâbî, Kitâbü’l-Ḥurûf adlı eserinde sanatların ortaya çıkışını daha 

ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu çerçevede o, söz konusu kitabının ikinci 

bölümünün “Lafızların, Felsefenin ve Dinin Ortaya Çıkışı” adlı genel başlığı 

 

3 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, çev. Ali Tekin (İstanbul: Klasik, 2019), 64. 
4 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 74. 
5 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 74-75. 
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altında birinci olarak “Din ve Felsefe, Öncelik ve Sonralıkla Söylenir” 

adındaki alt başlığı söz konusu eder. Onun buradaki ifadelerine göre cedelî ve 

sofistik güçler, sanısal felsefe veya çarpıtılmış felsefe zaman bakımından 

kesin, yani burhânî felsefeden önce gelir.6 Fârâbî, ikinci başlık altında da 

harflerin ve lafızların nasıl ortaya çıktığını inceler. O, üçüncü başlık altında 

ise milletin dilinin kaynağını ve nasıl olgunlaştığını ele alır. Buradaki bazı 

ifadelerine göre bu süreçte ilk önce hatâbî sonra da şiirsel ifadeler yavaş 

yavaş ortaya çıkmıştır.7 Fârâbî sonraki fasılda genele ait sanatların nasıl 

ortaya çıktığını inceler. Burada ilk olarak hitâbetle ilgili bir oluşumdan söz 

edilir. Buna göre millet nazarındaki akılsal anlamların tamamı, hatâbîdir. 

Çünkü tamamı ilk bakışladır. Ayrıca millet nazarındaki öncüller, lafızlar ve 

sözlerin tamamı, hatâbîdir. Buna göre açıktır ki hatâbî olan ilk önce gelendir. 

Bu süreçte uzun zamanın geçmesiyle birtakım olaylar ortaya çıkar ve bu 

olaylar onları hutbelere ve hutbelerin parçalarına muhtaç eder. Bu hutbeler, 

yavaş yavaş gelişerek onlar içinde kıyas sanatlarından hitâbet sanatı ortaya 

çıkar. Hitâbet sanatının gelişimiyle birlikte veya gelişiminden sonra 

anlamların misalleri ve hayallerinin, onları anlatmak için veya onların yerine 

kullanımı başlar. Dolayısıyla şiirsel anlamlar ortaya çıkar. Bu da yavaş yavaş 

gelişerek şiirin ortaya çıkmasına kadar devam eder. Böylece onlar içinde 

kıyas sanatlarından şiir sanatı ortaya çıkar.8 Genel sanatların ortaya çıkış 

sürecinin sonucunda beş sanat ortaya çıkar: 1) Hitâbet sanatı, 2) Şiir sanatı, 3) 

Haberlerini ve şiirlerini ezberleme ve rivayet etme gücü, 4) Dillerini bilme 

gücü, 5) Yazı sanatı. Fârâbî’ye göre hitâbet, halkın meşgul olduğu şeylerde 

onların sahip oldukları bilgi miktarınca, ilk bakışta onlar nazarında etkili 

öncüllerle ve ilk konulmada onların kullanmaya alıştıkları durumda bulunan 

lafızlarla onları ikna etmenin iyiliğidir. Şiir sanatı da aynı şeylerde bu güçle 

 

6 Fârâbî, Harfler Kitabı, çev. Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2013), 69. 
7 Fârâbî, Harfler Kitabı, 78. 
8 Fârâbî, Harfler Kitabı, 79. 
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tahayyül edilir. Dil bilgisi sanatı ise ilk konulmada bizzât o anlamlara delâlet 

eden lafızları kapsar.9  

Fârâbî, sonraki fasılda da kıyas sanatlarının milletlerde nasıl ortaya 

çıktığını söz konusu eder. Bu başlık altında o, yeni bir aşamadan söz eder. 

Buna göre genel/halk sanatları tamamlandıktan sonra nefsler; yerde, yerin 

üzerinde ve yerin çevresindeki duyusal şeylerin nedenlerini bilmeye, gökte 

duyumsanan ve ortaya çıkan diğer şeyleri bilmeye ve pratik sanatların 

aynalar, renkler ve başka şeylerde çıkarsadığı şekiller, sayılar ve görünümler 

gibi çoğu şeyleri bilmeye arzu duyar. Bu nedenle bu şeylerin nedenlerini 

araştıran kimseler yetişir. Bu kimseler, söz konusu şeyleri araştırmada, bunlar 

arasında kendisi için doğruluğu ortaya çıkan görüşlerin doğruluğunu ortaya 

koymada, başkasına öğretmede ve kendisine başvurulduğunda doğruluğunu 

açıklamada ilk önce hatâbî yolları kullanmıştır. Çünkü hatâbî yollar, onların 

bilincine vardığı ilk kıyas yollarıdır. Ardından matematiksel şeyleri ve doğayı 

inceleme ortaya çıkmıştır.10       

Fârâbî’ye göre felsefeciler, cedelî yolları alıştırma yapmada ve nazarî 

şeylerin çoğunun halka öğretilmesinde; sofistik yolları uyarı ve sınama amaçlı 

olarak kullanmışlardır. Onlar, hatâbî yolları ise bütün sanatlar için ortak olan 

şeylerde -ki bu şeyler bütün sanatlar içindir- nazarî şeylerin çoğunun halka 

öğretilmesinde, herhangi bir vakit ihtiyaç duyulduğunda belirli bir sanata özgü 

şeylerin o sanatın ehli olmayan insana öğretilmesinde ve şehirle ilgili 

toplumsal işler hakkında kullanılan konuşmalarda kullanmışlardır.11  

Fârâbî’ye göre sanısal sanatlar, kendilerinden sanılar elde etme özelliği 

olan sanatlardır. Örneğin hitâbet ve akletme (taakkul) ile tıp, çiftçilik, 

denizcilik ve benzeri amelî/pratik sanatlar böyledir. Hitâbet dışında bu 

sanatların her biri insanın yapması gerekli her şeyde ya da yaptığı her şeyde 

 

9 Fârâbî, Harfler Kitabı, 85. 
10 Fârâbî, Harfler Kitabı, 86. 
11 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 75. 
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uygun olanı bulmaya çalışır. Fârâbî ‘uygun görüş’ün (الرأي الصواب) doğru olan 

bir sanı olduğunu belirtir. Ona göre bu sanatların her birinin kendisine özgü 

bir konusu vardır ve bunlar, yalnızca kendilerine özgü konularda uygun olanı 

çıkarsar ya da ikna eder. Hitâbet ise bunlardan ayrılır. Çünkü hitâbet yalnızca 

ikna için kullanılır; düşüncede kullanılmak ya da hakkında ikna oluşturacağı 

şeyin çıkarsanması için değil. Geri kalan sanısal sanatlar, hakkında ikna 

oluşturacakları konu durumundaki şeyin çıkarsanmasında düşünceyi 

kullanır.12   

Fârâbî’ye göre hitâbetin hakkında ikna oluşturduğu özel bir konusu 

yoktur. Tersine, o her cinsten şey hakkında ikna oluşturmak ister. Yine 

hitâbet, kendilerinde mümkün şeyler olup sanılar içeren şeyler ve zorunlu 

olup kendisinde kesinliğin olduğu şeyler hakkında kendisinden sanıların elde 

edildiği bir sanattır. Diğerleri ise kendilerinde kesinliğin değil, sanıların 

olduğu şeylerde kendisinden sanıların elde edildiği sanatlardır. Çünkü 

bunların konuları mümkün şeylerdir. Bu sanatların her biri, kişinin, kendisine 

özgü kanunları olan konusunun tek tek her bir şeyde yapması gerekenlerle 

ilgili uygun görüşü çıkarsamayı amaçladığında düşünmesinde kullanılır. Kişi 

başkasını ikna etmek istediğinde ise eğer o kişi bu kişinin sanatının ehlindense 

ve bunun sanatının kanunlarında bunun rütbesindense ikna ederken doğru 

görüşü kendisiyle çıkarsadığı bu kanunları kullanır. Bu, ikna ve öğretim olur. 

Eğer o kişi bu kişinin sanatının ehlinden değilse bu kişi onun yanında herkes 

için ortak olan yolu kullanmaya ihtiyaç duyar ki bu da hitâbetin yoludur. Eğer 

ortak yolu kullanma gücüne sahip değilse ama o kişiyi ikna etmek isterse o 

zaman bu işi bir hatibe bırakır.13   

Dolayısıyla hitâbet, iknada herkes için ortak olan yolları kullanır. 

Çünkü o, her cins şeyde iknayı kullanmak ister. Özel yolları ise bu yollar aynı 

 

12 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 75. 
13 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 76. 
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zamanda ortak olmadıkça kullanmaz. Bu nedenle hitâbet; tıbbî şeylerde 

doktora özgü yolu değil, doktor olan ve doktor olmayan arasında ortak olan 

yolla ikna sağlayabilir. Diğer sanatların her birinde de durum böyledir. Bu 

nedenle hitâbetin her şey hakkında halkın tamamını ikna edebilme gücü 

vardır. Bundan dolayı nazarî ya da amelî sanat dallarından herhangi birinde 

ehil olan kişi, sanatıyla çıkarsadığı görüşlerden birini, boş vakti olmayan ya 

da kendisine o sanatın öğretilmesi doğru olmayan gibi o sanatta ehil olmayana 

doğrulatmak (taṣḥîḥ) istediğinde bunda hatip olmaya ya da bunu bir hatibe 

bırakmaya ihtiyaç duyar.14   

Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille adlı eserindeki bir ifadeye göre de hitâbet 

ispatlanma özelliğine sahip olmayan ve cedelin de inceleme konusu olmayan 

şeylerin çoğunda ikna eder.15 Onun Kitâbü’l-Ḥurûf adındaki eserine göre de 

ikna, ilk görüşte etkili ve meşhur olan öncüllerle, gönlü çelen şeyler ve 

temsillerle, özetle hatâbî yollarla yapılır; bu yollar ister sözler (kıyaslar) olsun 

isterse de onların dışında şeyler olsun.16      

Dinleyicinin ruhunda (nefs) bu şeylerle ilgili olarak ortaya çıkan kanaat 

hitabetin eylemlerinin son amacıdır. Kanaat, bir sanıdır. Sanı (ẓan) ise özetle, 

şey hakkında “O şöyledir ya da şöyle değildir.” şeklinde inanmaktır. Bir şey 

hakkındaki inancın o şeyin özündeki (fî ẕâtihî) varlığına aykırı olması 

mümkündür.17  

Fârâbî’ye göre hitabet sanatındaki ikna, burhânî sanatlardaki öğretim 

gibidir. Kanaat, öğrencinin öğretimden elde etmiş olduğu bilgiye (ilm) karşılık 

gelir. Hitabette dinleyenin konuşmacıya kulak kesilmesi ve onu doğru bulup 

dediğini düşünmesi, burhândaki öğrenime karşılık gelir. Ona göre ‘kanaat’ 

ismi, bu anlama, daha fazlasını elde etmek mümkün olmakla birlikte bir şeyin 

 

14 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 76. 
15 Fârâbî, Kitâbü’l-Mille (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2019), 28-29. 
16 Fârâbî, Harfler Kitabı, 70. 
17 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 64. 
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parçasıyla yetinmek ve iktisatlı olmaktan nakledilmiştir. İnsanlar pratik 

yaşamdaki işlerinde ve geçimlerini sağlarkenki davranışlarında karşı karşıya 

gelince konuştukları hakkında birbirlerini tasdik (yargı) etmekle ve bazıları 

diğerlerinin sözlerine müracaat etmekle yetinirler. Bu, onlar bu anlamı ‘bilgi’ 

diye isimlendirinceye kadar devam eder.18  

Fârâbî; sanı ve kesin bilginin, bir görüş olmada ortak olduğunu belirtir. 

Görüş ise bir şey hakkında “O şöyledir ya da şöyle değildir.” şeklinde 

inanmaktır. Buna göre görüş, bu ikisinin cinsi, bu ikisi de onun iki türü 

gibidir. Fârâbî’ye göre görüşleri içeren ve konuşmaları oluşturan önermelerin 

bazısı zorunlu, bazısı ise mümkündür. Zorunlulardan bazısı mutlak zorunlu, 

bazısı ise belirli vakitlerde zorunludur ve bu ikincilerin o vakitlerden önce var 

olmaları ya da var olmamaları mümkündür. Bunlar, ‘varlıksal’ ismini alır. 

Ama kesin bilgi, yalnızca zorunlular hakkında olur. Kesin bilginin sınıfları 

zorunlunun sınıflarına göre oluşmuş gibidir. Kesin bilginin bazısı mutlak 

kesin, bazısı ise bir vakit kesin olup sonrasında ortadan kalkandır.19  

Fârâbî’ye göre mümkün hakkında asla kesin bilgi olmaz. Fârâbî bu 

ifadeyle ‘mümküne ilişkin bilgimizin kesin olmadığı’ şeklindeki bir düşünceyi 

kastetmez. Tersine o, bir şeyin gelecekte var olup olmaması mümkün olduğu 

zaman, bizim için onun var olup olmaması ile ilgili olarak kesin bilginin 

olmasının mümkün olmadığını kasteder. Bu, bizim var olması mümkün olanın 

varlığına ilişkin inancımızın asla kesin olmamasıdır. Özetle ikna ve sanı, 

zorunluların sınıfları ve mümkün hakkında olabilir.20    

Fârâbî, ‘mümkün’ün ilk olarak iki anlama delâlet ettiğini belirtir: 1) 

Anlamı, kazanılması uygun olan araştırılanın gerekmesini zorunlu olarak 

gerekli kılan bilinmeyene delâlet etmesi. 2) Gelecekte olacak şeylerin 

çoğunun varlık yönlerinden birine delâlet etmesi. Fârâbî’ye göre araştırılanın 

 

18 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 65. 
19 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 65. 
20 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 65. 
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iki çelişiğinden herhangi birinin uygun ya da doğru olmasının gerekmediği 

tarzdaki bilgisizliğimiz yalnızca bizim yönümüzden mümkündür; yoksa bu, 

şeyin nefsimiz dışındaki varlığında var olduğu anlamına gelmez. Ona göre 

sanıda şart olan mümkün; şeyin nefs dışındaki kendinde varlığına delâlet eden 

mümkün değil, tersine yalnızca bizim yönümüzden olana delâlet eden 

mümkündür. Bunun anlamı, inancımızın şeyin kendinde varlığına mutâbık 

olup olmadığının bizce bilinmiyor olduğudur. Durum nefse dışarıdan gelen bir 

şeyden kaynaklandığı için sanıda bilgiyle ilintili bir bilgisizlik varmış gibi 

olur. Şey hakkında “O, nefste, nefse gelen şeyden kaynaklanması dolayısıyla 

şöyledir.” şeklindeki inancımız bilgi gibidir. O şey hakkında, “Nefsimizde 

bulunanın, nefs dışındaki varlığına karşılık geldiğinden emin değiliz.” 

şeklindeki inancımız aslında inancımızın şeyin kendinde varlığına mutâbık 

olduğunu bilmemektir. Bu, varlığı zorunlu olup bizim yönümüzden mümkün 

olanla ilgidir. Bundan biri, “Ahmet ayaktadır, hâlâ ayakta durmaktadır.” 

şeklindeki sözümüzde olduğu gibi kendisinde bir yönüyle imkân bulunandır. 

Bu, o vakitte zorunludur. Verilen örnekte ayakta durmanın var olması da 

olmaması da mümkündür.21  

Fârâbî’ye göre kendisine imkânın karışmadığı halis zorunlu hakkında 

belirli bir insan için belirli bir vakitte sanı ve kesin bilginin birlikte bulunması 

mümkün değildir. İmkânla karışmış olan zorunlu hakkında ise belirli bir insan 

için belirli bir vakitte sanı ve kesin bilginin beraber bulunması mümkündür. O 

kişi için onun şu anki varlığı hakkında kesin bilgi, gelecekteki varlığı 

hakkında ise sanı söz konusu olabilir. Bilgisizliğimizin nedeni halis zorunluya 

ilişkin sanımızın bizim yönümüzden olmasıdır. İmkânla karışmış olanın ise şu 

anki var olma vakti bizim yönümüzden, gelecekte varolması kendisi 

 

21 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 66. 
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yönündendir. Çünkü onun sandığımız ve inandığımız şeyle birlikte var olması 

ya da olmaması mümkün olabilir.22  

Fârâbî’nin ifadelerine göre ‘sanı’ güçlü ve zayıf olabilir. Sanının bir 

bölümü insanın karşıtının bilincine varmadığı, bir bölümü ise insanın 

karşıtının bilincine vardığı ve kendi kendine ya da başkasıyla konuşurken 

karşıtını kullanmaya güç yetirebildiğidir. Sanının gücü karşıtının azlığına, 

zayıflığı ise karşıtının çokluğuna göredir.23 

Fârâbî’ye göre ‘kanaat’, insanın karşıtların bilincine varmasına engel 

olmaz. Her insan başkalarıyla konuşurken kanaati tekit etme yoluna gider ya 

da derinlemesine inceleme ya da yararlı gördüğüne müsamaha yolu ile kanaati 

iptal etmeye çalışır. Kanaatin alt düzeyde olanını yararlı buluyorsa onu aşıp 

üst düzeyde olanına yönelmez. Eğer alt düzeydeki kanaatinin kendisini 

istediğine ulaştırmadığını görürse onu derinlemesine inceler ve güçlendirir. 

Eğer kendisi için yararlı olan, ondaki bir şeyi iptal etmek ise bu kez ona 

bilgisi oranında itiraz ederek karşı çıkar. Kanaat daha güçlü bir duruma ulaşsa 

bile kanaatte karşı çıkma yeri az ya da çok, açık ya da gizli olarak bulunur.24   

Sanının karşıtının gizliliği, inanan ve düşünen yönünden olabileceği 

gibi üzerinde düşünülen şey yönünden de olabilir. Nitekim görüşün, insanı 

sahip olduğu görüşü parça olarak ya da bütün olarak yanlışlamaya ve 

inanması gerekenlerden uygun olanlara sevk edecek ve yöneltecek birçok 

karşıtı olabilir.25 Fârâbî’ye göre insan bazı nedenlerden dolayı sanının gizli 

olan karşıtlarının bilincine varamaz. Bu nedenler şu şekildedir: 1) Yılgınlık, 2) 

Düşüncesinin rahatlığını tercih etmesi ve tembellik, 3) Hayatını idame ettiği 

şeyden dolayı onları derinlemesine incelemekten uzak kalması, 4) Karşıtının 

bilincine varmadığı cinsten şeylerin dışında kalanlar üzerinde düşünüp geri 

 

22 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 66. 
23 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 67. 
24 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 67. 
25 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 67. 
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kalan şeylerle ilgilenmeksizin onlar üzerinde araştırma yapması, 5) Zihninin 

eksikliği. Bu durum ise ya gençlikten kaynaklanıyordur ve bundan dolayı belli 

bir süre sonra değişebilir ya da fıtrattan kaynaklanıyordur ve hiçbir zaman 

değişmez. Bir insanın kıyasla idrak edilen şeyleri idrak etmeye yönelik fıtrî 

gücü belli bir miktarda olabilir. Ya da onda bu güç ancak belli bir varlık 

cinsinde uygulayacak kadar bulunabilir. Her şeyde ya da belli bir cinste ondan 

bu miktarın üstünde çaba harcaması istendiğinde buna gücü yetmez. 

Bitkinlikten gücü zayıflar ve sözü geçen şeyler üzerinde düşünmekten yorgun 

düşer. Eğer o şey üzerinde önceden düşünmüş ve bütün gücüyle araştırma 

yapmış olsaydı karşıtı ortaya çıkarırdı. Bu, fiziksel güçlerde görülen 

durumlara benzer. Düşünen kişi bir şeyi araştırır, onun hakkında bir görüşe 

inanır, sonra gücü yettiği ölçüde bu görüşün ardına düşer ve ne bu görüşün 

karşıtı ne de gayesine karşı olanın geçerliliği -görüşünün karşıtının o kişi 

karşısında gizli kalmasından dolayı- açığa çıkmazsa o zaman bu kişi bu 

görüşü takati ölçüsünde doğrulayabilir.26  

Şeyin kendisi yönünden olan gizlilik ise o şeydeki şu hâller ve 

nedenlerden kaynaklanır: 1) Karşıtlarının gözlem ve tecrübeyle elde edilen 

şeylerden alınması ve araştırmacının zaman ya da mekân uzaklığı veya başka 

bir engel dolayısıyla o şeyleri gözlemlemekten ve tecrübe etmekten 

alıkonması; örneğin birçok hayvanın iç organlarının gözlemlenmesine ihtiyaç 

duyulması, 2) Âlet yoksunluğu ve 3) yasanın izin vermemesi; bu nedenle 

araştırma mümkün olmaz, 3) Karşıtların, açığa çıkarılmasında araştırmacının 

sahip olmadığı başka bir sanattan elde edilecek olan ek bir güce ihtiyaç 

duyulur tarzda kapalı olması, 4) Tümel önermede yanlışın çok kolay olması, 

5) Onun karşıtlarının az olması.27 

 

26 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 68. 
27 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 68. 
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 Fârâbî’ye göre insan bir görüşün karşıtının bilincine varmadığında ve 

karşıtının ona kendisi yönünden kapalı kaldığını bildiğinde o görüşü şüpheli 

bulur, onda karar kılamaz ve ona tam olarak güvenemez. İnsanın; karşıtın 

kapalılığının bu iki yönün hangisinden, yani kişinin kendi yönünden mi yoksa 

şeyin kendisi yönünden mi olduğunu bilmesi zordur. Yine insanın, inandığı 

şeyle ilgili olarak kendisinden şüphe duyması zordur. Çünkü insan; kendi 

görüşüne güvenir, özellikle de inandığı şey hakkında uzun süre çabaladıktan 

sonra karşıt ona gizli kaldığında bu böyledir.28   

Fârâbî’ye göre en güvenilir sanı sanının kendisine göre değil, ancak her 

bir insana göre belirlenir. Her insanca sanıların en güveniliri, kişinin şeyin 

ardına düşmesi ve çaba harcamış olmasına rağmen karşıtını elde edememiş 

olduğu veyahut bütün karşıtlarını ortadan kaldırdığı sanıdır. O zaman kişinin 

inancı kendince asla karşıtı olmayan bir inanç olur, özellikle de o şey 

hakkında zihninde töhmet bulunmadığında bu böyledir.29   

Fârâbî; inancın belli nedenlerden dolayı ortadan kalktığını ifade eder: 1) 

İnananın ölmesi, 2) Zihninin bozulması, 3) Unutkanlığı, 4) İnancının 

burhânını unutması, 5) İnanılan şeyin yok olarak ortadan kalması 6) veya 

olduğunun karşı olanına dönüşmesi, 7) İnanan kişinin bilincine varmadığı, 

görüşünü yanlışlayan sofistik bir aldatma ya da kişinin inancının yanlışlığını 

ortaya koyan doğru bir karşıt.30     

Kesin bilginin ortadan kalkmasının nedenleri de şunlardır: 1) İnanan 

kişinin ölmesi, 2) Zihninin bozulması, 3) Unutkanlığı. Ama şeyin yok olması 

ya da karşıtı bir neden değildir. Çünkü elde edildikten sonra inanan kişinin 

beden ve zihin sağlığı yerinde olduğu sürece asla ortadan kalkmamak mutlak 

kesin bilginin özelliklerindendir. Belli bir vakte kadar olan kesin bilgi ise 

 

28 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 68. 
29 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 68. 
30 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 69. 
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inananın beden ve zihin sağlığı yerinde olmasına rağmen şeyin yok olmasıyla 

ya da karşı olanına dönüşmesi nedeniyle ortadan kalkabilir.31  

Fârâbî’ye göre inananın unutmamasına, beden ve zihin sağlığı yerinde 

olmasına ve de şeyin yok olmamasına rağmen gelecekte ortadan 

kalkabilmesinin mümkün olması, sanının özelliklerindendir. Özetle, belli bir 

vakitte kazanılan ve de gelecekte bir karşıtla ortadan kalkması mümkün olan 

her inanç sanıdır. Belli bir vakte kadar kalmaya devam edip sonra bir karşıtla 

ortadan kalkan her inanç, ortadan kalkıncaya kadarki süre boyunca sahibinin 

sanı olduğunun bilincine varmadığı bir sanıdır.32  

‘Sanı’, karşıtı ortaya çıkmadığı sürece inananı açısından kesin bilgi 

gibidir.33 Fârâbî’ye göre insanı herhangi bir görüşe inanmaktan alıkoymanın 

bir yolu yoktur. Çünkü her insanın, hatta asla bir görüşü olmadığını 

söyleyenin bile -ki bu sözü onun görüşüdür- bir görüşü vardır.34 Kesin 

bilginin ise bir karşıtla ortadan kalması asla mümkün değildir.35  

‘Sanı’ iki çeşittir: 1) İnsanın ya hiç araştırmamış, ardına düşmemiş 

olması, karşıtını sormaması veya karşıtını sormasına rağmen üzerinde 

durmamış olması veyahut da karşıtlarından rastgeldiklerini takati ölçüsünde 

geçersiz kılması gibi nedenlerden ötürü karşıtını bilmediği sanıdır. 2) Karşıtı 

bilinen sanıdır. Bu tarz; insandan insana, topluluktan topluluğa, bir zamanda 

herkese ya da bir vakitte bir insan veya bir topluluğa göre olan sanıdır. İnsana 

görüşünün karşıtının bir vakitte gizli olması, başka bir vakitte ise açık olması 

ya da onun zamanında veya onun zamanından sonra başka bir insana açık 

olması imkânsız değildir. Topluluğun durumunda da böyledir. Herkesçe 

meşhur olan bir görüşün karşıtının bilincine onlardan hiçbirinin varmaması, 

 

31 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 69. 
32 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 69. 
33 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 70. 
34 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 70. 
35 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 71. 
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sonra başka bir vakitte onlardan bir kesimin bu karşıtın üzerinde durması 

imkânsız değildir.36 

Fârâbî’ye göre her insanca güçlü olan sanı, onun bakışında karşıtı 

olmayan sanıdır. Bu sınıfın ayrı dereceleri vardır. Bunun en zayıfı; tembellik, 

gaflet, başka şeylerle meşguliyet ya da onunla ilgili hüsnüzan beslenilmesi 

gibi nedenlerle hakkında araştırma yapılmadığı için karşıtı üzerinde 

durulmayan sanıdır. En güçlüsü ise hakkında araştırma yapılmaya ve 

kendisiyle karşı olanı arasında karşılaştırma yapılmaya çalışılan ve 

karşılaşılan karşıtları geçersiz kılınan sanıdır.37 

Fârâbî’ye göre destekleyicisi çokluk ve açıklık bakımından karşıtına 

eşit olan sanı ve onun karşıtı, sanısal sanatlarda kullanılır. Bu ikisi tek bir 

vakitte tek bir şeyde kullanılmaz. Ama iki ayrı hâlde ve iki ayrı vakitte 

kullanılır. Bu ve benzerlerinden, bilimlerde kullanıldıklarında ve içlerindeki 

yanlışın bilincine varılmadığında kuşku ve hayretin oluşması mümkündür. 

‘Kuşku’, nefsin açıklık ve güvenilirlik bakımından eşit iki şeyden karşıt olan 

iki sanı arasında kalmasıdır.38 

Fârâbî’ye göre güvenilirlikteki eşitlik o ikisinin, her birinden gerekenin 

gerekmesinin zorunluluğunda ve varlıklarındaki zorunluluk ya da imkân 

yönünden rütbece eşit olmalarıdır. O ikisinin açıklamada eşit olması 

şöhretlerinin ya da insanların olanlara dair bilgi ya da sanılarının eşit 

olmasıdır. İki karşıt önermeden biri hakkında insanda sanı bulunmadığında, 

bu bir araştırılan olur, kuşku olmaz.39  

Sanının güvenilirliği, görüşün karşıtının bilincine varılamayacağı bir 

yere ulaşıncaya dek onun hakkında derinlemesine inceleme yapmak ve onun 

ardına düşmektir. Fârâbî’ye göre bu, hatâbî ve cedelî yollarla olabilir.  

 

36 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 73. 
37 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 73. 
38 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 74. 
39 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 74. 
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Fârâbî bu noktada önceki ortak görüş kavramından söz eder ki bu, 

insan karşılaştığında, onda ardına düşmeden önce “O şöyledir.” şeklinde olan 

görüştür. Görüşün ardına düşmek; insanın, görüşünü destekleyen ve 

güçlendiren şeyleri gücü ölçüsünde sormasıdır. İnsan o şeylerle 

karşılaştığında görüş onun nefsinde güçlenir ve onda yerleşir. Eğer görüşüne 

karşıt olan şeyler oluşursa onları geçersiz kılmayı ister. Eğer o şeyler geçersiz 

kılınırsa, ilk görüş onun açısından güçlenir. Eğer o şeyler geçersiz kılınmazsa 

ya ilk görüşü tümüyle reddeder ya da karşıtlar o insanı ilk görüşünden alıp 

işin başında ihmal edilen şart veya şartlara yönlendirir. Bu, önceki görüşün 

ardına düşmektir. Hitâbet; cedel ve sofistik ile, bunların hepsiyle peşine 

düşme ve yanlış görüşlerin açığa çıkarılması bakımından ortaktır.40 

 

İknayı Oluşturanlar  

1. Söz Olma Açısından İkna ediciler  

Söz olma açısından iknanın yapıldığı şeyler, örtük kıyaslar ve 

örneklemeler olarak ikiye ayrılır. Örtük kıyasın hitâbetteki yeri burhânların 

bilimlerdeki yeri, kıyaslamaların da cedeldeki yeri gibidir. Örtük kıyas, 

hitâbetsel bir kıyas gibidir, örnekleme ise hitâbetsel bir tümevarım gibidir.41 

 

 1.1. Örtük Kıyaslar   

Örtük kıyas, bağlı iki öncülden kurulu bir sözdür. Bu söz bize iki 

öncülden çıkan sonuç hakkında iknayı ilk görüşte olana göre ve bizâtihî ve ilk 

olarak verir ve ancak konuşanın iki öncülden birini örtük tutması ve açıkça 

ifade etmemesi ile ikna edici olur. Örtük kıyas bundan dolayı ‘örtük’ ve 

‘örtülen’ diye isimlendirilmiştir. Çünkü iki öncülünden birinin örtük tutulması 

onun ikna edici olmasının bir nedenidir. Ancak burhânlar ve cedelî kıyaslar, 

 

40 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 77. 
41 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 79. 
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konuşmalarda ve kitaplarda çoğu vakit iki öncülünden biri kısaltma amacıyla 

ya da kaldırılanın/hazfedilenin dinleyen nazarında açık olması dolayısıyla 

atılarak kullanıldıklarında ‘örtük kıyas’ diye isimlendirilmezler.42 

Başka bir ifadeyle örtük kıyas, bağlı öncüllerinden birisi ortadan 

kaldırılarak kullanılan, birbirine bağlı iki öncülden kurulu bir sözdür. Çünkü 

kullanan kişi bunun öncüllerinden bazısını örtük tutar, açıkça ifade etmez ve 

ortadan kaldırdığı öncüllerin bilgisinden dinleyenin zihninde olanı kullanır. 

Bunun, kendisinden kaldırılacak olanın kaldırılması dolayısıyla ortak ilk 

görüşte ikna edici olması gerekir. Eğer o öncül ortadan kaldırılmazsa bu 

durumda kıyas ikna edici olmaz. Örnekleme (tems̱îl) bir şeyin herhangi bir 

durumdaki varlığını, o şeyin benzer bir durumdaki varlığının açık olması 

dolayısıyla temellendirmeyi istemektir. Örnekleme, halk nazarında ‘kıyas’ 

olarak isimlendirilir. İster gerçekte isterse de görünürde kıyasî olsunlar, bu 

ikisinden her birinin öncüllerinin kendisinin, niceliği ve kurulumu bakımından 

yaygın yerleşik görüşte ikna edici olması gerekir. Geri kalan sanısal 

sanatlarda uygun görüşün çıkarsandığı ve ikna yapmaya yarayan sözlerin 

öncüllerinin niceliğinin ve bu sözlerin kurulumlarının gerçekte ve itibarda 

kıyasî olması gerekir.43 

Fârâbî’ye göre hitâbet, bununla da geri kalan sanısal sanatlardan ayrılır. 

Bundan dolayıdır ki hatip, geri kalan sanatlardan birine dâhil olan bir şey 

hakkında ikna oluşturmak istediğinde bunu yaparken o sanata özgü olan yolu 

kullanmaktan kaçınmalı, tersine yaygın yerleşik görüşe uygun olan yolu 

kullanmalıdır. Yerleşik görüş kişiden kişiye göre de değişiyor olabilir. Hatip, 

bunu sanatındaki hiçbir şeyde kullanmaz. Bir görüş bir toplumun tamamında 

yaygın, onların hepsi için ortak ve yalnızca onlara özgü olabilir.44 

 

42 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 80. 
43 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 77. 
44 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 78. 
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Fârâbî örtük kıyasları ve örneklemeleri daha ayrıntılı olarak açıklamak 

ister. Bu yönde bunların her birinin ne olduğunu, nasıl olduğunu, kısacası 

neyle ve nasıl kurulduklarını, her birinin kaç tür olduğunu, onların her bir 

türünün neyden kurulduğunu ve bunların nasıl kullanıldıklarını kısaca 

anlatmaya çalışır.45 

Fârâbî’ye göre örtük kıyaslar örneklemelerden önce gelir. Çünkü 

örneklemeler, onlarla ispat edilir. Örtük kıyaslar ise kıyasa daha yakındır ve 

kendilerinden gerekenleri (yani sonuçları) gerektirmedeki zorunluluk 

bakımından daha güçlüdür. Mantıkçılar, ‘kıyas’ ismini ‘zorunlu olarak sonuç 

veren birbirine bağlı öncüller’ anlamına delâlet eder şekilde kullanmışlar ve 

buna tümevarım ya da örnekleme değil de ‘kıyas’ ismini vermişlerdir. Bu 

durum, söz konusu tarzdaki öncüller ister yüklemli ister şartlı isterse de ters 

tarzda olsun böyledir. Ayrıca mantıkçılar için örtük kıyaslar, ‘kıyas’ ismiyle 

isimlendirilmek bakımından örneklemelerden daha önceliklidir. Bu, halk, 

sonra da çoğu kelâmcı nazarında olanın tersine bir durumdur. Yine 

mantıkçılar, sofistik sözleri de mutlak bir şekilde olmadan, ‘kıyas’ diye, 

sofistik sözleri ‘sofistik kıyas’, örtük kıyasları da ‘hitâbetsel kıyas’ diye 

isimlendirmişlerdir. ‘Mutlak kıyas’a gelince, mantıkçılar bu ismi ‘kendisinden 

sonucun zorunlu olarak gerektiği sözler’e özgü kılmışlardır.46  

Fârâbî’ye göre örtük kıyaslar gerçekte kıyas olanı ve görünürde kıyas 

olanı kapsar. Ayrıca örtük kıyaslar yaygın ilk görüşte kıyastır ve yaygın görüş 

ardına düşülmemiş görüştür. Ama hitâbette şart, yaygın görüşlerin 

kullanılması olunca, sözler bilkuvve ya da bilfiil birbirine bağlı ve herkes 

nazarında ikna edici olduktan sonra biz örtük kıyasların gerçek anlamda 

kıyaslar olup olmadığını önemsemeyiz. Örtük kıyasların ilk kısımları 

kıyaslamaların ilk kısımlarıdır. Çünkü bunların bazısı yüklemli bazısı şartlıdır. 

 

45 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 85. 
46 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 86. 
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Ona göre örtük kıyasların hem madde hem de biçim yönünden ikna edici 

olması ve her birinin niceliği, niteliği ve düzenlenişinin Birinci Analitikler’de 

anlatılan kıyaslarınki gibi olması gerekir.47  

 Her kıyas ne daha az ne de daha fazla olarak iki öncülden oluşur. İki 

öncülün bağlantısı, tek bir parçadaki (yani orta terimdeki) ortaklıklarıdır ve 

bunlar biri küçük diğeri de büyük öncül olmak üzere düzenlenirler. Bunlardan 

birisi (yani, büyük öncül), kıyasa, kendisinden sonucun gerekmesinin zorunlu 

olmasını sağlar. Diğeri (küçük öncül) ise sonuç ile sonucun gerekmesinin 

zorunlu olmasını sağlayan [büyük öncül] arasındaki birleştiricidir. Her birinin 

niceliği tümel ya da tikel, nitelikleri ise olumlu ya da olumsuz olur. Maddeleri 

ise önermelerin, kendileri hakkında ve kendilerinden oluştuğu var olan 

şeylerdir. Bu önermeler birleştirildiklerinde öncüller olurlar.48 

Fârâbî’ye göre zorunlu öncüller kendilerinde varlıkta güvenilirliğin son 

noktasındadırlar. Mümkün öncüller ise varlığın zayıflığının son 

noktasındadırlar. Ama mutlak öncüller bu ikisinin arasındadır. Dolayısıyla 

bazı öncüller kesin bilgiyle bilinir, bazı öncüller sanılır, bazı öncüller ise 

duyusaldır. Kesin bilgiyle bilinenler, idrakin güvenilirliğinin son 

noktasındadırlar. Sanısal olanlar ise idrakte zayıflığın son noktasındadırlar. 

Ama duyusal olanlar aradadır. Duyusala ilişkin kesin bilgimiz ancak biz onu 

duyumsadığımız süre boyunca olması bakımındandır. Duyularımızdan 

ayrıldıktan sonra biz onun önceden duyumsadığımız şey olup olmadığını 

bilemeyiz. Bazı öncüller tümüyle doğru ve tümüyle yanlış; bazı öncüller 

parçasıyla yanlış ve parçasıyla doğrudur. Yine özellikle bunlardan bazısının 

parçalarının çoğu yanlış, bazısının parçalarının çoğu doğru ve bazısının 

parçalarındaki doğruluk diğer parçalardakine eşittir.49 

 

47 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 86-87. 
48 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 87. 
49 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 87. 
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Fârâbî’ye göre öncüller, altında bulundukları on cinsin farklı oluşuna 

göre birbirinden ayrılır. Önermeler de bu cinslerden her birinin türünün farklı 

oluşuna göre birbirinden ayrılır. Nitekim önermelerden bazısının her iki 

parçası “İnsan canlıdır.” sözünde olduğu gibi cevher kategorisinde; “Bu 

düzlem ondur.” sözünde olduğu gibi nicelik kategorisinde, “Her kare 

şekildir.” sözünde olduğu gibi nitelik kategorisinde olabilir. Aynı şey diğer 

kategoriler için de söz konusudur. “İnsan beyazdır.” sözünde olduğu gibi 

bazen de bazı önermelerin iki parçasından biri bir kategorinin, diğeri başka bir 

kategorinin altına girebilir.50 

Ayrıca öncüller, sanatların farklı oluşuna göre de birbirinden ayrılır ki 

sanatlar varlıkların farklı sınıflarını ihtiva eder. Özetle, örtük kıyasların ve 

maddelerinin sınıfları bunlardır.51 

Fârâbî’ye göre örtük kıyaslar biçimleriyle de maddeleriyle de ikna 

ederler. Onlar, ancak içerilerinde karşı çıkma yeri bulunmasıyla ikna edici 

olur. Karşı çıkma yeri bulunmadığında bunlar ikna edicilikten çıkıp kesin 

bilgi düzey ve sınırına yükselir.52 

Yüklemli örtük kıyaslar, ilkin, gerçek anlamda kıyas olan yüklemli 

kıyaslara bakılarak ikna edicilik sınırında olurlar ve sonuçların gerekmesinde 

zorunluluğu sağlayan öncüller onların her birinden bilinir. Yüklemli 

şekillerden birinci şekilde olduğu gibi ki [onun büyük öncülü] kaldırılır, örtük 

tutulur ve yalnızca onunla [yani büyük öncülle] sonuç arasında birleştirici 

olan [küçük öncül] açıkça ifade edilir; örneğin, birinci şeklin modlarının 

sonuçlarının gerekmesinin zorunlu olmasını tümel büyük öncüllerin sağladığı 

açıktır. Örtük kıyas hâline getirmek istediğimizde birinci şekil kıyaslamalarda 

büyük öncülü kaldırıp örtük tutar, yalnızca küçük öncülü açıkça ifade ederiz. 

Eğer bazı vakitler açıkça ifade etmek istersek bu kez onu niceliği belirsiz 

 

50 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 88. 
51 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 88. 
52 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 88. 
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olarak alırız. Bu, kıyasları biçimi yönünden ikna edici kılmanın yollarından 

biridir. İlkin sözün içerisinde gerekmenin zorunluluğu yönünden bir karşı 

çıkma yerinin kalması gerekirse bu ancak zorunluyu ifade eden öncüllerin 

açıkça ifade edilmemesiyle olur. Eğer zikredilirlerse de bu öncüller, 

gerekmenin zorunluluğunu gerektirir bir hâlde zikredilmez. İkinci olarak ise 

öncül yanlış ve yanlışlığı açık olup dinleyen de onun yanlışlığının bilincine 

varır ve bu durumda sözün ikna ediciliği gider. Konuşan onu söylemediğinde, 

bu sükûtuyla, o öncülün doğruluğu açık olduğu için sükût ettiğini vehmettirir. 

Eğer öncül doğruysa onun yalnızca parçasıyla doğru olduğuna inanılmaz. 

Eğer konuşan onu açıkça ifade etmek zorunda kalırsa bu kez onu niceliği 

belirsiz olarak belirtir. Niceliği belirsiz öncül halkın nazarında ilk görüşte 

tümel konumundadır. Bu şekilde öncüldeki yanlışlık yeri gizli kalmış olur ve 

böylece öncül ikna edicilik kazanır. Çünkü onda karşı çıkma yeri kalmış 

olur.53 

Kıyaslamaların diğer şekillerine gelince, Fârâbî’ye göre onların 

modlarının hepsinde de zorunlu öncüllerin yerleri gizlidir. Bununla birlikte 

onların büyük öncülleri kesinlikle zorunlu olmaz; tersine sonucun 

gerekmesinde küçük öncül zorunlu olabilir. Kurulumda karşı çıkma yeri 

kalması için niceliği belirsiz kılındıktan sonra örtük kıyaslarda her iki öncülün 

açıkça ifade edilmesinin zararı yoktur. Eğer zorunlu olan söylenmez ve geri 

kalanlar da niceliği belirsiz olarak ifade edilirse bu şekilde o daha gizli olmuş 

olur ve karşı çıkma için imkân doğar.54 

Fârâbî’ye göre öncüllerin hepsi açıkça ifade edilir, zorunlu olan tümel 

kılınır ve de onların her birinde kıyasın şartlarına eksiksiz uyulursa bu 

durumda ikna düzeyinden kesin bilgi düzeyine çıkılmış olur ve kıyasların 

biçimlerinde karşı çıkma yeri kalmaz. Bununla birlikte onun ikna ediciliği 

 

53 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 89. 
54 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 89. 
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başka bir yönden ortadan kalkar ki bu, onu kullananın kendisi ile muhatapları 

ve hasımları arasında ortak yolu kullanma yeteneği olmadığından hitâbetsel 

yoluyla değil de kendisiyle sözün ardına düştüğü mantıksal bir sanatla ya da 

onun dışındaki başka bir sanatla galip geldiğinin zannedilmesidir. İnsanın 

hasımlarına kendisiyle hasımları arasında ortak olmayan başka bir sanattaki 

ustalığı dolayısıyla galip geldiği zannedilirse de onun bu sözü ne kendisiyle 

ikna ettiği şeyin ve ne de konuşmasında kullandığı önermelerin güçlü 

olmasının zannedilmesi bakımından değil, ama başka bir sanattan istifade 

edebilme gücünün üstünlüğü ile ikna edici olur. Örneğin güreşçilerden birinin 

diğerine karşı, bir silahı ya da diğer güreşçide olmayan başka bir şeyi 

kullanması buna örnektir ki bu yardım aslında yalnızca o kişinin o sanattaki 

zayıflığına delâlet eder. Böylelikle aslında o kişi güreşçi olmaktan çıkmış 

olur. Ortak yolları kullanarak birbiri ile çekişen iki kişi de buna örnek 

verilebilir.55 

Fârâbî’ye göre kıyasî olmayan bağlantılı modlara bakılır, görünürde 

kıyas olduğu sanılarak kullanılanlar bunlardan ayrıştırılır. İkinci şekilde 

öncüllerinin hepsi olumlu olan bağlantılı mod bunlardandır. Bu -ister tümel 

alınmış isterse de niceliği belirsiz kılınmış olsun- ilk görüşte bütün öncülleri 

açıkça ifade edilmiş olan bir kıyastır. Eğer öncüllerden birisi kaldırılır ve 

diğeri niceliği belirsiz olarak belirtilirse aldatma işi daha fazla gizli yapılmış 

ve ondaki karşı çıkma yerleri gerçekte daha fazla olmuş olur. Bunlardan bir 

diğeri üçüncü şekildeki tümel kıyasî modlardır. Bunların sonuçlarının tümel 

alınması gerekir. Eğer bunlar kıyasî olsalardı, tümel değil, tikel sonuç 

verirlerdi. Dolayısıyla bunlar, bu sanatta kendileri için konulan sonuçlara 

görelilikle -ki bu sonuçlar tümeldir- kıyasî değildirler. Bunların öncüllerinin, 

içerisindeki karşı çıkma yerinin biraz gizli kalması için niceliği belirsiz 

 

55 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 89. 
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alınması gerekir. Bunlardan bir diğeri de iki öncülünden biri tümel olduğunda 

öncüllerinden biri olumlu, diğeri olumsuz olan kıyasî olmayan modlardır.56 

Bitişik olan (yani bitişik şartlı örtük kıyaslar), ancak şartlı açıkça ifade 

edilerek, istisna edilen örtük tutularak ve sonra sonuç getirilerek ikna edici 

olur. Bu sanatta, bitişik şartlının sonucu ardbitişenin karşı olanı da önbitişenin 

karşı olanı da olabilir. Bu, konuşanın kendisi için yararlı gördüğü şeye göre 

değişir. İstisna edileni söylememesiyle o, bu sonuçların hepsinde aldatma 

yerini gizli bırakır. Nitekim nasıl istisna etmesi gerektiği ya da hangi 

istisnanın hangi sonucu vereceği ne halkın nazarında ne de ilk görüşte 

neredeyse bilincine varılmaz. Bunların hepsi halkın nazarında gizli kalır.57 

 Fârâbî’ye göre sonuç ardbitişenin karşı olanı olduğunda istisna edilen 

önbitişenin karşı olanı olur. Bu kurulum görünürde sonuç verir, gerçekte 

değil. İstisna edilen açıkça ifade edildiğinde dinleyenin onun bilincine 

vardığına inanılmaz ve ondaki kanaat ortadan kalkar. Bundan dolayı 

konuşanın onu söylememesi, örtük tutması gerekir. Sonuç önbitişenin aynısı 

olduğunda bunun ardbitişenin -konulduğu gibi- istisna edilmesiyle sonuç 

vereceği sanılır. Bu gerçekte de sonuç vermez. Bu kurulum az kullanılır. Ne 

var ki konuşan onu kullandığında ve onun ikna edici olmasını yeğlediğinde 

kurulumunun bozukluğunun bilincine varılmaması ve ikna gücünün yitip 

gitmesi için konuşanın istisna edileni örtük tutması da gerekir. Sonuç 

önbitişenin karşı olanı olduğunda istisna edilenin ardbitişenin karşı olanı 

olacağı açıktır. Bu kurulum geçerlidir; fakat, ancak istisna edilenin 

kaldırılmasıyla ikna edici olur. Eğer burada istisna edilen açıkça ifade edilirse 

onda karşı çıkma ya da soruşturma yeri kalması için şartın söylenmemesi 

gerekir. Sonuç ardbitişen olduğunda istisna edilen önbitişen olur. Kurulum 

böyle de geçerlidir. Ne var ki istisna edilen bunların tümünde açık olmayacak 

 

56 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 90. 
57 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 91. 
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şekilde konulur ve açıklanmaya ihtiyaç duyar. Açıkça ifade edildiğinde onun 

gizliliğinin bilincine varılacağından emin olunmaz ve kıyasın ikna ediciliği 

ortadan kalkar. Onun yine örtük tutulması gerekir. İstisna edilen açık 

olmayacak şekilde konulur ve sonucun temellendirilmesinde istisna edilenin 

açıklanmasına ihtiyaç duyulur; yoksa sonuç doğru olmaz.58 

Özetle, açıklandığı ve açıkça ifade edildiğinde kurulumunun geçerlilik 

durumunun denetlenmesinde kurulumların geçerli olmasını sağlaması için 

mantık sanatına ihtiyacın duyulduğu şeyler kaldırılır -yalnızca kısaltma 

yapmak ve sözü uzatmamak amacıyla kaldırılanlarda mantık sanatına ihtiyaç 

duyulmaz-. Bundan dolayı yüklemli şekillerde büyük öncülün ve bitişik 

şartlıda küçük öncülün kaldırılma nedeni bir ve aynıdır.59 

Bitişik şartlı bu sanatta daha çok tartışmalarda (karşı gelmelerde) 

hasmın sözü iptal edilmek istendiğinde kullanılır. Bölme yoluyla kullanılan 

ayrık şartlıya gelince, ne ayrık şartlı ne de istisna edilen olsun, genelde ondan 

bir şey kaldırılmamak âdet olmuştur. Ne var ki ondaki karşıtlar ikiden fazla 

olduğunda konuşan, bölmede karşıtların bütün sınıflarını tam olarak 

almayabilir. O zaman onda hasım için bir konuşma yeri kalır. Bununla birlikte 

konuşan, bütün karşıtların istisnasını tam olarak almayıp tersine bazılarını 

bırakıp diğer bazılarını istisna edebilir. O zaman da istisna edilende hasım için 

bir konuşma yeri kalır.60 

Fârâbî’ye göre yalnızca şartlı olan ile yetinilirse söz ikna edici olmaz; 

tersine sözün bir araştırılan ya da kendisiyle ilgili olarak bir görüşte karar 

kılınamamış şüpheli bir söz olduğu sanılır. Karşıtlar şartlı öncül içerisinde tam 

olarak alınır ve istisna da gerçekten istisna edilmesi gerekenlerin hepsinde tam 

olarak yapılırsa kurulum açısından onda karşı çıkma yeri görünmez. Sonra 

ona maddesi yönünden karşı çıkılmak istenir. Bu modda şartlı öncülle 
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yetinilip diğeri örtük tutulabilir. Sonuç gerçekten açık olduğunda veyahut 

duyu ya da zihin için hazır şeyler bulunduğunda istisna edilen anlaşılır. 

Sonuç, konuşmacının, hasmını hataya düşürmeyi kastederek ‘bizden birisi’ 

demesinde olduğu gibidir. Bu sözün gücü şu sözün gücü gibidir: “Hatalı ya 

benim ya da budur. Ama hatalı ben değilim. Öyleyse hatalı olan budur.” Bu 

ve benzeri ifadeler iğnelemelerde kullanılır.61 

 İstisna edilenin durumu gerçek anlamda açık olmayınca kapalı bir 

durum ortaya çıkar. Bundan dolayı, istisna edilenin gerçek anlamda açık 

olması durumu dışında, bunun tam olarak alınması gerekir. Eğer insan bazı 

vakitler buna mecbur kalırsa istisna edilenin hangisi olması gerektiğinin 

bilinmesi için istisna edileni ya da sonucu açıkça ifade etmelidir.62 

“Ahmet Irak’ta değil, Şam’dadır.” sözündeki gibi, ayrık şartlının 

olumsuzlama yönüyle kullanıldığı moda gelince, bundaki durum bitişik 

şartlıdaki gibidir. Çoğunda yalnızca şartlı öncülle yetinilir, istisna edilen örtük 

tutulur. Çünkü istisna edilen, ilk görüşte sonuçta zorunlu olan zorunluluğu 

iptal edebilir. Bundan dolayı dinleyen bilincine varmasın diye o söylenmez. 

Nitekim, eğer istisna edilen, onlardan herhangi birinin karşı olanı kılınırsa 

sonuç ondan ne zorunlu olarak ne de ilk görüşte gerekir. Bunda özellikle 

istisna edilen örtük tutulmalıdır. Konuşan ondan ardbitişeni ya da önbitişeni 

sonuç olarak çıkarmak istediğinde bu ancak diğerinin karşı olanını istisna 

etmesi durumunda söz konusu olabilir. Bunu kastediyorsan şartlı ile yetinmek 

gerekmez; tersine o aynı anda sonuçta açıkça ifade edilir ve istisna edilen 

örtük tutulur. Yoksa sonucu iptal eden şeyi getirilen şeyden istisna edilmesi 

gerekliliğinden ya da hangisinin sonuç olarak çıkarılmak istendiğinin 

bilinmemesinden dolayı o ikna ediciliğini kaybeder. Çünkü sonucun 

kastedilmesi dışında başka bir şeyi sonuç veren istisnanın örtük tutulması 
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vehmedilebilir ve böylelikle de söz ilk baştan kapalı olur ve ikan ediciliğini 

yitirir. Eğer birisi o ikisinden birinin karşı olanını sonuç olarak çıkarmak 

isterse bunu ancak o ikisinden birini istisna ederek yapar. Onu açıkça ifade 

ettiğinde ise konuşan için kurulumda karşı çıkma yeri kalmamış olur. Bundan 

dolayı istisna edilenin örtük tutulup sonucun açıkça ifade edilmesi daha 

uygundur. Böylelikle söz bununla daha veciz olur ve gerektirme yönü talep 

edilebildiği için gücü de gerçek kıyasın gücünde olur. İkna edici şeylerin 

içlerinde soruşturma ile karşı çıkma ve soru sorma yeri barındırması hitâbete 

daha uygundur.63 

Aynı durum, ibâresi değiştirilip olumsuz kılındığında bitişik şartlı için 

de söz konusudur; “Gündüz değildir ya da güneş doğmuştur.”, “Taban yoktur 

ya da deri vardır.”, “Şu görülen canlı olmaksızın insan olamaz.”, “Ahmet 

konuşana kadar Mehmet yürümez.” şeklindeki sözlerde olduğu gibi. Bu ve 

benzeri sözler bitişik şartlıya döndürülür. Bunun benzerlerinden istisna 

edilmesi gerekenlerde ve gerçekte sonuçlar olması gerekenlerde yanılgı çok 

olur. İlk görüşte bunlardan oluşan sonuçlar, önbitişen ya da ardbitişenden 

oluşmak üzere, bir şey ve onun karşıtı olabilir. Bu ve benzerlerinde, özellikle 

de istisna edilenin açıkça ifade edilmesinin kurulumun kusurlu olduğunu açık 

etmesi ve kurulumun sonucu gerektirmesindeki zorunluluğu düşürmesi 

durumunda, konuşanın, sonucu, karar verilemez olduğunu düşündüğü bir hâle 

getirmesi ve istisna edileni açıkça ifade etmekten kaçınması gerekir. Bu ve 

benzeri şartlı öncüller, “Ahmet! Mehmet konuşmadan yürüme!” şeklindeki 

sözde olduğu gibi bildirim formunda da emir formunda da kullanılabilir.64 

 Çoğunlukla, ayrık şartlıların karşıtlarının bütün kısımlarının tam olarak 

alınmaması, tersine onların açık olanları ile yetinilip gizli olanlarının 

bırakılması, ardından onların hangi kısımlarının dinleyeni sonuçta ya da sözün 
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kurulumundaki karşı çıkma yerine yönelttiğine bakılması ve bunları açıkça 

ifade etmekten kaçınılması gerekir.65 

Ters kıyasa gelince, bu kıyasların çoğu sözlerin ve tartışmaların 

iptalinde kullanılır. Örneğin, “Eğer her insan duyumsayan değilse her canlı da 

duyumsayan değildir. Bu imkânsızdır.” Ters kıyasta varsayımın -ki o 

şüphelidir- ve gereken imkânsızın açıkça ifade edilmesi ve şüpheli olana 

eklenen doğru öncülün örtük tutulması gerekir. Gerekme (çıkarım) açık 

olmadığında konuşan doğru öncülü açıkça ifade etmek zorunda kalabilir. 

Böylesi bir durumda, açıklama sözün sonunda olmalıdır. Bunun örneği, şu 

sözdür: “Her insan duyumsayan olmasaydı hiçbir canlı da duyumsayan 

olmazdı. Çünkü insan canlıdır.” Bu imkânsızdır.66 

Fârâbî bu aşamadan sonra kıyasların, maddeleri yönünden nasıl ikna 

ettiklerini açıklar. Buna göre sözlere sonuç gerektirme konusunda geçerlilik 

niteliği veren öncüller sözlerde diğer öncüllerden daha baskındır ve bunlara 

daha fazla özen gösterilmelidir. Geri kalan öncüller; duyusal ya da tam kesin 

ya da ikna edici olmaları bakımından duruma göre derecelenir. Örtük kıyasın 

maddesi yönünden sağladığı iknayı gerçekleştiren öncüllerin gerektirmenin 

zorunluluğunu verme konusunda öncelikli olması gerekir. Bu böyle olunca 

örtük kıyasların sonuç gerektirme konusunda kendilerine geçerlilik niteliği 

veren öncüllerinin herkes için ortak olan yerleşik/önceki görüşte meşhur 

olması gerekir.67 

Bu öncüller gerçekte meşhur olanı ve gerçekte öyle olmadığı hâlde 

yalnızca görünürde meşhur olanı içerir. Meşhurlar da doğru ve doğru 

olmayanı içerir. Ama hitâbet meşhurları kullandığında onları doğru oldukları 

için kullanmaz. Eğer böyle olsaydı hitâbet meşhur olmayan doğru öncüllerle 

karşılaştığında bunları kullanırdı. Ancak hitâbet bunu yapmaz; tersine meşhur 
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olmadıklarında kesin öncülleri terk eder. Yine hitâbet, gerçekte meşhur olan 

meşhurları kullandığı zaman, onları, cedel sanatının yaptığı gibi, gerçekte 

meşhur oldukları için değil, ilk görüşte herkes için meşhur oldukları için 

kullanır ve bunlar -rastgele- gerçekte de meşhur olabilir. Yine, yalnızca 

görünürde meşhur olanları kullandığında, onları, sofistik sanatın yaptığı gibi, 

öyle olmaları yönünden değil, herkesin ilk görüşünde meşhur olmaları 

yönünden kullanır ve bunlar -rastgele- görünürde meşhur da olabilir. Doğru 

ve kesin olan birçok öncül yine tümüyle doğru ya da kısmen doğru, sanılır, 

bilimsel, zorunlu, mutlak ve mümkün olanlar -rastgele- bunların altına 

girebilir. Yine matematik, fizik veya nazarî ya da amelî sanatlardan herhangi 

birine özgü olanlar da bunların altına girebilir. Ama bu sanat öncül 

sınıflarından herhangi birini, onun o sınıf olması bakımından değil, ortak ilk 

görüşte meşhur olması bakımından kullanır, ancak bunun yanı sıra o öncül 

sınıfı bu gibi diğer bazı sıfatlarla da vasıflandırılabilir.68 

Herkes için ortak olan ilk görüşte meşhur olan öncüllerden bazısı 

yerler, bazısı da türlerdir. Yerler, bizzat kendileri değil de güçleri, yani 

tikelleri her bir kıyasta büyük öncül olarak kullanılan öncüllerdir. Türler ise 

bizzat kendileri, oldukları şekliyle, her bir kıyasta büyük öncül olarak 

kullanılanlardır. Yerlerden herhangi biri, diğeri olmaksızın bir varlığa, diğeri 

olmaksızın bir cinse, diğeri olmaksızın bir bilime özgü olmaz; tersine onların 

her biri birçok bilim ve birçok cins için ortaktır ve her biri diğeri olmaksızın 

bir cinse ve diğeri olmaksızın bir bilime özgü olan tikel önerme sınıflarını 

içerir. Türlere gelince, her bir tür belirli bir kıyasa ve belirli bir örtük kıyasa 

özgüdür. Bunların her bir sınıfı diğeri olmaksızın bir cinse ve diğeri 

olmaksızın bir bilime özgüdür.69 
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Yerlerin tikel öncülleri iki çeşittir: 1) Yüklemi yerin yüklemi için tikel 

ve konusu yerin konusu için tikel olandır, 2) Tikel yüklemi yerin yüklemi ve 

konusu aynıyla yerin konusu olandır. Tikel konusu yerin konusu ve yüklemi 

aynıyla yerin yüklemi olan öncüle gelince, o, yerin gücünde ya da tikellerinde 

sayılmaz. Tersine o, büyük öncülü yerin bizzat kendisi kılınan, küçük öncülü 

yerin konusunun parçası olan öncülün konusundan ve yerin konusundan 

kurulmuş olan kıyastan gereken sonuçtur. Bu durumda yerin konusu orta 

terim olur.70 

Türlerden bazısı ilk görüşteki yeğlenenler ya da övülürler; ikinci olarak 

ise herkes için ilk görüşteki gereklilikler ve alametlerdir. Onların konuları, 

içlerinde bir şey için -asla bir şart olmaksızın- mevcut olan ya da mevcut 

olmayan şeylerin bulunduğu tümel anlamlardır. Onlar niceliği belirsiz olarak 

da alınır. İçlerinde gelecekte çoğunlukla olan ya da olmayan şeyler 

bulunduranların, büyük öncül olarak alındıklarında, sanısal sonuçlar verdikleri 

zaten onların durumundan açıktır. İçlerinde bir şey için şartsızca mutlak 

olarak mevcut olan ya da mevcut olmayan şeylerin alındığı övülürlere gelince, 

onlar niceliği belirsiz ve tümel olarak alınır. Onlardan bazısının konularının 

tekilleri duyulur ve doğal iken bazısının konularının tekilleri iradeseldir. 

Konularının tekilleri duyulur olana gelince, duyunun temellendirdiği 

doğrudur. Meşhur önermeyi şöhreti dışında bir şey desteklemedikçe o 

sanısaldır ve ondan oluşan kıyaslar sanısal sonuçlar verir. Rastgele o kesin 

olur ve de kimse bunun bilincine varmazsa onun kesinliği ilinekseldir. 

Bundan dolayı Aristoteles, İkinci Analitikler’de kesin bilginin ilineksel 

olmayacak tarzda kesin olmasını şart koşmuştur.71 

Fârâbî hitâbet açısından delil ve alamet kavramlarını da ele alır. Buna 

göre delil (gösterge) ve alamet (belirti) varlıklarıyla başka bir şeyin varlığını 
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gerektirmeleri konusunda ortaktır. Varlığıyla bir yüklemin bir konuda 

bulunmasına neden olan bir şey o yüklem ve o konunun her ikisinden daha 

genel veya daha özel olduğunda bu, ‘alamet’ ismini alır. Bu şey o konudan 

daha genel ve o yüklemden daha özel veya ona eşit olduğunda bu, ‘delil’ diye 

isimlendirilir. Delil yalnızca birinci şekilde kurulur.72 

Alamet iki sınıftır: 1) Ortak terimi konu ve yüklemin her ikisinden daha 

genel olandır. 2) Ortak terimi konu ve yüklemin her ikisinden daha özel 

olandır. Ortak terimi iki taraftan da genel olacak şekilde alınan, ikinci şekilde 

kurulur ve onun birinci şekle döndürülmesi mümkün değildir. Çünkü o 

evirmeyle döndürülürse evrilenin yüklemi ve konusu eşit olur ve iki tarafın 

her birinden genel olmaz. O ancak şu iki durumdan biriyle evrilebilir: 1) Ya 

iki öncülden birinin veya her ikisinin, konusu yüklemine eşit olan tümel 

olumlu olmasıyla ya da 2) tümel olumsuz olmasıyla. Çünkü biz orta terimi iki 

taraftan genel olacak şekilde koyduğumuzda o ikisinden hiçbiri ne tümel 

olumsuz olur ne de yüklemi konusuna eşit olan olumlu olur.73 

Alametin ikinci sınıfı ise ortak terimi iki taraftan özel olandır. Bu ancak 

üçüncü şekilde kurulur. Genel ve özel öyle olmadığı hâlde, görünürde, 

yüklemin konuda bulunmasının kendi varlıkları sayesinde olduğunu 

vehmettirir. Çünkü genelin kurulumu asla gerçekte kıyasî değildir; ne o 

sonuca göre ne de ondan başkasına göre. Özelin kurulumu kıyasî bir kurulum 

olsa da bundan elde edilen, -olması gerektiği gibi- alameti kılındığı şey 

açısından bir kıyas değildir. Her şeyde bir şeyin varlığı için alamet kılınması 

nedeniyle, başka bir şeyi sonuç veren öncüllerden oluşmuş bir kıyas olsa da 

üçüncü şeklin modları arasında asla tümel sonuç veren bir mod yoktur. 

Konudan genel, yüklemden özel ya da ona eşit olana gelince, o geçerli bir 
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delildir. Çünkü kurulumu kıyasî bir kurulumdur ve aynı zamanda delili 

kılındığı şey açısından da bir kıyastır.74  

Kurulumu geçerli olan delil de iki sınıftır: 1) Varlığıyla bir şeyin var 

olduğu ve ortadan kalkmasıyla o şeyin ortadan kalktığı ya da varlığıyla bir 

şeyin bir konuda bir yüklem olarak bulunduğu ve kalkmasıyla o şeyin o 

konudan kalktığı sınıftır. Bu eşit delildir. 2) İkincisi ise varlığıyla bir şeyin var 

olduğu, ama ortadan kalkmasıyla o şeyin ortadan kalkmadığı ya da varlığıyla 

bir yüklemin bir konuda bulunduğu, ama ortadan kalkmasıyla onun o şeyden 

kalkmadığı sınıftır. Bu ise özel delildir. Bunların her ikisi de geçerli 

delillerdir. En geçerli delil, -nerede, hangi konuda ya da ne vakit olursa olsun 

-varlığıyla bir şeyin varolmasını gerektirendir. Ayrıca varlığıyla bir şeyin, 

çoğunlukta (yani, ya kendisine delil denilen şeylerin çoğunda ya da vakitlerin 

çoğunda) var olduğu şeydir. Bu ikisinin ardından, varlığıyla bir şeyin hem 

kendisinin hem de zıddının var olmasını gerektiren delil gelir. Burada tek bir 

şeyin, bir şeyin hem kendisinin hem de zıddının delili olması durumu söz 

konusudur. Bu sınıfın iki zıddan birine diğerinden daha güçlü delâlet eden ya 

da her iki zıdda da eşit derecede delâlet eden türlerinin olması imkânsız 

değildir. Bunların hepsi kıyasî bir kurulumla birinci şekilde kurulur. Kıyastaki 

zayıflık onun kurulumu yönünden değil, maddesi yönündendir.75  

 Fârâbî’ye göre delil ve alamet, ilkin, orta terim olarak alınan tek bir 

şeye denir. İster mutlak olarak isterse bir konuda olsun, varlığı, delilin 

varlığıyla gereken şey delillendirilendir ve -hangi şekilde ve hangi modda 

kurulmuş olursa olsun- kıyastaki büyük taraftır. Alamet ve alametin alameti 

olduğu şey de böyledir. Alamet orta terimdir. Alametin, kendisi için ya da 

kendisi üzerine olduğu şey -hangi şeklin hangi modunda olursa olsun- büyük 

taraftır.76 
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Fârâbî’ye göre deliller alındıkları şeylere göre farklı sınıflar olarak 

alınır. Nedenlerin kendilerinin kendi nedenlerine delâlet etmesi tarzında, 

delilin delillendirilen sonra gelen bir şey olarak alınması bunlardandır. 

Varlıkları nedenlerden ya da nedenlerle olan şeyler, o nedenlerin delilleri 

olabilir.77 

Meşhur nedenler üç tanedir: 1) Fâil, 2) Madde, 3) Gaye. Biçim de 

(ṣûret) nedenlerden biridir, ancak meşhur değildir. Fâilden olan şey o şeyin 

fâili için delildir; sanatın sanatçıya delil olması gibi. Fiile konu olanların 

hâlleri, fâillerinin hâllerine delildir. Maddelerden olan fiile konu olanların 

(maddelerden yapılanların), maddelerine delil olması da böyledir. Elbisenin 

hâllerinde görülen şeyler, onun ipliğinin maddesine, onun hangi ip olduğuna, 

hangi madde olduğuna ve onu dokuyanın hâllerine delildir. Maddelerden olan 

fiile konu olanlar, fâillerine ve maddelerine birlikte delil olmada birleşir. Yine 

çoğu şey gayelerine, âkıbetlerine, hangi âkıbetin söz konusu olduğuna ve 

amaçlarına, kendileri için hangi amaçların güdüldüğüne delil olur. Bunların 

sınıfları nedenlerin sınıflarına göre oluşur. Örneğin, yağmurun bulutun 

varlığına, dumanın ve yangının duyumsanmasının ateşin varlığına delil olması 

böyledir; bulutu ve ateşi doğrudan görmesek bile.78 

Şeylerin nedenlerinin şeylerden önce gelmesi tarzındaki delil de 

delillendirilenden önce gelebilir. Şeylerin nedenleri de şeylere delil olabilir. 

Örneğin yanma anı görülmediği hâlde ateşin görüldüğü yerde ateşin yanmanın 

olduğuna delil olması böyledir.79 

Delil, öncesinde ya da sonrasında olmaksızın, nedeni ya da ondan olan 

bir şey olmaksızın delillendirilene aynı anda iliştirilebilir. Örneğin, bulutun 

yağmakta olan yağmura delil olması böyledir. Siyahlık yağmurun nedeni 
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değildir; yalnızca yağmurlu bir bulutta sürekli ya da çoğunlukla bulunan bir 

ilinektir.80 

Ayrıca, “Dumanın olduğu yerde ateş vardır.” ya da “Ateşin olduğu 

yerde duman vardır.” sözünde olduğu gibi, delil ve delillendirilenden kurulu 

öncüller de ‘delil’ diye isimlendirilir. Yine, büyük öncülü bu öncül, küçük 

öncülü ise onun ilgilisi olan kıyas ‘delil’, bu kıyastan çıkan sonuç da 

‘delillendirilen’ diye isimlendirilir. Bunun gibi, ilkin, iki taraftan genel ve özel 

olan o ortak terim de ‘alamet’ diye isimlendirilir. O orta terimin alameti 

kılındığı taraf ‘alametle bilinen’ diye isimlendirilir. Ayrıca o orta terim ve o 

alametle bilinir kılınan şeyden oluşan öncül de ‘alamet’ diye isimlendirilir. 

Orta terimi bir alamet olan kıyas da alamettir.81 

 Fârâbî’ye göre bunların hepsinin yerleşik meşhur görüşte delil olduğu 

açıktır. Böyle olanların gerçekte delil olmaması mümkündür. Ancak yalnızca 

şöhreti dolayısıyla alındıklarında bunların böyle olduklarının bilincine 

varılmaz ve bunlar bize delillendirilen hakkında sanı verir. Örtük kıyaslar 

bunlarla ikna edici olur.82 

 

1. 2. Örnekleme   

Fârâbî’ye göre örnekleme, bir şeyin benzerindeki varlığı, şeyin 

kendinde varlığından daha bilinir olduğunda benzerin bulunması nedeniyle, 

bir şeyin belirli bir şeyde bulunduğuna insanı ikna etmektir. Önceki şarta bağlı 

olarak, benzerin, herkes için ortak olan yaygın ilk görüşte benzer olması, 

benzerin açıkça ifade edilip iki şeyin benzeştikleri şey örtük tutularak, çok 

gizli olması ya da hasmı didişerek iki şey arasındaki benzerliği ortadan 

 

80 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 101. 
81 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 101. 
82 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 101. 
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kaldırması gibi nedenlerle zorunlu kalınmadıkça açıkça ifade edilmemesi 

gerektiği açıktır.83  

Benzerlik yalnızca lafızda ya da lafzın şeklinde olur, anlamda ise 

benzer olur. Anlamdaki benzerlik, ya iki şeyin, ilinek ya da onun dışında 

başka bir şeyden ikisini kapsayan tek bir anlamdaki ortaklığıyla veyahut iki 

şeyin nispet edildikleri iki şeye tek bir nispetle ya da benzer iki nispetle 

edilmeleri ile olur. Bu da ya ikisinin tek bir şeye tek bir nispetle edilmesi ya 

da ikisinden birinin başka bir şeye, o başkasının başka bir şeye nispeti gibi 

nispet edilmesiyle olur. O ikisinden her biri ya yakın ya da uzak bir 

benzerliktir; örneğin Ahmet ve Mehmet’in insanlık, hayvanlık ve cisimsellik 

açısından benzeşmeleri böyledir. Bu iki şeyden biri için bulunan bir şeyin 

aynıyla başka bir şey için de var olması gerekir. En güçlü benzerlik, şeyin 

anlam için tümüyle ya da çoğunlukla var olması durumuna göre, o şeyin, 

başkasıyla benzeştiği anlam yönünden o ikisinden biri için var olmasıdır. Bu 

böyle olunca, örnekleme neredeyse kıyas ya da örtük kıyas olur ve 

örneklemenin tanımından çıkar.84 

Sonra, bunun ardından, ikinci şey birinci şeye, ikincinin benzemesi 

mümkün olan anlamlardan rastgele herhangi biri yönünden benzer olursa o 

şey birinci şeyde o anlam yönünden var olmasa bile -ki bu böyle olmayabilir-, 

eğer bu durum örneklemede gerçekten gizli olmazsa onda karşı çıkma yeri 

çok olur. Bundan sonra iki şey lafızda benzeşebilir. Konuşanın bunlar 

içerisinden özellikle durumu dinleyenlerce gizli kalanı seçmesi gerekir. İşte 

bunların hepsi ikna edicilerdir ve hitâbette kullanılır.85 

Örneklemenin kurulumuna gelince, o ilkin yüklemli kılınır. Çünkü o, 

yüklemli kıyas gücündedir. Kullanıcısı onu bitişik şartlı tarzında kurar. Ancak 

bitişik şartlının kurulumuna göre kullanılanların çoğu tartışma, iptal ve 

 

83 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 101. 
84 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 102. 
85 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 102. 
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kınamada kullanılır. İspatlarda ise onun kurulumu çoğunlukla yüklemli 

kılınır.86 

Örneklemenin öncülleri yüklemli olduğunda iki şeyin benzeştikleri şey 

açık ise örneğin açıkça ifade edilmesi, ardından sonucun getirilmesi ve 

benzerliğin örtük tutulması gerekir. Benzerlik açık değilse onun açıkça ifade 

edilmesi gerekir. Benzerliğin açıkça ifade edilmesinden üç öncül elde edilir. 

1) Konusu ikincinin konusunun aynısı, -ki bu birinci şeydir- yüklemi ise 

sonucun yüklemi olandır. 2) Yüklemi iki şeyin benzeştikleri şey olandır. 3) 

Yüklemi aynıyla o şey, konusu ikinci şey olandır.87  

 

2. Sözün Dışında Kalan İkna Ediciler  

2.1. Konuşmacının kendisini üstün, hasmını ise kusurlu 

olarak göstermesi  

Bu; konuşmacının üstünlüğü, kendisine diklenen hasmının ise kusurlu 

oluşudur. Dinleyenler nazarında konuşmacı üstünlüğü, hasmı ise kusurlu 

oluşuyla meşhursa, -bir şeyin soyut ve yalın bir bildirimi hariç- sözün dışında 

kalan ikna ediciler ile birlikte örtük kıyası, örneklemeyi ve başka bir şeyi 

kullanmasa bile bu, konuşmacının sözünün tasdik edilmesini sağlayabilir ve 

bunun kullanımıyla ikna gerçekleşebilir. Konuşmacı bunların yanında örtük 

kıyasları ve örneklemeleri de kullanırsa bunlar ikna edicilik bakımından daha 

etkili ve dinleyenler nazarında daha kabul edilir bir hâle gelir. Konuşmacı 

üstünlüğüyle meşhur değilse bu durumda kendisinin üstünlüğünü hasmının ise 

kusurlu oluşunu anlatacağı sözlere ihtiyaç duyar, hakkında ikna oluşturmayı 

amaçladığı şeyi ise daha sonra bildirir. Örneğin, Fârâbî’ye göre bir topluluk; 

Galen’in, muhaliflerini çelişkiye düşürmek istediğinde çelişki oluşturmak 

istediği şey hakkında kendisini üstün, muhaliflerini ise kusurlu gösterirken 

 

86 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 102. 
87 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 103. 
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yaptığı gibi, özellikle de görüşlerinde muhalif düştükleri kişilerle tartışırlarken 

bunu bilimlerde kullanarak çokça hata yapar. Galen’in, babasının ve 

memleketinin üstünlüğünü belirtmekle kendisini üstün, hasımlarının 

babalarının ve memleketlerinin kusurlarını göstermekle ise onları kusurlu 

gösterirken yaptığı gibi, hatip, söz konusu şey hakkında değil de 

konuştuklarının dışındaki diğer şeylerde kendisini üstün, hasımlarını kusurlu 

göstermek isteyebilir. Galen, Ḥîletü’l-bürʾ adlı kitabında tabip Thales’i 

çelişkiye düşürürken onu babasının sanatının bayalığını belirterek anmıştır. O, 

Hipokrat ve Platon’un görüşleri hakkındaki kitabının son makalesinde, 

kitabındaki bir şeyi reddettiği Mendaberius’u çelişkiye düşürdüğü yerde de 

aynı şeyi yapmıştır. Galen büyük şehirlerden uzak köylerde yetiştiğini 

belirterek onu kusurlu, birçok şairin küçük âlem diye andığı Büyük Roma’da 

yaşadığını söyleyerek kendisini ise üstün göstermiştir.88 

 

2.2. Psikolojik Etkilenimler  

Kalplerini konuşmacıyı tasdik etmeye, konuşmacının hasmını ise 

yanlışlamaya meylettirir nitelikte psikolojik etkilenimlerle etkileyerek 

dinleyenleri ayartmaktır. Hâkimin ve diğer katılımcıların konuşmacıya 

meylettirilip hasımlara karşı soğutulması da böyledir. Hasmın nefsine, 

konuşmacıya diklenme ve karşı çıkışı zayıflatır nitelikte psikolojik 

etkilenimler yerleştirmek de böyledir. Öfkenin hasmın dikkatini dağıtması 

buna örnek verilebilir. Konuşmacının, ikna edilmek istenen kişiyi, bazı 

psikolojik etkilenimlerle hakkında ikna oluşturmak istediği şeyi kabule 

hazırlaması da yine böyledir ki bu, konuşmacının kendisini iyi göstermesi ya 

da öfkeli, merhametli, zulümkâr ya da o vakit daha başarılı gördüğü başka bir 

tür sözle onu kazanmasıyla olur. Bu cinsten ikna ediciler görüşlerin ve 

sözlerin nefslere yerleştirilmesinde, tutuculuk ve taassubun oluşmasında, 

 

88 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 81. 
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nefsler konuşmacılara itaat edinceye dek konuşmacıların ve görüşün 

yüceltilmesinde ve onlar nazarında kesin bilgi düzeyine gelinceye dek 

getirdikleri görüşlerin nefslere iyice yerleşmesinde büyük bir güce sahiptir. 

Bu cinsten ikna ediciler hitâbetseldir, ancak sofistik konuşmalarda da 

kullanılabilir. Belki bunları -yanılmayla ya da yanıltmayla- cedelciler de 

kullanmışlardır.89 

 

2.3. Ahlâki Sözlerle Dinleyenleri Heyecanlandırma   

Konuşmacının sözünü tasdik ettirmek amacıyla ahlâkî sözlerle 

dinleyicileri heyecanlandırması ve görüşleri ile ilgili olarak onları 

körüklemesidir. Bu sözler dinleyenleri bir ahlâkla ahlâklanlanmaya 

yönlendirir -bu ahlâk onlarda olmasa bile-; ya da onlara kendilerini bir 

bilimde ehil biçiminde kavratır ve o ahlâka ve o bilimlere sahip olanların 

fiillerini yaptırır -kendilerinde bunlardan bir şey bulunmasa bile-. Bu da 

hitâbetseldir ve sofistikte de kullanılabilir. Cedele ise ancak yanılma ya da 

yanıltmayla dâhil olabilir. Örneğin, Galen, “Benim sözlerimi ancak zeki ve 

haktan etkilenen gençler ile fıtraten hevâya meyilli olmayan, zihnini yanlış 

görüşlerle bozmamış olanlar anlar ya da güzel görür ve kabul eder.” derken ve 

buna benzer sözler söylerken bunu kullanmıştır. Fârâbî, halkın 

konuşmalarında ve önceki ve sonraki dönem bilginlerinin çoğunun 

kitaplarında buna rastladığını ifade eder.90 

 

2.4. Konuşulan Şeyin Yüceltilmesi Ya Da Aşağılanması  

Konuşulan şeyin yüceltilmesi ve övülmesi ya da küçümsenmesi ve 

aşağılanması veyahut da güzel ve süslü gösterilmesi ya da alçaltılması ve 

çirkin gösterilmesidir. Konuşmacı sözünü ettiği doğruyu ve iyiyi 

 

89 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 81. 
90 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 82. 
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yücelttiğinde, yanlışı ve kötüyü küçümseyip aşağıladığında ya da muhalifinin 

sözünün yanlışlığını ve kötülüğünü abarttığında, kendi sözünü kabul edilir, 

hasımlarının sözlerini ise reddedilir kılmış olur. Bu, sofistikte kullanılandır. 

Cedelde de yanılmayla ya da yanıltmayla kullanılır. Yine hasmın sözünü 

bozmak, çirkin görünecek bir biçimde kavratmak ve sözünün çelişikliğini 

kolaylaştırmak da bu tarz bir ikna yöntemidir. Örneğin, hasmın sözlerinden 

çoğunu geçersiz kılmak, bu sözleri başka sözlerle değiştirmek ve örtük 

tutmanın mümkün olduğu yerlerde hasımların örtük tuttuklarını geçersiz 

kılmak böyledir. Bu cinsten bir ikna edici de görüşlerin nefslere 

yerleştirilmesinde büyük bir güce sahiptir, özellikle de sinirlilik, tutuculuk, 

ülfet ve sevgi gibi etkilenimler ona eklendiğinde.91 

 

2.5. Yazılı Gelenekleri Tanık Gösterme  

Fârâbî’ye göre yazılı gelenekleri tanık gösteren kişi onları 

güçlendirmeye, hasmı ise -eğer yapabilirse- onların sahte olduğunu ortaya 

koymaya ya da onları kendi sözüne göre tevil etmeye ihtiyaç duyar. 

Konuşmacının; sözüne, bunları tanık göstermesi, bilimlere yanlış bir tarzda ya 

da kanıtları çoğaltma amaçlı olarak yönelenlerin çoğunun kitaplarında çokça 

bulunan bir şeydir. Örneğin, Galen’in; şehvet gücünün karaciğerde 

bulunduğunu, ülkelerinde zina yapanın karaciğerinin çıkarılarak 

cezalandırılması şeklindeki gelenekle kanıtlamaya çalışması buna örnektir. 

Yine eskilerden bazılarının nefsin ölümsüz olduğunu ve bedenden çıktıktan 

sonra bâki kaldığını, kabir ziyaretini öngören gelenekle açıklamaya 

çalışmaları da buna örnektir.92 

 

 

 

91 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 82. 
92 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 82. 
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2.6. Sözsel Tanık Gösterme  

Bu, insanın sözüne güvenilen bir insanı ya da sözlerine güvenilen bir 

topluluğu, onun söylediğine tanık olduklarında ya da onların sözleri onun 

sözünün kuvvetlenmesini, hasmının sözünün ise sahteliğinin ortaya çıkmasını 

gerektirdiğinde tanık göstermesidir. Örneğin, Galen’in Kitâbü Aḫlâḳi’n-nefs 

adlı kitabında aklın beyinde bulunduğu şeklindeki iddiasına insanların aptallık 

yapanlar için “O beyinsizdir.” demelerini tanık göstermesi buna örnektir. 

Galen yine aynı yerde cesaretin kalpte bulunduğu şeklindeki iddiasına da 

insanların korkaklıkla vasıflandırdıkları kişi için “O yüreksizdir.” demelerini 

tanık göstermiştir.  

 

2.7. Konuşmacıdaki Umut ve Korku Duygusu  

Fârâbî’ye göre konuşmacının doğru söylediğinde iyiliği umması, yalan 

söylediğinde başına kötülük gelmesinden korkmasıdır. Eğer kişi yalan 

söylemesi üzerine başına bir kötülüğün gelmesinden korkacağını bilir ve bunu 

anlarsa, bu durumda buna göre konuşur ve sözü doğru olur. Eziyetle itirafa 

zorlanan kişinin durumu buna örnektir. Bu kişi korkudan kurtulmak için 

doğruyu söyler. Sözünde bir yalan çıkarsa eziyet bu kişi üzerinde tekrarlanır. 

İnsanın doğru söylediği için bir iyiliği umabileceğini bilerek doğru söylemesi 

de böyledir. Yine eğer kişi sözünden döndüğünde iyiliği umabileceğini, 

sözünde ısrar ederse de kötülükle korkutulacağını bilmesine rağmen sözünden 

dönmüyorsa bu durumda onun sözünde durduğuna inanırız, nefsimizde onun 

doğru söylediği yargısı oluşur. Yine insan sözü üzerine büyük bir kötülükle 

korkutuluyor, kendisine ilişen kötülüğe katlanıyor ve hâlâ aynı sözü 

söylüyorsa bu durumda nefste onun doğru söylediği yargısı oluşur. Yine eğer 

kişi bir sözü söylemesi ya da bir şeyle ilgili olarak suskun kalması üzerine 

büyük bir iyiliği umabilmesine rağmen bu iyiliği küçük görüyor ve o şeyle 

ilgili olarak susmuyor ya da ilk sözün zıddını söylüyorsa bu durumda onun 

sözü, dinleyenler nazarında kabul edilmiş olur. Yine eğer kişi kendisine yarar 
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sağlamayan bir sözü söylüyor ve bu sözü, içerisinde yarar bulunan karşıtına 

yeğliyorsa, bu durumda sözü onu dinleyenler nazarında daha ikna edici olmuş 

olur.93  

 

2.8. Bahisler ve Anlaşmalar Gibi Meydan Okumalar  

Örneğin Galen vücudu yarma yoluyla sinirlerin başlangıcının kalpte 

olduğunu gösterecek kişiyle on bin dinarına bahse tutuştuğunu belirtmiştir.  

 

2.9. Yemin Etme  

Bu tarz ikna, konuşmacının sözü üzerine yemin etmesidir.  

 

2.10. Mimikler  

Bu tarz ikna da insan konuşurken, onun yüz ifadesi, şekli, uzuvlarının 

şekli ve görünüşü ya da hareketleridir. Örneğin, kişinin korkunç bir şeyin 

yaklaşmakta olduğunu anlatırken yüzünün korkan ya da kaçan birinin yüz 

ifadesine bürünmesi ya da bir şeye işaret edip işaret ettiği şeyi başkalarına 

göstererek yapması (yani taklit ederek göstermesi) böyledir. Bu, onun tasdik 

edilmesini sağlar. İşaret ettiğinin dışında bir şey yaparsa ikna edicilik 

açısından daha az etkili olur ya da hiç ikna edemez. Bunlar, üstünlük ve 

eksiklik ifade eden sözlerle birlikte de kullanılabilir. Yüz ifadesi, şekil, 

görünüş ve hareket/fiil, konuşmacıda sözünü kabul edilir, hasmında ise 

sözünü reddedilir kılacak bir hâlin tahayyül edilmesini sağlar.94 

 

  2.11. Ses  

Bu tarz ikna ise sözün, sesin ve söze eşlik eden nağmenin niteliğinin, 

sözü edilen şeyi canlandırmasıdır/tahayyül ettirmesidir. Örneğin, insanın, 

 

93 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 83. 
94 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 83-84. 
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kendisinden bahsederken başına gelen musibetleri acınası bir ses tonuyla 

anlatması, biriyle tehditkârca konuşurken öfkeli bir küstahın ses tonuyla 

konuşması böyledir.95 

 

İki Tarz İkna Oluşturan Arasında Değerlendirme  

Fârâbî’ye göre örtük kıyaslar ve örneklemeler ilk hitâbetsel sözlerdir. 

Bunlar, ilk ikna edicilerdir, diğer ikna türlerinden önce gelirler ve 

hitâbetseldirler. Fârâbî; Aristoteles’in, geri kalan ikna edicileri ‘sözlerin 

dışında kalan ikna ediciler’ diye isimlendirdiğini belirtir. Örtük kıyaslar ve 

örneklemeler, doğa ve saygınlık bakımından ikna edicilerin en önde 

gelenleridir. Nitekim örtük kıyaslar ve örneklemeler, dış ikna ediciler 

olmadan tek başlarına kullanıldıklarında bunlarla hitâbet sanatı icra edilebilir. 

Geri kalan ikna ediciler ise yalnız başına kullanıldıklarında bunlarla hitâbet 

sanatı icra edilemez. Çünkü bunlar, örtük kıyasları ve örneklemeleri 

destekleyici olarak ve sergileme yolu üzere kullanılır. Fârâbî’ye göre utanma, 

sıkılma ve korku gibi bazı psikolojik etkilenimler hasma yetersiz gelir, örtük 

kıyas ve örneğe ise destek çıkar. Hâkimin iki hasımdan birine meyletmesi 

teşvik, yıldırma, koruma, sevgi ya da bunun gibi şeylerle olur. Bundan dolayı 

hasım örtük kıyas ve örneklemelerle ikna edilemediğinde bunları mümkün 

kılacak olan diğer etkilenimlere ihtiyaç duyar.96 

Fârâbî’ye göre Aristoteles, toplumlardaki bir grup hitâbetçinin 

konuşmalarda dış ikna edicilerin kullanımını yasakladıklarını ve örtük 

kıyaslar ve örneklemeler dışında başka şey kullanılmasını uygun 

görmediklerini belirtmiştir. Kendisi ise bunların kullanılmasını uygun 

görmüştür.97 

 

95 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 84. 
96 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 84. 
97 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 85. 
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Fârâbî’ye göre hakkında ikna amaçlanan sonuç, örtük kıyas ve 

örneklemeler dışında kalan şeylerden ne bizâtihî ne de zorunlu olarak gerekir. 

Tersine onlardan ancak ilineksel ve ikincil amaç olarak gerekir. Örtük kıyaslar 

ve örneklemeler kıyasların bizâtihî ve zorunlu olarak gerektirdiği gibi sonucu 

gerektiren, ancak bunu herkes için ortak olan yerleşik görüşe göre yapan 

kıyasî sözlerdir. Çünkü bütün insanlar dış şeyleri ikna edici olarak görür.98 

 

Karakterler  

Fârâbî’ye göre dinleyenler üçe ayrılır: 1) İkna edilmek istenen kişi, 2) 

Tartışmacı, 3) Hâkim. Konuşmaya ilk başlayan, ikna edilmek istenen kişi 

olabilir. Bu durumda o, konuşmacıyı bir şey hakkında kendisini ikna etmeye 

çağırır. Konuşmaya başlayan kişi, konuşmacı da olabilir. Bu durumda da o, 

ikna edilmek istenen kişiden bir şeyi kabul etmesini ve söylediği şeye kulak 

kesilmesini ister. İknaya çağıran kişi, sözleri, kendine yakın hissettiği şeyi 

destekleyici nitelikli sözlerden haberdar olmak ya da birbirine karşı olan iki 

sözden daha tam olanını kabul etmek amacıyla dinlemek isteyebilir.99 

Fârâbî’ye göre tartışmacı, konuşmacının dinleyiciyi ikna etmesine 

engel olmak amacıyla, konuşmacının dinleyiciyi ikna etmek istediği söz 

karşısında diklenen gerçek bir hasmı olabileceği gibi, konuşmacının 

söylediklerinin ardına düşüp getirdiklerini derinlemesine inceleyen, ancak asıl 

amacı konuşmacının sözlerini dinleyicinin nazarında ikna edicilik açısından 

güçlü kılmak olan görünürde bir hasım rolü de oynayabilir.100 

Fârâbî’ye göre birbirine hasım iki kişinin sözlerinden ikna edicilik 

açısından güçlü olanını ayırt edebilme yeteneğine sahip olmak hâkimde 

bulunması gerekli şartlardandır. Açıktır ki hâkimin iki hasımdan her birine 

karşı yapmış olduğu konuşma, o ikisinin birbirlerine karşı yaptıkları 

 

98 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 85. 
99 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 78. 
100 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 78. 
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konuşmadan farklı olmalıdır. Bazen hâkimlik rolünü kullanma hususundaki 

başarısızlığı nedeniyle hâkimi, diklenen bir hasım görünümünde olmaya 

zorlayabilirler. Bu, hâkimin hasımlardan biri hakkında hüküm verdiği 

konuşmasında, hasımlardan her birinin diğerine karşı kullandığı sözleri 

kullandığı sırada söz konusu olur. Bundan dolayı hüküm şartını koruma 

kudretini hâiz olmayan kişinin hükmü aşmaması gerekir. Hasımlardan birinin 

sözü o hasmın zayıflığı dolayısıyla bir şey hakkında ikna edicilik bakımından 

daha sönük kaldığı, o şey hakkında hâkimin nazarında onu ikna edicilik 

bakımından daha etkili kılmak için o hasmın sözünü daha etkili kılabileceği 

şeyler bulunduğu ve de o hasma hasmın konuşmasının zâhirî ile değil de o şey 

hakkında bildiği ikna gücü ile hükmetmek istediği zaman, işte bu şüphe 

yeridir. Bu durumda acaba hâkim hasmın sözünün zâhirîne göre mi yoksa o 

şey hakkında bildiği ikna gücüyle mi hüküm vermelidir? Ama eğer hâkim, o 

şey hakkında yalnızca o iki muhataba olan göreliliğine göre hükmederse o 

zaman o şey hakkında hasımları göz önünde bulundurmayıp bildiğiyle 

hükmetme yetkisi yoktur. Eğer o, o şey hakkında o şeyin kendisini ya da şehir 

için daha iyi olanı ya da şehre görelilikle o ikisi için daha iyi olanı göz önünde 

bulundurarak hükmedecekse ve de o şey hakkında bildiği daha iyi ise bu 

durumda o, o şey hakkında bildiğiyle hükmeder. Hüküm vermede hangi 

rütbenin riyaset sahibi olduğu, görevde bulunan hâkimin rütbesinden 

hareketle bilinmelidir. İşte o zaman o şey hakkında hâkime bırakılan hüküm o 

rütbeye göre olur.101 

 

 

 

 

 

 

101 Fârâbî, Kategoriler ve Retorik, 79. 
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BÖLÜM 6 

İsa’nın Doğası ile ilgili Tartışmalarda Antakya Şehrinin ve 

Antakya Felsefe Okulu’nun Önemi 

Fatih EROĞLAN* 

Giriş 

Dünya tarihinde önemli olaylar ile bunun neticesinde ortaya çıkan 

değişim ve dönüşümlerin önemli merkezlerle bağlantılı olduğu görülür. 

Merkez olma statüsünü hak eden bu yerlerin bu konuma gelmesini sağlayan 

bazı hususlar vardır. Ticaret merkezleri ile onların geçiş yolları üzerinde yer 

alma, önemli merkezlere yakın olma, sosyal ve kültürel tartışmalarda ön plana 

çıkma gibi özellikler bu yerlerin ayırt edici özellikler arasında yer alır. Bu 

özellikler, sahip oldukları konuma katkı sağlayan faktörler arasındadır. Öte 

yandan sosyokültürel çeşitlilik, farklı dinsel geleneklerin veya dini anlayışa 

sahip grupların varlığı, fikir ve düşünce hayatına hareketlilik katmaktadır. Bu 

bağlamda Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri konumundaki Antakya şehri, 

tarihte sahip olduğu konumunu günümüze kadar korumuş ve bahsi geçen 

hususlara karşılık gelmiş önemli bir yerdir. Bunun yanında Türkiye’deki 

konumundan dolayı önemli bölgelerin kesişim noktasında bulunan Antakya; 

etnisite açsından zengin, ayrıca çeşitli dinlere ve dinsel anlayışlara sahiplik 

etmesi bakımından da özel bir konuma sahiptir.  

Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, Hatay ilinin merkez ilçesi 

konumundaki Antakya (Antioch-Antiochia Antiokheia); coğrafi olarak 

kuzeyinde Amanos Dağları, kuzeyinde Kel Dağı arasında kalmaktadır. Aşağı 

Asi (Orontes) Nehrinin kıyısında zengin tarımsal alanlar ile deniz ticareti için 

 

* Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı,  
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elverişli bir konumda bulunan şehir, “dört şehrin ülkesi” olarak nitelenir. 

Bunlar Apamea, Seleucia, Antiochia ve Laodikeia’dır.  Akdeniz gibi önemli 

bir denize yakın olan Antakya, doğu ile batı arasındaki geçiş yeri olma 

özellikleriyle Anadolu, Mezopotamya ve Suriye topraklarının kavşak 

noktasında hem ticaret hem de insan hareketliliği noktasında önemli bir 

konuma sahiptir.1      

1. Antakya’nın Tarihi 

Tarihçi Ammianus Marcellinus2 tarafından “Doğu’nun zarif tacı” 

olarak tasvir edilen Antakya, Asi (Orontes) nehri üzerine kurulu olan bir 

vadinin üzerinde güzelliğiyle kitaplara konu olan bir yerdir.3 Antik 

Antakya’nın ortaya çıkmasında MÖ 333 yılında gerçekleşen İssos (İssus) 

Savaşı önemli bir dönemeçtir. Büyük İskender ile Ahameniş İmparatoru III. 

Darius (Kodomannus) arasında gerçekleşen İssos savaşının sonunda III. 

Darius yenilmiş, ardından Büyük İskender Antakya ve civarını topraklarına 

katmıştır.4 Bu aşamadan sonra İskender’in Antakya’yı ele geçirilmesinin 

ardından bölgenin yeni yerleşimlere açılması kenti doğunun kapısı yapmıştır. 

  Antik Antakya tarihinde Seleukoslar dönemi önemli bir dönemdir. 

Seleukoslar dönemi Yunan kültür ve kurumlarının etkisini arttırdığı, ayrıca bu 

 

1 Meltem Temizkan, Seleukoslar Döneminde Antiokheia (Antakya) (Hatay: Mustafa 

Kemal Üniversitesi Sosyal Blilimler Enstitüsü, 2017), 39-45. 
2 Ammianus Marcellinus, 4. yüzyılda Antakya’da dünyaya gelmiş olup kendisi 

hakkında fazla bilgi bulunmayan Roma tarihçisidir. 31 kitaptan oluşan eserinin kayıp 

olan ilk 13 eserinin dışındakilerin tümü mevcuttur. 
3 D. S. Wallace-Hadrill, Christian Antioch: A Study of Early Christian Thought in the 

East (New York: Cambridge University Press, 1982), 2. 
4 John D. Grainger, Great Power Diplomacy in The Hellenistic World (London&New 

York: Routledge, 2017), 28-31; John D. Grainger, The League of the Aitolians 

(Leiden & Boston: Brill, 1999), 89; Nurgül Yıldırım, “Antiocheia’dan Antakya’ya Bir 

Kent Adının Serüveni üzerine Analizler” 10 (2018), 151. 
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bölgenin kültürel bir merkez olduğu dönemdir.5 Seleukoslar Dönemi 

İskender’in MÖ 323’te ölmesinin ardından6 başlar. Bu durum Antakya için 

önemli bir dönemdir. Zira Antakya’nın içinde olduğu bölge, İskender’in 

komutanlarından Seleukos Nikator (Seleukos I) tarafından ele geçirilir.7 

Seleukos Nikator, topraklarına kattığı bu yerlerde hakimiyetini sağlamak için 

merkezi konuma sahip bir yer kurmayı ister. Bu amaçla günümüzde Hatay 

ilinin Samandağ ve çevresini içine alan Seleukeia Pieria kentini kurar.8 Fakat 

Seleukos Nikator, Denize yakın olan bu yeni bölgenin tehlikelere açık 

olduğunu düşündüğünden daha uzakta ve iç taraflarda bulunan Antokheia 

kentini kurmaya kurar.  

Seleukos Nikator, ele geçirmiş olduğu yerlerde kentler inşa ederken, bu 

kentleri ailesinden olan kişilere ithaf etmiştir. Bu kentlerden on altısı Seleukos 

I Nikator’un babası Antioch’un adını taşıyan Antiokheia, beş tanesi annesinin 

adını taşıyan Loadikeia olarak tanımlamıştır. Böylelikle Şehrin adı Seleukos 

Nikator’un babasına ithafen “Antiocheia-Antiokheia” adını almıştır.9 Bununla 

birlikte şehrin kaderini şekillendiren önemli süreçler meydana gelmiştir. Bu 

önemli süreçlerin ortaya çıkmasında, İskender’in komutanları arasında 

yaşanan gerilim ve savaşlar da etkili olmuştur. Komutanlar arasındaki 

savaşlarda Seleukoslar elde ettikleri başarılar onları Ön Asya’nın tümüne 

 

5Nurgül Yıldırım - Meltem Temizkan, “Antiokheia’da Sosyal ve Kültürel Yaşam 

Üzerine Analizler”, International Journal of Social Sciences Education Research 4/4 

(2018), 645-660. 
6 Oğuz Tekin, Eski Yunan Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1995), 104. 
7 Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997), 

46. 
8 Glanville Downey, Ancient Antioch. (New Jersey: Princeton University Press, 

1963), 29-30. 
9 J. M. Haddad, Aspects of Social Life in Antioch in the Hellenistic-Roman Period 

(New York: Hafner Publishing Company, 1949), 3; Glanville Downey, A History of 

Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest (New Jersey: Princeton 

University Press, 1961), 66-67, 581. 
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sahip olmalarının yolunu açmıştır.10 Seleukoslar ele geçirdikleri yerde 

Helenleştirme politikaları yürütmüş bununla birlikte eskiden itibaren bu 

bölgede var olan yerel halkların kültürleri ile Yunan kültürüne ait izleri 

görülmeye devam etmiştir.11 

Seleukos krallığı için önemli dönüm notası Antakya içinde yeni bir 

dönüm noktası olmuştur. Zira Roma İmparatorluğu tarafından ilhak 

edilmesinin ardından Suriye eyaletinin başkenti yapılmıştır. Böylece bu 

aşamadan sonra Antakya şehri, Roma ve İskenderiye gibi diğer önemli 

şehirlerle birlikte sayılmaya başlanmıştır.  

2. Antakya’nın Yükselen Konumu ve Hıristiyanlıkta İsa’nın 

Tabiatına İlişkin Tartışmalardaki Önemi 

Antakya’nın jeopolitik konumu siyasi ekonomik ilişkiler yanında 

sosyokültürel ve dini etkileşimini de arttırmıştır. Sosyokültürel, sosyopolitik 

durum şehrin Roma İmparatorluğu ile etkileşimli bir sürece dâhil olmasını 

sağlayan bir güzergâh üzerinde yer almıştır. 

Milattan Önce yaklaşık 300’lü yıllarda kurulduğu tahmin edilen 

Antakya şehri,12 Hıristiyanlık içinde cereyan eden pek çok tartışmada önemli 

bir yere sahiptir. Bu bağlamda Antakya MS 4. yüzyıla gelindiğinde Roma 

İmparatorluğu’nun doğusundaki eyaletleri yöneten merkezi bir konum elde 

eder. Çünkü önemli kilise olan Antakya kilisesi, Pavlus tarafından burada 

kurulmuş, ayrıca Antakya Kilisesi piskoposu konum olarak Kudüs, Roma ve 

İskenderiye piskoposları ile aynı sırada yer almıştır. Hıristiyan tarihi açsından 

Antakya’nın bir diğer özelliği de Hıristiyanlığın Kudüs dışında, aynı zamanda 

 

 
11 Yıldırım - Temizkan, “Antiokheia’da Sosyal ve Kültürel Yaşam Üzerine 

Analizler”, 655-656. 
12 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 46; 

Halil Demircioğlu, Roma Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998), 

1/299; Gürhan Bahadır, “Kuruluşundan IV. Yüzyıla Kadar Antakya”, Mustafa Kemal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/13 (2010), 350-351.  
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Yahudi olmayan, “gentile” kökenli kişilerin oluşturduğu ilk cemaate ev 

sahipliği yapmasıdır. İsa’nın taraftarları Kudüs dışında ilk defa organize 

oldukları yerdir. Burada bulunan Gnostiklerin, Paganların ve Yahudilerin bir 

kısmı bu organize cemaatin üyesi olmuştur13  

İsa’nın takipçilerinin ilk kez Hıristiyan olarak adlandırıldığı yer 

olmasıdır. Antakya piskoposları kilisenin sahip olduğu konumunda etkisiyle 

teolojide, dinde ve siyasette etkinliğini artırmıştır.14 Önemli bir husus da sahip 

olduğu konum ile Hıristiyanlığın yayılmasına yaptığı katkıdır. Anadolu 

havzası ile Akdeniz ülkelerine arsındaki özel geçiş konumu sayesinde 

Hıristiyanlık Anadolu’dan Ege’ye, Yunanistan’dan Mezopotamya’ya kadar 

yayılmıştır.15  

İsa’nın tabiatı ile ilgili yapılan tartışmaların kökeninde, Antakya’da 

kurulan Antakya Okulu’nun mühim bir etkisi vardır. Antakya, Roma 

İmparatorluğu tarafından Milattan Önce 64 yılında işgal edilmesinin 

ardından,16 kuvvetli bir değişim sürecini de kendinde başlatmış, ardından şehir 

sert ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Nitekim Antakya’ya ilişkin 

bilgilerde döneme ışık tutan, aynı zamanda dönemin retorikçilerinden sayılan, 

Roma İmparatorluğu’na yönelik olumsuz düşünceleri ile tanınan 

 

13 Fuat Aydın, “Antakya Hıristiyanlığı ve Hıristiyan Kredosunun Belirlenmesine Yol 

Açan Tartışmalardaki Rolü”, İslâmî İlimler Dergisi 11/2 (2016), 16, 85. 
14 Elçilerin İşleri, 11/2-26; Aydın, “Antakya Hıristiyanlığı ve Hıristiyan Kredosunun 

Belirlenmesine Yol Açan Tartışmalardaki Rolü”, 83. 
15 Mehmet Aydın, “Antakya ve Tarsus Eksenli İlk Dönem Hıristiyanlığına Bir Bakış”, 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/15 (2003), 7. 
16 Bahadır, “Kuruluşundan IV. Yüzyıla Kadar Antakya”, 354. 
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Libanius’un,17 Antakya’daki büyük değişime ve gelişime dikkat çektiği 

görülür. Özellikle de Diocletianus ve Konstantin zamanları şehir için önemli 

bir dönüm noktası olmuştur.18  

Ayrıca şehir konumu ile de Roma için önemli bir siyasi bir pozisyona 

yükselmiş ve Antakya, bundan böyle Roma’ya ait Suriye vilayetinin başkenti 

olmuştur. Bununla birlikte şehir, Farslılara karşı düzenlenen askeri seferler 

için bir üs olma işlevini de barındırmıştır. Şehrin Doğu ile Greko-Romen 

coğrafyası arasındaki önemli bağlantı ve ticaret yolları üzerinde bulunması 

onun önemli bir stratejik konum elde etmesini sağlamıştır. Bu özel konumu 

sayesinde Doğu’nun önde gelen merkezi yerlerinden biri hâline gelmesi fazla 

zaman almamıştır.19 Doğal olarak bu çok yönlü durum, şehrin sosyo kültürel 

ve entelektüel yapısına büyük oranda etkide bulunmuştur. Bağlantı yolları ve 

şehrin merkezi konumu, kültürel ve entelektüel bir ortamın oluşmasını 

sağlamıştır. Bu anlamda Hıristiyan ilahiyatının etkileyecek tartışmaların 

izlerinin bu şehirde kurulan felsefe okuluyla kesişmesi oldukça dikkate değer 

bir durumdur.20 

Antakya şehri, Hıristiyanlar için önemli sayılan Doğu Piskoposluğuna 

ev sahipliği yapmıştır. Antakya, diğer önemli iki merkez olan, Roma ve 

İskenderiye ile birlikte Hıristiyanlar için önemli bir merkezi konum elde 

etmiştir. Asıl büyük zenginliğe ve etkin konumuna ulaştığı döneme ise 

 

17 Libanus, Yunan felsefeci ve retorik öğretmenidir. 4. yüzyılda Roma’nın doğusu ile 

Antakya’daki politik ekonomik ve sosyal yaşam üzerine yazılar yazmıştır. Burada 

doğmuş ve yaklaşık olarak 393 yılında ölmüştür. Libanus ve Okulu hakkında 

kapsamlı bilgi için bkz. Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the 

Arap Conquest, 19, 40-41, 314,681-688; Ramsay MacMullen - Eugene Lane, 

Paganism and Christianity, 100-425 C.E.: A Sourcebook (Minneapolis: Fortress 

Press, 1992), 283; Raffaella Cribiore, The School of Libanius in Late Antique Antioc 

(New Jersey: Princeton University Press, 2007). 
18 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 316.  
19 Bahadır, “Kuruluşundan IV. Yüzyıla Kadar Antakya”, 350-351, 356. 
20 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 287-

288. 
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milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda; yani Şehrin Roma’nın hâkimiyeti altında 

olduğu dönemlerde erişmiştir. Antakya okulunun kurulması ve de Antakya 

Kilisesi’nin şehirdeki mevcudiyeti bu bölgede ciddi bir kültürel ortamın 

gelişmesine katkı sağlamıştır.21  

Helenistik çağda varlığını sürdüren Antakya, Batı ve Doğu kültürünün 

temas ettiği önemli bir kavşak noktasında yer almıştır. Bu kavşak noktası, 

Helenistik unsurların hüküm sürdüğü, din ve felsefeye ilişkin pek çok fikrin 

okutulduğu ve paylaşıldığı bir yerdir. Bu anlamda Antakya, Yunan ve 

oryantal milletlerin varlığını sürdürdüğü bir alan olarak karşımıza çıkar. Zeus, 

Apollo ve diğer panteonların mevcudiyetinin yanında; Suriye’deki Baal kültü, 

ana tanrıça, kurtuluş doktrini, ölüm ve diriliş gibi inanışların varlığına ilişkin 

düşüncelerle inanışlar görmek mümkündür.22  

Ayrıca farklı sosyokültürel özellikler ile farklı dinsel gelenek ve 

düşüncelere ev sahipliği yapan Antakya, bu sosyokültürel ve dini-felsefi 

çevrenin etkisi ile farklı düşüncelere sahip din bilgini ve din adamının 

yetişmesine de olanak sağlamıştır. Bu durum dini-felsefi tartışmalarda ortaya 

çıkan çeşitlilikle de ilişkilendirilebilir.23 Antakya üzerine çalışmalar yapan 

Adam Schor ise konuyla ilişkili olarak Antakya’nın başta Hıristiyan 

ilahiyatındaki tartışmalar olmak üzere Antakya üzerindeki ilmi dini 

hareketliliği sosyal ağ teorisi ile açıklamaya çalışır. Buna göre Antakya’da yer 

alan bilginler ve onların çalışmalarını bir sosyo-doktrinel bakış açısı ile 

yorumlamaya çalışılır. Antakya’daki bu gruplar arasındaki fikir hareketliliği 

ilmi haraketliliğin temel kaynağıdır.24  

 

21 Bahadır, “Kuruluşundan IV. Yüzyıla Kadar Antakya”, 356-357. 
22 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 86, 

120, 272. 
23 Adam M Schor, “Theodoret on the ‘School of Antioch’: A Network Approach”, 

Journal of Early Christian Studies 15/4 (2007), 517. 
24 Schor, “Theodoret on the ‘School of Antioch’”, 519. 
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Hıristiyanlıkta I. Konstantin’in kontrolünde gerçekleştirilen İznik 

Konsil’inde İsa’nın tabiatına ilişkin alınan kararların öncesinde ortaya çıkan 

tartışmalar, Antakya’nın özel konumu ile ilişkilendirilebilir. I. Konstantin ve 

yönetim ortağı Licinius’un 313’te ilan ettikleri “Milano Fermanı” 

imparatorluğun genelinde birliği ve dini hoşgörüye olanak sağlamıştır. İleriki 

dönemlerde Konstantin tek başına imparatorluğun başına geçtiğinde en büyük 

hedefi, imparatorluk geneline yayılmış iç huzursuzluklara bir son vererek 

imparatorlukta siyasi ve dini birliği sağlamak olmuştur. Konstantin’in bu 

politikası Hıristiyanlara özgürlüklerini ve dinlerini rahatça yaşayabilme 

imkânı vermiştir. İmparatorluk genelindeki bu özgürlük ortamı Antakya’ya da 

yansımıştır. Antakya’da Hıristiyanlara karşı yıllarca devam eden baskı ve 

zulüm bu dönemde son bulmuştur.25 Bu süreç imparatorluk bünyesi altında 

hayatlarını devam ettiren Hıristiyanların ortaya çıkan özgürlük ortamı 

sayesinde düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamıştır. 

Antakya’daki Hıristiyanlar, şiddet ve baskıdan Konstantin döneminde 

kurtulmuştur. Fakat bu aşamadan sonra dini münakaşalar artmaya başlamıştır. 

Konstantin zamanında Antakya’daki Hıristiyan topluluğun tarihi, İsa’nın ilahi 

doğası üzerine ve Arius’un taraftarlarının İsa’ya ilişkin tartışmalarla ilişkili 

olmuştur. Ayrıca bu tartışmalar I. Konstantin’in oğlu Kontantinus dönemine 

kadar gitmiştir. Bu dönemde Hz. İsa’nın ilahi doğası üzerine yapılan 

tartışmalar imparatorluğun geneline yayılmış ve kargaşa yaşanmıştır. İznik 

Konsili I. Konstantin’in bu olumsuz tabloyu ve ortaya çıkan dini tartışmaları 

sona erdirmek için 325 yılında yaptığı bir toplantıdır. Ayrıca İsa’nın doğasına 

ilişkin tartışmalara son vermek için yapılan bu toplantı, Hıristiyanlık tarihi 

için “İlk Ekümenik Konsil” olma özelliğini de taşımaktadır.26 

 

25 R. H. Barrow, Romalılar, çev. E. Gürol (İstanbul: Varlık Yayınları, 1965), 167. 
26 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan (Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, ts.), 44. 
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Antakya’nın ilim ve fikir hareketliliğinin en belirgin işareti dini, felsefi 

tartışmaların merkezinde yer alan ve İsa’nın tabiatına ilişkin tartışmalarda ön 

plana çıkan Antakya Felsefe Okulu’nun varlığıdır. Antakya Felsefe Okulu; 

Gnostisizm, Paganizm ve Yahudi ilahiyatına ilişkin fikirsel tartışmalar ile 

kutsal metinlerin tefsiri konusundaki çalışmalar ile ön plana çıkar. Özellikle 

kutsal metnin orijinal ve amaçlanan anlamını bulmaya dönük çalışmalara 

kaynaklık etmiştir.27 Ayrıca Konstantin döneminde İsa’nın tabiatıyla ilgili 

tartışmalarda merkezi bir öneme sahip olmuştur. Teolojik tartışmaların büyük 

çoğunluğu, önemli şahsiyetlerin yetiştiği ve ün yaptığı bunun gibi 

merkezlerde daha fazla olmuştur. Antakya’da kurulan felsefe ve ilahiyat 

okulunda Origenizm ve İsa’nın tabiatı ile tartışmaların yoğunlukta olduğu bir 

mekân olarak karşımıza çıkar.28  

Antakya’nın en öne çıkan teologlarından Lucianus, bu okulun önemli 

isimlerinden biridir.29 Lucianus, 240 yılında Samsat’ta doğmuş ve eğitimini 

Macarius’tan alan ünlü bir retorik hocasıdır. Bu sürecin ardından Antakya’ya 

gelip okulunun bir öğretmeni olarak ders vermeye başlamıştır. Antakya 

ilahiyat okulunun gerçek mimarı olarak varsayılan Malchion tarafından 

eğitimini alarak tamamlamıştır.30 Sonraları bu okulun yöneticisi konumuna 

 

27 Aydın, “Antakya Hıristiyanlığı ve Hıristiyan Kredosunun Belirlenmesine Yol Açan 

Tartışmalardaki Rolü”, 83. 
28 Origen, MS 185-253 yılları arasında yaşamış olan, Tanrının birliği üzerine 

düşünceleri oluşturan, ayrıca tanrısal figür içindeki Baba’nın öncelikli konumunu 

ortaya koyarak teolojisini bunun üzerinde oluşturmuş geç Antikçağ döneminin 

Hıristiyan ilahiyatçıları arasında yer alır. Aynı zamanda Kitab-ı Mukaddes yorumcusu 

olan Origen, Oğul’un tanrılığının Baba’nın tanrısallığına göre bir alt seviyede yer 

aldığını savunmuştur. Bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü (Ankara: Vadi 

Yayınları, 1998), 293; H. Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri, çev. Kasım Turhan 

(Kitabevi, 2017), 102. 
29 Bkz. Christopher Robinson, Lucian and His Influence in Europe (Chapel Hill: The 

University of North Carolina Press, 1979); Christopher Jones Jones, Culture and 

Society in Lucian (Cambridge & London: Harvard University Press, 1986). 
30 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 314-

315; Wallace-Hadrill, Christian Antioch: A Study of Early Christian Thought in the 

East, 70.  
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yükselen Lucianus, Milattan Sonra 311 yılında Maximinus’un imparator 

olduğu bir dönemde öldürülmüştür. Hıristiyan tarihinde önemli bir yere sahip 

olan Lucianus’un mezarı, Bitinya’daki Drepana’da defnedilir.31 

Antakya kilisesinde yetmiş yıl boyunca sürecek katı bir tarafgirlik içine 

giren Lucianus’un taraftarları, onun öğretisini savunup geliştirirler. Onun 

öğretisi Antakya’da bulunan bu okula, kutsal kitabın alegorik biçimine aykırı 

bir şekilde yapılmış olan edebi bir yorumunu da kazandırmıştır. Yunan 

felsefesinin ve düşünce unsurlarının etkin olduğu bir dünyada, Lucianus’un 

savunduğu öğretisi, o dönemin Logos teolojisini de temsil etmektedir. Bu 

açıdan Origenes’in (Origen) ve takipçilerinin müdafaa ettiği doktrinlerin bir 

devamı olarak görünmektedir. Bu öğretinin savunduğu görüşe göre, Tanrı 

sonsuzdur ve yaratılış, sonsuza dek sürecek bir eylemdir. Oğul, kendi sonsuz 

varoluşuna ve kişiliğine sahiptir. Tanrı tarafından sürekli olarak var 

edilmektedir. Bu yüzden Oğul’un var olmadığı bir anda bulunması mümkün 

değildir. Yine savunulan bu öğretiye göre; Tanrı bütünüyle tektir ve 

doğrulmamıştır, fakat tabiatıyla anlaşılmaz bir durumdadır. Tanrı her şeyin 

menşei ve var edicisidir. Doktrinin sunduğu bu perspektife göre; Oğul, 

Baba’dan aşağıda bulunan bir konuma sahiptir. Oğul’un Tanrı olduğu dille 

ifade edilse bile, Oğul kendisi varlıksal olarak gerçekte Tanrı olarak kabul 

edilmemiştir. Origenes, 260 yılında Antakya piskoposu olan Samsatlı Pavlus 

tarafından savunulan Sabelyanizm’e karşı çıkmak için öğretisinin bu yönünü 

daha fazla vurgulamıştır.32  

 

31 Robert Victor Sellers, Eustathius of Antioch and His Place in the Early History of 

Christian Doctrine. (Cambridge: Cambridge University Press, 1928), 9; Downey, A 

History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 314; Jan William 

Drijvers, Helena Augusta (Leiden: E. J. Brill, 1991), 10.  
32 Gerald O’Collins, Christology (New York: Oxford University Press, 1995), 177; 

John Mason Neale, A History Holy Eartern of Church the Patriarchate of Antioch 

(London: Rivingtons, 1873), 47-48. St. Athanasius, age, ss. 14-15. Sabellianizm ise 

üçüncü yüzyılda Rahip Sabellius’un görüşleri çerçevesinde oluşmuş olan bir akımdır. 

Baba ile Oğul’un aynı mahiyette eştözlü olduğunu savunur. Teslis inancının tam 
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Samsatlı Pavlus’un Adoptionist teolojisinin kökeni, Yahudi 

Hıristiyanlığıyla da ilişkili görünmektedir. Bu teoloji Yunan düşüncesinin 

temellerinin üstüne kurulduğu teolojiden farklı bir zihniyete sahip olmuştur. 

Dördüncü yüzyılda Antakya’da ortaya çıkan çatışmada rol oynayan ikinci en 

önemli unsur olarak dikkat çekmektedir.33 Bundan hareketle bazı 

araştırmacılar Adoptionistlerin bugünkü Uniteryanlar’ın ilk arketipleri 

olduğunu söyler.34 

Samsatlı Pavlus’a göre tanrı tektir ve İsa, bu anlamda tamamen insani 

bir öze sahiptir. Ayrıca Logos’un Tanrı’nın kişiliğinin bir niteliği olduğunu 

savunmaktadır. Ona göre Akıl denen özellik, insanın yüreğinde mevcut olan 

bir özelliktir. Pavlus, “Ousia” denen kavramı kişilik ile ilişkili bir biçimde 

kullanmakta ve Logos ile Tanrı arasında bir (eş ve bir olma) ilişkisi olduğunu 

kabul etmektedir.35 Kutsal Kitap’tan, Logos’un Baba tarafından doğurulduğu 

ve Logos’un sadece eylem gerçekleştiği anda mevcut olduğu sonucunu 

çıkarmıştır. Bu anlamda Oğul’un hepimiz gibi bir insan olduğu 

düşünülmektedir. O, herkes gibi bir insan olduğu düşünülmesine rağmen, 

herhangi sıradan insanlardan da farklıdır. O, üstün bir insan varlığıdır. 

 

aksine Tanrı tek ve bölünemeyen ilahi bir varlıktır. Bu anlayışa göre Tanrı kendini 

yaratıcı Baba, kurtarıcı Oğul ve lütuf ihsan eden Kutsal Ruh olarak ifade eder. Bkz. 

Johannes Roldanus, The Church in the Age of Constantine: the Theological 

Challenges (New York: Routledge, 2006), 73. 
33 Adoptionizm’e göre Tanrı her şeyin üstünde, bölünmez tek bir doğaya sahip olan 

tek bir şahıstır. Teslis öğretisini reddeden Adoptionistlere göre Oğul, Baba'dan farklı 

bir biçimde ezeli değildir. Onların iddialarına göre Tanrı planlarını gerçekleşmek 

amacıyla yüksek ahlaki eylemlere sahip İsa’yı daha sonradan evlat edinmiş ve onu 

Tanrı statüsüne getirmiştir. Bkz. Ed Hindson - Ergun Caner, The Popular 

Encyclopedia of Apologetics (Eugene: Harvest House Publishers, 2008), 16-17; James 

L. Papandrea, The Earliest Christologies: Five Images of Christ in the Postapostolic 

Age, (Downers Grove: InterVarsity Press, 2016), 38-39. 

34 Harold O. J. Brown, Heresies (Grand Rapids: Baker Book House, 1984), 97; 

Papandrea, The Earliest Christologies: Five Images of Christ in the Postapostolic 

Age, 201. 

35 G. L. Prestiege, God in Patristic Thought (Eugene: Wipf & Stock Pub, 1964), 201.. 



155 | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI 

Samsatlı Pavlus, bu düşünceleriyle, İskenderiye’nin savunduğu düşünceleri ve 

dini geleneği karşısına almış fikirsel bir çatışma içine girmiştir.36    

Lucianusçuların bir kısmı Origenes’in savunduğu fikirlerin takipçisi 

olmuşlardır. Ne var ki düşüncelerinin mimarı ve öncülerinin ortaya koyduğu 

düşünce sistemini savunmakta başarısız olmuştur. Baba ile Oğul arasındaki 

farklılığı ve ayırımı ortaya koyan fikirlerin karşısında yeteri kadar 

duramamışlardır. Bu durum tartışmaların daha da şiddetlenmesini sağlamıştır. 

İsa’nın Tanrıya göre ikincil bir konuma sahip olduğunu iddia eden 

Subordinasyonist doktrini kabullenirler.37  

Sonuç olarak Lucianus ile yolları kesişip eğitim alan ve Mısırlı bir rahip 

olan Arius, tartışmaları alevlendiren şahıs olarak ortaya çıkmıştır. Benzer 

şekilde Arius da Oğul’un ikinci konumda olduğuna vurgulamakta ve Oğul ile 

Baba’nın aynı ortak doğaya sahip olmadığını söylemektedir.38 Bu düşüncenin 

doğal sonucu olarak Tanrı, yani Baba haricindeki hiçbir şey sonsuz veya 

doğurulmamış değildir. Logos bütün diğer yaratılanlar arasında en başta yer 

almaktaydı. Logos, diğer yaratılmışlara göre ölçülemeyecek şekilde üstün bir 

konuma sahiptir.39 Yine tüm bu ayrıcalığa karşın Logos da diğer yaratılmışlar 

gibi yoktan yaratılmıştır. Zaman kavramı var olmadan önce var edilmiş 

 

36 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 260, 

288, 312; Roldanus, The Church in the Age of Constantine: the Theological 

Challenges, 59-60. 

37 Sellers, Eustathius of Antioch and His Place in the Early History of Christian 

Doctrine., 12; Karl Baus, From the Apostolic Community to Constantine, ed. Hubert 

Jedin - John Dolan (New York: The Crossroad Publishing, 1965), 239; Mehmet 

Bayrakdar, Bir Hıristiyan Dogması: Teslis (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2007), 

124; Bilal Baş, Bir Hıristiyan Meshebi Olarak Aryüsçülük (İstanbul: Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları, 2016), 167-169,174, 177. 

38 Sellers, Eustathius of Antioch and His Place in the Early History of Christian 

Doctrine., 9-10; John Julius Norwich, Byzantium: the Early Centuries (England: 

Penguin Books, 1990), 52-53.  

39Jack Cottrell, What the Bible Says About God the Redeemer (Eugene: College Press 

Publishing Company, 1987), 147. 
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olmakla birlikte, kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde sonradan yaratılmış 

olduğu kesindir. Nihai olarak Oğul’un var olmasının öncesi de mevcut 

olduğunu düşünülmüşlerdir.40  

Arius’un düşüncesine göre Oğul seçildiği için Tanrı’dır ve O, tabiatı 

gereği bu hususlara sahip değildir. Arius’un savunup ileri sürdüğü bu inanç 

sitemi Lucianusçu doktrinin ve ilkelerinin mantıksal olarak bir uzantısı 

konumunda olmuştur. Lucianus’un takipçileri sonraki dönemlerde Arius’un 

düşüncelerini sahiplenip tekrar diriltmek için uğraştılar. Büyük teolojik 

tartışmaların yaşandığı bu önemli süreçte 4. yüzyılda yaşanılan sürecin başat 

aktörleri, tartışmalarda önemli bir konuma sahip olan Arius ve onun 

düşüncesini savunan takipçileridir. Pek çok önemli kişiye hocalık yapan 

Lucianus’un yolu Arius ile kesiştiğinden, Arius ve taraftarlarının iddia ettiği 

fikirlerindeki sapkınlığın da sorumlusu kabul edilmiştir.41 

Sonuç 

Antakya; Mezopotamya, Anadolu ve Mısır gibi önemli merkezlerin 

kavşağındaki özel konumuyla siyasi, dini ve sosyo-kültürel çeşitlilik ile insan 

hareketliliğine ev sahipliği yapmıştır. Roma imparatorluğu ilhakı ile büyük bir 

değişime giren Antakya sosyokültürel, sosyopolitik ve dini-felsefi bir merkeze 

dönüşmüştür.  

 Bu özel şartlar içinde Antakya farklı dinsel hareketlerin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Zengin kültürel altyapısı, çeşitli dini ve felsefi 

hareketlerin ortaya çıkmasında belirleyici bir faktör olmuştur. Hıristiyanlık 

tarihinde önemli bir yere sahip olan Antakya, İsa’nın tabiatına ilişki 

tartışmalarda ön plana çıkar. İsa’ya ilişkin tartışmalarda ön plana çıkan 

 

40 Brown, Heresies, 98; Papandrea, The Earliest Christologies: Five Images of Christ 

in the Postapostolic Age, 92. 

41 Downey, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arap Conquest, 338. 
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Samsatlı Pavlus, Lucianus, Arius, Sabellius, Nestorius, Origen gibi daha pek 

çok kişinin yolunun Antakya veya Antakya Okulu ile bağlantılı olan kişilerle 

kesiştiği görülür. Yine İznik öncesi İsa’ya ilişkin tartışmalarda bu kişilerden 

Lucianus’un Arius ve Eusebius ile Arius ve Eusebius’un yollarının Roma 

İmparatoru I. Konstantin ile de kesiştiği görülür. 

İsa’nın tabiatı ile ilgili tartışmalarda Antakya’da yetişen ilahiyatçıların 

anlayışlarında, teslisteki her bir unsurun-kişiliğin (hypostasis) geçekliğini 

korumak önemli bir husus olarak algılanmıştır. Bunun için her bir unsurun 

ayrı bir varlık olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. Bu yüzden İsa’ya ilişkin 

açıklamalarda teslisteki her bir unsurda ilahi ve insani unsurların birleşmeden 

ve karışmadan tek bir bedende var olduğu düşüncesini ileri sürmüşlerdir. Bu 

doğrultuda İsa’daki beşerî ve tanrısal özler birbirlerinden ayrıdır. Ayrı 

olduğunu düşündükleri için “homoousios” (aynıöz) düşüncesine de karşı 

çıkmış ve reddetmişlerdir. Netice bu durum onların dışlanmalarına ve aforoz 

edilmelerine yol açmıştır. Bu durum farklı düşüncelerin ve fikirlerin neşet 

etmesine, farklı mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlerleyen 

dönemlerde Nesturi ve Süryani mezheplerinin ortaya çıkmasına da kaynaklık 

etmiştir. 

III. yüzyıldaki teolojik tartışmalarda Antakya Okulu, bir alternatif 

olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle de İznik Konsili ile ortaya çıkan İsa’nın 

tabiatına ilişkin tartışmalarda Arius ve taraftarlarının dini-felsefi düşünsel 

kökeni Lucianus ve Samsatlı Pavlus ile ilişkilendirilmiştir. İsa’ya ilişkin bu 

tartışmaların kaynağı olarak görülmüştür. Bütün tartışmaların odak merkezi 

konumdaki Antakya ve Antakya Okulu’nda adı geçen bu kişiler ile yol 

açtıkları tartışmalar dikkate alındığında yollarının kesiştikleri görülür. Bu 

anlamda Samsatlı Pavlus’un İsa’ya ilişkin dikkatleri ile tartışmaları, 3. 

yüzyılda İsa’nın doğasına ilişkin ortaya çıkan tartışmalarla benzeşir. Neticede 

Hıristiyanların kristolojik tartışmalarında hem Antakya kentinin hem de 

Antakya’nın sosyokültürel ve dini-felsefi konumuyla şekillenen Antakya 
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Okulu’nun, farklı düşüncelerin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde önemli 

role sahip olduğu anlaşılır.  
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BÖLÜM 7 

Whitehead Metafiziğinde Ekolojik Boyut 

                                       Vedat TEZCAN 

Giriş 

Gezegeni meydana getiren farklı ekosistemlerin her biri kozmik 

örüntüye özgün katkılar sunmaktadır. 1 Ancak, çoğunluğu insan etkisine 

bağlanabilecek ekolojik problemler, her geçen gün gezegen için sorun hâline 

gelmektedir. Azalan biyoçeşitlilik, iklim değişikliğine bağlı yangınlar, sel 

felaketleri, erozyon gibi doğal afetler yeryüzündeki hayatı tehdit etmektedir. 

Birleşmiş Milletler 2019 Küresel Değerlendirme Raporu’na göre ekosistemler 

ve biyoçeşitlilik risk altındayken, son kırk yıllık süreçte yaban türlerinin 

nüfusunda %60 oranında azalma bu riski büyüklüğünü kanıtlar niteliktedir.2   

Küresel ölçekte aciliyet niteliği kazanmış ekolojik sorunlar hakkında 

sayısız örnek vermek mümkündür. Ancak bu tür örneklerin geçmişe oranla 

bugün için önemini yitirdiği söylenebilir. Gezegeni tehdit eden ekolojik krizin 

varlığını inkâr eden insanlar her ülkede bulunmakla beraber, azınlıkta 

kaldıkları da ortadadır. Bugün için önemli olan, ekolojik problemin varlığını 

ortaya koymak değildir. Her geçen gün artan ekolojik sorunlar insanlığı bu 

sorunları çözecek bilimsel modelleri yaratmaya zorlamaktadır.    

 

 Bu çalışma “Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi” adlı doktora 

tezinden üretilmiştir 
 Dr. Öğr. Üyesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü. İletişim: vedattezcanx@gmail.com 
1 Bülent Işık, “Yeryüzü Yaşam Döngüsü”, Magma Yeryüzü Özel Sayı (Haziran/Aralık 

2021), 119. 
2 Tuncay Baydemir, “Avrupa Yeşil Mutabakatı Temiz Dünya ile Büyüme Stratejisi”, 

Bilim ve Teknik,  644 (Temmuz, 2021), 26. 
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Fritjof Capra’nın ekolojik problemlerin kaynakları hakkında yaptığı 

tespitler dikkat çekicidir. Capra, üç temel noktaya işaret ederek problemin 

ciddiyetine işaret eder. Düşünüre göre Descartes (ö.1650), Galileo (ö.1642), 

Newton (ö.1727) gibi filozof ve bilim adamlarının mekanikçi evren 

tasarımları, toplumsal yaşamı rekabete indirgeyen sosyal Darwinizm eksenli 

düşünceler, teknik ve ekonomik büyümeyi toplumsal refah için değer kabul 

eden sosyopolitik yaklaşımlar, ekolojik sorunların kaynağını teşkil ederler.3 

Capra’ya göre, gezegeni kaynaşmış ekosistemlerden meydana gelen bir bütün 

olarak gören yeni ekolojik modellere ihtiyaç vardır. Bu çerçevede onun 

modeli “Derin Ekolojik” modeldir. Ancak aynı problemlerden hareketle 

başka ekolojik düşünce perspektiflerinin geliştirilmesi de mümkündür. 

Örneğin Whitehead’in süreç felsefesi, evreni meydana getiren tüm unsurları 

belirli prensipler dâhilinde birbirleriyle ilişki içinde düşünür. Buna göre evren, 

birbiriyle etkileşime kapalı tözsel yapılardan değil, diğer var olanlarla 

ilişkisinden kendi bireyselliğine ilerleyen deneyim durumlarından meydana 

gelir. Bu hâliyle Whitehead’in ileri sürdüğü ontolojik perspektif ekolojik bir 

perspektiftir.  

Çalışma yirminci yüzyılın yetiştirdiği önemli filozoflardan Alfred N. 

Whitehead (ö.1947)’in felsefi dizgesinden hareketle, ekoloji konusunda 

geliştirilebilecek yeni bir düşünüşün imkânını sorgulamaktadır. Bu çerçevede 

çalışmanın ilk bölümü, eski evren modellerine uzun dönem hâkim olmuş 

metafizik kabulleri tartışır. Ayın bölüm içinde, Whitehead tarafından icat 

edilmiş bazı temel kavramlar incelenerek, olası ekolojik bir perspektif için bu 

kavramlardan nasıl yararlanılabileceğini araştırılır. İkinci bölümde, varlık-

değer ilişkisi Whitehead’in haz felsefesi bağlamında incelenir. Bölüm, insan 

merkezci düşüncenin alternatifi olabilecek bir değer anlayışını haz kavramıyla 

 

3 Fritjop Capra, “Sistem Açısından Dünyamız”, çev. Günseli Tamkoç, Derin Ekoloji, 

ed. Günseli Tamkoç (İzmir: Ege Yayıncılık, 1994), 36. 
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ilişkisi içinde tartışır. Whitehead’e göre Tanrı, söz konusu değerin yaratımı ve 

yükseltilmesinde en yetkin varlıktır. Bu çerçevede filozofun Tanrı görüşü 

ekolojik bir bakış açısından incelenir.     

1. Whitehead’in Süreç Metafiziği ve Tözcülük 

İngiliz kökenli filozof Alfred N. Whitehead, kariyerinin başlarında 

matematik bilimleriyle uğraşan bir bilim adamıydı. Aynı dönemde felsefe ve 

metafizikle amatör olarak ilgilenen Whitehead, kariyerinin ilerleyen 

aşamalarında felsefi ilgilisini arttırdı. Ancak Whitehead’in profesyonel 

anlamda metafizik ve felsefeyle ilgilenmeye başladığı dönemde, metafizik 

eski şöhretini yitirmiş, modası geçmiş bir disiplindi. Buna rağmen Whitehead 

tarihe mal olacak yeni bir metafizik dizge kurmayı başardı.4 

Whitehead, metafiziğe karşı gelişmiş negatif bilimsel tavrı yakından 

takip ederek, bu bakış açısının gelişimindeki önemli uğrakları çeşitli 

konferans ve derslerinde değerlendirdi. Filozofa göre metafizik yok sayılması 

mümkün olmayan, bilimsel yöntemin iç tutarlılığı için incelenmesi zorunlu bir 

disiplindir. Bu temel incelemeler göz ardı edildiğinde bütüncül, tutarlı bir 

kozmolojik tasarıma ulaşmak mümkün değildir.5 Bununla birlikte böyle bir 

hedef için kat edilmesi gereken önemli bazı aşamalar vardır.6    

Whitehead, klasik metafizikten modern olana taşınan en önemli 

problemin tözcü gelenek olduğuna inanır.7 “Causa sui”, kendi kendinin nedeni 

olarak her şeyden yalıtılmış töz fikri, Whitehead’in metafiziğinde kabul 

 

4 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Alfred North Whitehead” (Erişim 10 Şubat 

2021).  
5 Celal Türer, “Whitehead’in Yapısalcı Postmodernizmi”, Doğu Batı Düşünce Dergisi 

19 (Haziran Temmuz 2002), 223. 
6 Alfred N. Whitehead, Process and Reality An Essay ın Cosmology (New York: The 

Macmillan Company 1967), 14-15. 
7 Vedat Tezcan, Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi (Isparta: Süleyman 

Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012), 27-28. 

https://plato.stanford.edu/index.html
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görmez. Mehmet S. Aydın, tözcü felsefelerin ortak özelliği olarak 

gösterilebilecek problemi şu şekilde açıklar: 

“Cevhercilik (substansiyalizm), adından da anlaşılacağı üzere, 

cevherleri esas alır ve tecrübeyi arazlara bağlar. Bunun mantıki sonucu 

şudur: tecrübe bir şeyin asli yapısını-onu “o şey” yapan özellikleri-asla 

etkilemez. Yine cevhercilik, Sebep-Sonuç bağlantısında ağırlığını Sebep’ten 

yana koyar. Sebep daima aktif, sonuç ise pasiftir.”8  

Whitehead’e göre geçmişi çok eskilere uzanan tözcü geleneğin modern 

zamanlarda öne çıkan en meşhur biçimi Kartezyen felsefedir. Descartesçi 

felsefeye göre varlık, temel olarak birbirlerine kapalı düşünce ve uzam 

tözlerinden meydana gelir. Descartes söz konusu ayrımın neden olduğu 

problemlerle baş edebilmek için çok fazla çaba sarf eder. Ancak Whitehead’e 

göre tüm bu çabalar sonuçsuzdur. 9  Benzer şekilde töz geleneği içinde yer 

alan birçok filozof, Whitehead tarafından özel bir ilgiyle incelenir ve süreç 

ontolojisi perspektifinden eleştirilir.  

Whitehead, benzer bir durumun 17. yüzyılda fizikte yaşanan 

gelişmelerde ortaya çıktığını söyler.  Bu yüzyılda Newton’un fizikteki 

keşifleri 20. yüzyıla kadar sürecek bilimsel paradigmanın yaratımında önemli 

rol oynamıştır. Whitehead, Newton’un varlıkların doğasıyla ilgili ileri sürdüğü 

bireysel madde parçacığıyla ilgili fikirleri kısmen kabul etse de bu fikrin etik, 

estetik ve felsefede neden olduğu problemleri eleştirir. Newton’un bireysel 

madde parçacığı, karakteristik olarak başka mekânlarda var olan diğer madde 

parçacıklarından yalıtılmıştır. Kendine ait “basit bir yer”de konumlu parçacık, 

tüm ilişkilerden soyutlanmıştır. Uzay ve zamanın diğer bölgeleriyle etkileşime 

ihtiyaç duymayan madde parçacığı, kendi tekilliğinde var olur.  Whitehead’e 

 

8 Mehmet S. Aydın, Alemden Allah’a (İstanbul: Ufuk Kitapları, 2000), 40.  
9 Whitehead, Process and Reality, 9-10. 



FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI | 166 

göre etkileşimlerden meydana geldiği açık olan bir evrende, yalıtım esaslı 

böyle bir bilimsel bakış kabul edilebilir değildir.10  

Whitehead, klasik tözcülüğün ve modern bilimsel paradigmanın 

ortaklaşa paylaştığı bu sorunun, kusurlu bazı metafizik kabullerden neşet 

ettiğini tespit eder. Metafizik ve felsefe üzerine verdiği konferanslarda bu 

soruna çokça dikkat çeken filozof, sorunun izahı için iki kavram icat eder: 

“Simple Location/Basit Yer” ve “Fallacy of Misplaced Concreteness/Yanlış 

Konumlandırılmış Somutluk Hatası”. Yukarıda kısaca değinilen “basit yer” 

öğretisi, birçok alanda kolaylık sağlayan ancak denetlenmediğinde, büyük 

problemlere kaynaklık eden bir hatanın türevi olarak vardır. Söz konusu hata, 

bilimsel çalışmalarda elde edilen somut verilerin genellemeler aracılığıyla 

soyutlamalara yükseltilmesidir.11  

Özü itibariyle genellemelerden türetilmiş bu soyutlamalar, düşünsel 

sürecin ilerleyen aşamalarında somut muamelesi görürler. Örneğin birbirini 

çeken varlıklardan bağımsız olduğu düşünülen yerçekimi kanunu, bu tür bir 

soyutlamanın ürünüdür. Aynı şekilde başka varlıklarla ilişkisiz, belirli bir 

mekânda basit bir yer kaplayan yalıtılmış madde anlayışı da bir soyutlamadır. 

Whitehead birçok örneği verilebilecek bu genelleme hatalarına “yanlış 

konumlandırılmış somutluk hatası”12 der. Filozofa göre bilim, öncelikle bu 

hatalarla inşa edilmiş kategorik şemalarını yenilemelidir.  

Süreç felsefesi açısından felsefenin en önemli görevi, bütüncül bir 

kozmoloji inşa etmektir. Prof. Dr. David R. Griffin’e göre geleneksel 

kozmolojiler, referans sistemleri içinde bilimsel verilerin yanı sıra, bugün için 

bir dayanak ya da veri niteliği taşımayan estetik, etik, din gibi alanları 

değerlendirmelerine katmaktaydılar. Ancak bugün, bilimsel materyalizmin 

 

10 Tezcan, Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi, 33. 
11 Donald W. Sherburne (ed.), A Key To Whitehead’s Process and Reality (New York: 

The Macmillan Company, 1966), 195. 
12 Alfred North Whitehead, Science and Modern World (New York: The Free Press, 

1967), 51. 
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etkisi altında şekillenen modern kozmoloji, tümüyle bu alanları değerlendirme 

dışında bırakmıştır. Griffin’e göre süreç filozofları, dışlanan bu alanların 

yeniden bilimsel sistem içine katılması için ısrar ederler.13 Bunun en temel 

sebebi, söz konusu alanların insan deneyimindeki etkinliğidir. Süreç 

filozoflarına göre felsefe, hedeflediği kozmolojik modelleme için insan 

deneyiminde kök salmış tüm unsurlarını gözetmelidir. Whitehead, bütüncül 

bir kozmolojik fikre ulaşmada insan deneyiminin önemini vurgulamak için 

“Process and Reality”de şöyle der:  

“Yaratıcı inşanın başarısı için koşullara sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır. 

Her şeyden önce bu inşanın kökeni, insan deneyiminin alanına giren 

konularda, ilgili faktörlerin genelleştirilmesiyle olmalıdır; örneğin fizikte, 

psikolojide, estetikte, etikte, sosyolojide, dilde var olan insansal ilgiler, insan 

deneyiminin depoları olarak kabul edilmelidir.”14  

Whitehead’e göre eldeki metafiziksel şemalar, insansal deneyimin 

kapsamı içinde kalan diğer konuları gözetmede yetersizdir.15 Filozof, bu 

yetersizliği ortadan kaldırmak, insan deneyimi ve fiziksel süreçler arasında 

tutarlı bir yapı kurmak için yeni bir metafizik şemaya ihtiyaç duyar.16 Bu 

durumda yapılması gereken ilk şey, kayalardan insanlara kadar varlığın tüm 

biçimlerini tanımlamaya yarayacak ontolojik ilkeleri tespit etmektir. 

Whitehead, kendi çabasını felsefi kılan unsurun bu olduğuna inanır.17  

Whitehead’in klasik metafiziğe getirdiği eleştiriler, metafizik temelli 

ekolojik bir perspektif oluşturma açısından son derece kıymetlidir. Bugün 

kozmik sistemin işleyişiyle ilgili mevcut bilimsel verirler, geleneksel evren 

 

13 David R. Griffin, “Process Philosophy”, AnthonyFlood.com (Erişim 20 Kasım 

2018). 
14 Whitehead, Process and Reality, 7.  
15 Whitehead, Process and Reality, 7. 
16 Whitehead, Process and Reality, 19. 
17 Isabelle Stengers - Ilya Prigogine, Kaostan Düzene, çev. Senai Demirci (İstanbul: İz 

Yayıncılık, 1996), 131.  

https://www.kitapyurdu.com/yazar/isabelle-stengers/11201.html
https://www.kitapyurdu.com/yazar/ilya-prigogine/11439.html
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tasarımlarının iddialarını aksine, etkileşim esaslı bütüncül bir evren görüşünde 

birleşmektedirler. Buna göre tüm evren, birbirinden yalıtılmış tözsel 

parçacıkların dışa kapalı birlikteliğinden değil, birbirleriyle yoğun ilişkilere 

sahip deneyim durumlarından meydana gelmektedir. Günümüz kuantum 

evren tasarımı içkin ilişkilerle birbirine bağlı, etkileşime açık bir evren 

modellemesini savunmaktadır. Whitehead’in metafiziği, evreni bir matrix 

olarak tanımlayan bu tür bir kozmolojik tasarımını onaylar. Bu onay aynı 

zamanda yeni ekolojik bakış açıları için metafizik bir imkan olarak 

düşünülmelidir.  

Whitehead’e göre metafizik şema var olan her bir unsuru kapsayıcı 

olmalıdır.18 Yöntem bilimsel bu esas açısından Whitehead’in ontolojisi, 

tözlere göre ilinekleri ikincil kabul eden felsefelerden ayırılır. Ontolojik 

ilkenin temelinde, her şeyin kendisine dayandığı sabit tözsellikler yoktur. 

Aksine, akış hâlinde olan aktüel durumların tümü dünyayı meydana getiren 

bilfiil gerçekliklerdir.19  Dolayısıyla Whitehead için felsefi bir şema 

soyutlamalarla suni olarak yaratılmış hiyerarşik ayrımları kullanamaz.20 

Aşağıda incelenecek kavramlar, Whitehead’in evren tasarımının temel 

dayanakları olan bilfiil şey ve durum kavramlarıdır. Her iki kavram aynı 

zamanda Whiteheadçi bir ekolojinin de temelinde yer alır. Gelinen bu 

aşamada söz konusu kavramlara kısaca değinerek, filozofun genel sistemini 

anlamaya çalışmak yerinde olacaktır.   

 

 

 

18 Whitehead, Process and Reality, 288.  
19 Ivor Leclerc, Whitehead’s Metaphysics an Introductory Exposition (New Jersey: 

Humanities Press, 1978), 53-54. 
20 Tezcan, Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi, 31. 
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1.1. Whitehead Metafiziğinde Deneyimin Yapı Taşları Olarak 

“Bilfiil Şey” ve “Bilfiil Durum”   

Whitehead, özgün felsefesi içinde birçok yeni kavram icat etmiştir. 

Bunlardan özellikle ikisi, sistemin temel dayanaklarıdır. Söz konusu 

kavramlar Türkçeye “Bilfiil Şey”, “Gerçel Varlık”, “Fiili Kendilik” olarak 

çevrilen “Actual Entity” ve “Bilfiil Durum”, “Gerçel Durum” şeklinde 

çevrilen “Actual Occasion” kavramlarıdır. Whitehead, felsefi dizgesi içinde 

her iki kavramı Tanrı hariç birbirinin yerine geçebilecek şekilde kullanır.21 

Filozofa göre Tanrı, bilfiil durumlardan daha az gerçek olmamak kaydıyla 

onların zamansal sonluluğunun ötesindedir. Bu nedenle o, bilfiil durum olarak 

anılamaz.22  

Ivor Leclerc (ö. 1999)’e göre actual kavramı, Latince “iş yapan” 

anlamına gelen “actus”dan türetilmiştir.23 Whitehead, tıpkı Demokritos (mö. 

ö.370) gibi dünyayı, iş yapan özellikteki deneyimsel mikrokozmik 

varlıklardan oluşuyor olarak düşünür. Ancak Demokritos’un mikrokozmik 

atomları başkalaşıma kapalı atıl madde parçacıklarıdır. Oysa Whitehead’e 

göre varlığı meydana getiren bilfiil durumlar sabit değil, gelişen, başkalaşan, 

yok olan durumlardır. Whitehead, tüm bu oluş-bozuluş sürecini aynı zamanda 

deneyim durumu olarak da isimlendirir.24 Filozofa göre evrenin kurucu 

unsurları olan bilfiil durumların ötesinde, başka bir varlık türü yoktur. Öyle ki 

var olan diğer her şey, deneyimsel karakterdeki bu gerçekliklerden türer.25  

Whitehead, bilfiil şey ve durum kavramlarına kazandırdığı yeni 

içerikle, Batı düşüncesinin konuyla ilgili ön kabullerinin dışına çıktığının 

 

21 John B. Cobb, Whitehead Word Book, (USA: P&F Press, 2008), 17. 
22 Cobb, Whitehead Word Book, 16. 
23 Leclerc, Whitehead’s Metaphysics, 70. 
24 David R. Griffin, Whitehead’s Radically Different Postmodern Philosophy An 

Argument For Its Contemporary Relevence (New York: State University of New 

York Press, 2007), 12. 
25 Alfred N. Whitehead, Process and Reality, 27. 
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farkındadır. Özellikle Process and Reality’de bu probleme cevap niteliğinde, 

eleştirel bir perspektif geliştirir. Bu yaklaşım başlı başına ayrı bir çalışmanın 

konusudur. Ancak özü itibariyle söylemek gerekirse, töz, öz, madde, varlık 

gibi geleneksel felsefenin kendilerine değişmez nitelikler yüklediği kavramlar 

bu özellikleri nedeniyle eleştirilirler. Bir diğer problem, söz konusu 

kavramların neden oldukları insan merkezli düşüncenin eleştirisidir. Buna 

göre insan ve diğer varlıklar arasındaki ilişkilerde, etkisi gündelik dile 

yerleşmiş bir düşünüş biçimi önemli rol oynar. Söz konusu problemle ilgili 

John B. Cobb’ın verdiği örnek oldukça işlevseldir.  

Cobb’a göre, insanların gündelik hayatlarında kullandıkları “köpek 

havlar” cümlesi sanıldığı kadar masum değildir. Çünkü bu ifade, kendisinden 

anlaşılan ilk hâliyle öznel bir deneyim etkinliği olarak köpeğin karşısında 

durmakta olan bireye işaret eder. Bu durumda havlayan köpek, olaya maruz 

kalan bireyin an içinde yaşadığı deneyimden çıkarsanmış bir soyutlamadır. 

Dilsel ifadeden anlaşılana göre esas olan insandır. Oysa Whitehead’in işaret 

ettiği varlık-gerçeklik planından bakıldığında, köpeğin olay esnasında 

yaşadığı deneyim, gözlemci bireyin deneyimi kadar gerçektir. Cobb’a göre 

havlayan köpek, havlamaya maruz kalan bireyin deneyimine indirgenemez. 

İnsanınkinden bağımsız olarak köpeğin deneyimi, kendi tekilliğine sahip 

bilfiil durum olarak öznel bir varoluşa sahiptir.26    

Tüm faydalı yanlarıyla birlikte Cobb’ın örneği bir tehlike içerir. 

Whitehead’in genel ontolojisine ulaşmak isteyen amatör okuyucu, söz konusu 

örnek üzerinden yanlış sonuçlara ulaşabilir. Felsefi metinleri kavramsal olarak 

takip etmede zorlanan bazı okuyucular, metinleri sezgisel çıkarımlara dayalı 

olarak yorumlayabilmektedir. Cobb’ın örneği bu tür okuma için uygun zemine 

sahiptir. Amatör bir okuyucu, Cobb’ın konu hakkında söylediklerinden 

hareketle, Whitehead’in felsefesini, varlık kategorileri arasında eşitlik ilkesine 

 

26 Cobb, Whitehead Word Book, 17. 
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vurgu yapan ekolojist, politik ya da romantik düşüncelerle özdeşleştirebilir. 

Whitehead yorumcuları bu tür yanlışların önüne geçmek için bolca yayın 

yapmışlardır. Bu çalışmalara ilave olarak, Whitehead’in düşüncelerini 

mümkün olduğu ölçüde kavramsal otantikliğine sadık kalarak okumaya 

çalışmanın öneminden bahsedilebilir. Sezgisel ya da metaforik çıkarımlar 

filozofları farklı yönleriyle anlamada katkılar sunsa da esas olan kavramsal 

analizdir. Bu çerçevede bilfiil şey ya da bilfiil durum kavramlarının filozofun 

ortaya koyduğu hâliyle kavramsal çözümlemesi kritik önemdedir.    

Whitehead bilfiil şey ve durumları, icat ettiği bir diğer kavramla daha 

vasıflandırır: “Deneyim Damlaları”.27 Bu kavramın vurgusu, bilfiil 

durumların deneyimsel niteliği üzerinedir. Filozofa göre bilfiil durumlar 

süreç, bağıntısallık, yaratıcılık, komplekslik gibi özelliklere sahiptirler.28 Bu 

özellikler bilfiil durumu varoluş sürecinde özne kılar.29 Bilfiil durum, 

deneyimleme sürecinde yaşadığı ilişkilerin yoğunluk ya da basitliğine göre, 

yaratım sürecinin sonuna doğru ilerler. Whitehead’e göre bu sürecin sonunda 

özne, “Superject” olarak açığa çıkar.30 Aydın, bu süreci şu şekilde betimler: 

“Her bilfiil durum, ölçemediğimiz, iç yüzünü anlayamadığımız bir imkânlar 

alanına bağlı olarak düşünülmelidir. Her aktüalitede imkânlara bağlı olarak 

getirilen sınırlamalar vardır. Bu sınırlama olmasa biçim kazanmış varlık 

ortaya çıkmaz. Gerçeklik kazanma, aynı zamanda bir seçme ve seçilme 

konusudur.”31  

Bilfiil durumun öznellik aşamasında kendini belirleme etkinliği, seçme 

ve seçilme etkinliği tarafından biçimlendirilir. Whitehead, bilfiil deneyimin bu 

 

27 Whitehead, Process and Reality, 28.  
28 Ertuğrul R. Turan, “Bütüncül Yaklaşım ve Whitehead’in Deneyim Kavrayışı”, 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Araştırma 

Dergisi 16 (2003), 77.  
29 Alfred N. Whitehead, Adventure of Ideas (USA: The Macmillan Company, 1969), 

226-227. 
30 Sherburne, A Key To Whitehead’s Process and Reality, 14. 
31 Aydın, Âlemden Allah’a, 62. 
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etkinliğini öznellik biçimi olarak çevrilebilecek “Subjektif Form” kavramıyla 

açıklar.32 Öznellik biçimi temel olarak iki aşamada işler. İlk aşama, bilfiil 

durumun kendini oluşturma aşamasında veri olarak kullanılacak geçmişin 

seçilimi aşamasıdır. Seçim sonunda elde edilen veri, bilfiil durumun fiziksel 

yeniliğini sağlar. Aynı aşamada gerçekleşen bir diğer etkinlik, Whitehead’in 

“Saf Potansiyeller” dediği kategorik şemaların deneyime eklenmesidir. 

Filozofa göre Tanrı, yaratıcılık, ezeli-ebedi nesneler ve uzamsal süreklilik, 

varoluş kategorisinin saf potansiyelleridir.33 Bilfiil durum subjektif form 

aracılığıyla geçmişi kendine katarken, aynı zamanda ezeli-ebedi nesnelerle 

kurduğu temas sayesinde öznel kurulumuna doğru ilerler.34 Whitehead, 

deneyimin bu aşamasına “Somutlaşma Süreci” der.35 Bu hâliyle bilfiil 

durumun fiziksel ve kavramsal kutuplardan meydana gelen dipolar yapısı 

belirgin hale gelmiş olur. Mevlüt Albayrak, Whitehead’in ontolojisindeki bu 

durumu şu şekilde ifade eder: 

“Fiziksel dünya diğer kutup olmaksızın öğrenilemez. Bu anlamda bilfiil 

şeyin fiziksel ve zihinsel kutupları temel olarak birbirlerine bağlıdır. Bu iki 

kutup, meydana gelişleri bakımında birbirlerinden ayrılmazlardır. Zihinsel 

kutup fiziksel kutbun kavramsal tescili ile başlar. Her bilfiil şey fiziksel 

kutbuyla ilgili olarak zamandadır, zihinsel kutbuyla ilgili olarak zamanın 

dışındadır.”36  

Evreni meydana getiren deneyim damlaları olarak bilfiil durumların 

karmaşık görünen yapıları, felsefe tarihi içinde aktüel varlıklara yüklenen 

anlamlara kıyasla görece daha açıktır. Bu çerçevede kavram hakkında şu 

şekilde bir özet konunun anlaşılması için yeterli olacaktır:  

 

32 Leclerc, Whitehead’s Metaphysics, 154. 
33 Turan, “Bütüncül Yaklaşım ve Whitehead’in Deneyim Kavrayışı”, 77. 
34 Victor Lowe, “The Approach To Metaphysics” Relevence of Whitehead,  ed. Ivor 

Leclerc (New York: Humanities Press, 1961), 212.  
35 Mevlüt Albayrak, Tanrı ve Süreç (Isparta: Tuğra Matbaası, 2000), 15. 
36 Albayrak, Tanrı ve Süreç, 13. 



173 | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI 

“Gerçel bir varlık bir etkinlik olarak üçlü özelliğe sahiptir. Birinci 

özellik, oluşmakta olan gerçel varlık için oluşmuş dünyanın ya da gerçekliğin 

yeniden üretilmesi ile fiziksel verilerin alınışıdır. Bu yeniden üretimde, 

yinelenen içerik etken nedendir. Fiziksel verileri alış sürecinde gerçek varlık 

basit bir alıcıdır (recipient). Bu verilere perspektif tepkisi durumunda 

(conformation-elimination) ise kabul edici, onaylayıcıdır (patient). Kendi 

ideal benini oluşturma sürecinde ise etmen (agent) varlık durumundadır. 

Yaşam öyküsü içinde bir etkinlik odağı olan bu deneyim damlası, sırası ile 

başkasının nedeni, kendi nedeni, başkasına neden olmaktadır.”37  

Whitehead, bilfiil deneyim durumlarının kendileriyle ve diğer 

durumlarla girdikleri çok yönlü ilişkileri açıklamak için birçok başka kavrama 

başvurur. Örneğin “Olay” ve “Toplum” kavramları bunlardan bazılarıdır. Bu 

iki kavram sıradan kullanımlarından farklı olarak bitki ve hayvan 

deneyimlerinin ontolojik yapısını açıklamak için yeniden formüle edilir. Yine, 

insan ve hayvan deneyimine nispetle anlaşılması daha zor olan kuantum 

ilişkiler de olay kavramı altında incelenir. Whitehead’e göre evreni meydana 

getiren kuantum olaylar bilfiil durumlardır.38 Ancak deneyim ilişkilerindeki 

katmalı yapı nedeniyle aynı zamanda olaydırlar. Dolayısıyla organik ve 

inorganik tüm varlık durumları, ortak deneyimleme prensibi etrafında değişik 

kategoriler altında toplanır. Burada önemli nokta, evreni meydana getiren 

bilfiil durumların deneyimsel bir ortaklıkta birleşiyor olmalarıdır. 

Whitehead’e göre deneyim damlalarından oluşan ekolojik sistem, söz konusu 

deneyimleme esasına göre Tanrı’nın varlıklar üzerindeki asli amacına doğru 

ilerlemektedir. Bu çerçevede gezegenin ekolojisini oluşturan deneyim 

durumlarını kuantum olaylar, hayvan ve bitki deneyimi olarak kategorize 

etmek mümkündür.  

 

37 Turan, “Bütüncül Yaklaşım ve Whitehead’in Deneyim Kavrayışı”, 78. 
38 Cobb, Whitehead Word Book, 18. 
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Gelinen aşamada Whitehead’in geliştirdiği metafizik projenin ekolojik 

değerini sorgulamak yerinde olacaktır. Her ne kadar filozofun kendisi ekoloji 

altında özel bir başlık açmasa da Whiteheadyen dizge ekolojik bir perspektif 

oluşturmada oldukça işlevseldir.  

2. Whitehead Metafiziğinin Ekolojik Önemi 

2.1. Whitehead’de Değer ve Haz Problemi 

İnsan merkezci bakış açısına eleştirel yaklaşan farklı ekolojik dünya 

görüşleri, gezegeni meydana getiren tüm bileşenleri değer sahibi varlıklar 

olarak görmektedir. Özellikle Derin Ekoloji’de bu prensip temeldir. 

Whitehead’in felsefesinde değer, merkezi bir öneme sahiptir.39 Çoğu zaman 

etik ve estetikle ilişkilendirilen değer, filozofun sisteminde öncelikle 

metafizik alanın konusudur. John B. Cobb bu durumu, Whitehead’in 

dizgesinde aktüel olmanın ne anlama geldiğiyle ilişkilendirerek şu şekilde 

anlatır: Süreç felsefesine göre “aktüel olmak, kendinde ve kendi için bir 

değere sahip olmaktır. Bu aynı zamanda başkaları için bir değere sahip 

olmak anlamına da gelir.”40 Varlıkta değer yoksunluğunu reddeden bu bakış 

açısıyla Whitehead’in dizgesi ekolojik bir dizgedir.  

Whitehead’e göre değer temel olarak içsel ve dışsal/araçsal olmak üzere 

ikiye ayrılır. Bu ayrımın temelinde filozofun ontolojik kabulleri vardır. 

Ontolojik prensibe göre kendi için varlık olan özne, içsel bir değere sahipken, 

nesne, başka özneler için araçsal değerdedir.41 Bu hâliyle Whitehead’in değer 

görüşü, geleneksel Batı felsefesinin klasik özne-nesne ayrımına benzer. Ancak 

durum farklıdır.  

 

39 Tezcan, Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi, 50. 
40 John B. Cobb, “Whitehead’s Theory of Value”, Religion Online (Erişim 10 Şubat 

2009). 
41 Tezcan, Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi, 51. 
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Whitehead’in düşüncesinin esasını oluşturan anti-tözcülük, filozofu 

özne-nesne ilişkisini yeniden düşünmeye zorlar. Tözcü paradigma için özne, 

edilgen nesne karşısında aktif deneyim durumunu temsil eder. Ertuğrul Turan, 

tözcü ontolojinin bu esasını Descartesçı düşünce örneği üzerinden şu şekilde 

ifade eder:  

“Descartes düşüncesinin dili ile belirtildiğinde, yapısı düzeneksel 

olarak belirlenmiş yaşamsız doğa, Res Extensa ve bilen özne olarak 

zihin-Cogito ayrımı bu dünya tasarımının temel özelliğidir. Res Extensa 

ya da dış dünya önceden belirlenmiştir; çünkü bir kez yaratılmış ve tüm 

yaratıcılık bu yaratılışın ilk anında tüketilmiştir. Yaratıcı etkinlikten 

yoksun bu gerçeklik zaman-mekân soyutlamasının arka planında, 

birbirlerinin üzerinde dışsal bir güç etkisinde bulunan bağımsız sabit 

varlıkların oluşturduğu bir düzenektir. Zihnin görevi ise, herhangi bir 

sınırlama olmaksızın bu varlıklar arasındaki dışsal ilişkiyi 

biçimlendirmektir.”42 

  Bu çerçevede biçimlendirici tek güç olarak zihin, deneyimin, eş 

deyişle öznelliğin ontik kaynağı olarak belirlenmiş olur.  

Whitehead bu düşünceyi tümüyle reddeder. Deneyimi insan 

öznelliğiyle sınırlandırıp, diğer varlık kategorilerine araçsal nitelikler 

yüklemek, geçmişe kıyasla o kadar bugün için kolay değildir. Aksine, 

kapsayıcı yeni bir metafizik, deneyim kavramını çok daha geniş bir 

perspektiften incelemeli, Deleuze’ün tabiriyle, “hayatı karakterize eden tüm 

farklı tepki ve izlemin olaylarını içirecek şekilde”43 genişletilmelidir.  

 

42 Turan, “Bütüncül Yaklaşım ve Whitehead’in Deneyim Kavrayışı”, 69. 
43 Claire Colebrook, Gilles Deleuze, çev. Cem Soydemir (İstanbul: Doğu Batı 

Yayınları, 2009), 116.  
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Whitehead için her bilfiil varlık, özne karakterine sahiptir.44 Bu 

düşünce aynı zamanda her bilfiil varlığın değer sahibi olduğuna işaret eder. 

Böylelikle klasik düşüncede değerden soyutlanmış düzeneksel evren tasarımı, 

Whitehead’in dizgesinde öznelliğin tüm varlık kategorilerine genişletilmesiyle 

yerinden edilmiş olur. Ancak bu radikal değişiklikte başka bir problem vardır. 

Whitehead’e göre her bilfiil durumun değer sahibi olduğunu söylemek, türler 

arası mutlak bir eşitliğin kabulü anlamına gelmez.45 Whitehead, insan 

deneyimini merkeze alan modern ontolojik tasarımı reddetmekle birlikte, 

insan ve mikroplar arasındaki bir değer eşitliğini de kabul etmez. Ekolojistler 

arasında bu tür düşüncelere şahit olmak mümkünken, süreç felsefesi varlık 

kategorileri arasındaki derece farklarını onaylar. Cobb, varlık kategorileri 

arasında olası bir derecelendirmenin şu şekilde yapılabileceğini söyler. İlk 

olarak, kozmik bir taramada en düşük derecedeki deneyim durumları, 

birbirleriyle koordine olamayan boş uzay durumlarıdır. İkinci olarak, 

kendinden önceki deneyim durumlarının etkilerini miras edinebilme 

kapasitesindeki fiziksel varlıklar gelir. Üçüncüsü, yaşamı ortaya çıkaran, 

yüksek derecede düzen gerektiren olaylardır. Son olarak da gelişmiş bir 

merkezi sinir sistemine sahip varlıkların deneyim durumları gelir. Cobb’a 

göre bu derecelendirme şeması, mutlak bir şema olmamakla beraber yol 

gösterici bir niteliktedir.46  

Whitehead’in değer teorisini daha yakından tanıyabilmek için konuyla 

ilişkili “Haz” kavramına başvurmak zorunludur. Kavram, hem Whitehead’in 

kendi eserlerinde hem de süreç yorumcularının yayınlarında sıkça yer alır. 

Whitehead’e göre Tanrı’nın varoluş üzerindeki temel amacı, deneyimlenen 

hazzın artmasıdır. Kozmik plandaki bu amaca göre bilfiil tüm deneyim 

durumları, öznel varoluşlarında hazzı elde etmeye çalışırlar. Buna göre 

 

44 Sherburne, A Key To Whitehead’s Process and Reality, 8. 
45 Griffin, Whitehead’s Radically Different Postmodern Philosophy, 73. 
46 Cobb, “Whitehead’s Theory of Value”.  
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sürecin bütün unsurları haz tarafından karakterize edilir.47 Whitehead’in 

sistemindeki bu esas, insan merkezci düşünmeye alışmış bireyi zorlayacaktır. 

Ancak yukarıda açıkça ortaya koyulduğu gibi, Whitehead’in felsefi 

sisteminde ayrıcalıklı insan öznelliği net bir şekilde reddedilmiştir. Bu 

çerçevede tüm varlık kategorileri, ortak ontolojik planda hazzı deneyimleme 

dürtüsüyle hareket ederler. Whitehead’e göre, evrende haz arzusundan yoksun 

“Boş Gerçeklikler” olarak vasıflandırılabilecek deneyim dışı durumlar 

yoktur.48 Evren hakkındaki tasarımların çoğuna sirayet etmiş bu tür 

düşünceler, metafizik tasavvur hatalarından kaynaklanır. Yukarıda incelen 

“yanlış yere konumlandırılmış somutluk hatası” bu hataların en 

önemlilerindendir. Soyut genellemelerin somut gerçekliklerle eşitlenmesi 

anlamındaki bu hata, ekolojik düzlemdeki sayısız ögeyi boş gerçeklik olarak 

vasıflandırmaya neden olmuştur. Oysa her deneyim durumunun kendisi için 

bir amaç taşıdığı açıktır. Bu anlamıyla o, yok sayılması imkânsız içkin bir 

değere sahiptir.49 Her bilfiil durumun sahip olduğu bu değeri yok sayarak, 

evrenin özü olan değer deneyimini bozmaya kimsenin hakkı yoktur.50  

Whitehead’in değer odaklı metafizik görüşünün merkez kavramı 

Tanrı’dır; çünkü Tanrı tüm var olanların yaşamdaki hazzı deneyimlemelerini 

arzu eder. Filozofa göre yaşanan haz ne kadar yüksekse, bilfiil deneyimin 

değeri o kadar yüksektir. Tanrı’nın bizatihi kendisi de yaşanan tüm hazdan 

kendi namına haz duyar. Gelinen bu aşamada filozofun Tanrı görüşüne genel 

hatlarıyla bakarak, birçok insana sıra dışı gelebilecek “tanrısal haz 

deneyimi”ni daha yakından görmeye çalışalım.  

 

47 Regine Kather, “The Web Of Life And The Constitution Of Human Identity: 

Rethinking Nature As The Main Of Whitehead’s Late Metaphysics”. Beyond 

Metaphysıcs? Explorations In Alfred North Whitehead’s Late Thought. ed. Roland 

Faber-Brian G. Henning-Clinton Combs (Amsterdam-New York: Rodopi, 2010), 193. 
48 Whitehead, Process and Reality, 43,253. 
49 Griffin, Whitehead’s Radically Different Postmodern Philosophy, 75. 
50 Alfred N. Whitehead, Modes of Thought (New York: The Free Press, 1968), 111.  
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2.2. Whitehead’in Ekolojist Tanrı’sı 

Whitehead’in Tanrı’ya dair ilgisi Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu 

problemiyle ilgili değildir. Onun için esas olan şey, Tanrı hakkındaki 

düşüncelerin eldeki metafizik teoriyle uyumlu olup olmadığıdır. Yeni bir 

metafizik, yeni bir Tanrı modelini zorunlu kılar. Filozofa göre, bu modelin 

ortaya koyduğu tezlerin yaratacağı teolojik sorunlar göze alınmalıdır.51 Bu 

çerçevede Whitehead’in Tanrı görüşü, yukarıda açıklanan metafizik dizgeyle 

tutarlılık gösterecek şekilde, süreççi bir Tanrı modeli olarak şekillenmiştir. 

Klasik ilahiyat tartışmalarında Tanrı ve evren arasındaki ilişkinin 

mahiyetiyle ilgili problem birçok açıdan önemlidir. Whitehead, geliştirdiği 

Tanrı modeliyle bu tartışmalarda kabul görmüş birçok düşüncenin dışına 

çıkar. Özellikle yaratılış sürecini paylaşan, yaşananlardan etkilenen Tanrı 

fikri, oldukça yeni ve farklıdır. Whitehead’e göre oluş sürecini paylaşan diğer 

bilfiil gerçeklikler gibi Tanrı’da varoluşun bütüncül deneyimine dâhildir. An 

ve an oluş deneyimini yaşar ve onun gelişimine katkı sunar. Klasik 

teolojilerde kabul görmüş süreç dışı Tanrı modeli, Whitehead’in sisteminde 

reddedilir.  

Whitehead Tanrı fikrini şu şekilde formüle eder. Tanrı, oluşa kapalı ve 

açık iki yönüyle çift kutuplu bir doğaya sahiptir. Birincil doğa, Tanrı’nın 

“Asli Doğa”sıdır. Asli doğasıyla Tanrı, metafizik ilkelerin bir istisnası değil, 

bu ilkelerin temel örneğidir.52 Whitehead, Tanrı’nın asli tabiatı için çeşitli 

isimler kullanır. Bunlar: “Primordial Nature”, “Primordial Actual Entity”, 

“Non-Temporal Actual Entity”dir.53 

Whitehead’e göre Tanrı’nın asil doğası evrendeki oluş imkânlarının 

temel dayanağıdır. Tanrı, asli doğasıyla evrensel varoluş düzenini teminat 

altına alır. Tanrı’nın bu yönü olmaksızın olanak hâlindeki varlıklar 

 

51 Aydın, Âlemden Allah’a, 59. 
52 Sherburne, A Key To Whitehead’s Process and Reality, 179. 
53 Albayrak, Tanrı ve Süreç, 81. 
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edimselleşemez. Her bilfiil durum, iç yüzü tam olarak belirlenemeyen bir 

imkânlar alanı ile ilgilidir. Tanrı, asli doğasına ait sınırlama ilkesi 

çerçevesinde, sonsuz imkânlar alanının edimselleşmesini sağlayacak sınırlar 

koyar. Böylelikle O, evrendeki somutlaşma sürecinin asli ilkesi olmuş olur.54 

Whitehead’e göre Tanrı’nın çift kutuplu doğasının diğer yönü, 

oluşmakta olan evrenle etkileşim içindeki “Consequent Nature”/“Oluşan 

Doğa”sıdır. Doğasının bu yönüyle Tanrı, bilfiil durumların süreç içindeki 

oluş deneyimlerine dâhil olur. Tanrı’nın evreni meydana getiren diğer bilfiil 

şeyler gibi bir bilfiil şey olduğu yukarıda söylenmişti. Whitehead’e göre 

Tanrı, oluşan doğasıyla bilfiil varlığın fiziksel deneyimini duyumsar.  55 Bu 

anlamda bilfiil şeyler için geçerli tüm durumlar Tanrı için de geçerlidir.  

Whitehead’in Tanrı modelinin en önemli yanlarından biri, bu modelin 

sahip olduğu ekolojik değeridir. Filozofun Tanrı’sının ekolojist karakteri en 

açık hâliyle, bilfiil şey ve haz kavramlarının ontolojik bağıntılarının 

kurulumunda ortaya çıkar.56 Whitehead, geleneksel inanç sistemlerinin kabul 

etmekte zorlanacağı anlamda, Tanrı’yı bilfiil şey olarak vasıflandırmaktan 

çekinmez. Bu özelliğiyle Tanrı, bilfiil şey kategorisindeki tüm varlıklarla 

ortak ontolojik zemini paylaşır.57 Bu fikir, Hristiyan inancında genel kabul 

görmüş Tanrı tasavvuru açısından son derece radikaldir. Geleneksel 

Hristiyanlık Tanrı’yı evrenden yalıtılmış saf gerçeklik olarak tanımlarken, 

Whitehead O’nu dünyasal oluşa tabi bir deneyim öznesi olarak düşünür.  

Whitehead’e göre, Tanrı’nın evrenden bağımsız bir varlık olduğuna 

dair inancın temel eksikliği, bu fikre göre Tanrı’nın deneyim alanının dışında 

kalmasıdır. Filozofa göre deneyim alanının dışında kalmak, haz duygusundan 

 

54 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi (İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları,1999), 201.  
55 Whitehead, Process and Reality, 532. 
56 Tezcan, Whitehead Metafiziği Açısından Ekoloji Problemi, 156. 
57 Whitehead, Process and Reality, 102. 
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yoksun kalmak anlamına gelir.58 Oysa böyle bir yoksunluk, Tanrı’nın evreni 

yaratmış olmasındaki amaçla çelişir; çünkü Tanrı, evreni değerin kazanımı 

amacıyla yaratmıştır.59 Bu kazanım bilfiil şeylerin varoluşu deneyimlerken 

yaşadıkları hazla doğrudan ilişkilidir. Bu çerçevede Whitehead’e göre Tanrı, 

evren üzerinde hazzı arttırarak, zamansal dünyadaki değerin yükseltilmesini 

amaçlar.60 Tanrı’nın bilfiil deneyimin dışında tanımlanması, O’nun, evrenin 

temel amacı olan hazdan dolayısıyla değerden yoksun kalması anlamına 

gelecektir. Whitehead’in sisteminde bu fikir geçerli değildir.  

Whitehead deneyim, haz, Tanrısal amaç kavramları etrafında 

geliştirdiği bu düşünceleri “Adventure of Ideas” kitabında incelediği bir diğer 

konuyla daha ilişkilendirir: Güzellik. Deneyim, haz, Tanrı kavramlarının 

güzellikle ilişkilendirilmesi ontolojik ve teolojik nitelikteki bir konuya 

estetiğin dâhil edilmesi anlamına gelir. Filozofun alanlar arasında kurduğu bu 

bağlantı ekoloji konusunu dolaylı bir yönden estetikle ilişkili kılmaktadır. Bu 

çerçevede filozofun estetik felsefesinde ilgilendiği bazı kavramlara kısaca 

değinmek yerinde olacaktır.  

Yukarıda bilfiil şeylerin varlık değerlerinin, deneyimledikleri hazza 

bağlı olduğu söylenmişti. Burada sorulması gereken soru, söz konusu haz 

durumunun sabit ya da değişken olup olmadığıdır. Whitehead bu soruya 

estetikten aldığı iki kavramla cevap verir: “Uyum” ve “Yoğunluk”. Filozofa 

göre bilfiil şey ve durumların haz kapasiteleri değişkendir. Özellikle canlı 

varlık kategorilerinde bu değişkenlik artar.61 Burada dikkat çekici olan şey, 

Whitehead’in bu ontolojik çıkarımı estetikle ilişkilendiriş biçimidir; çünkü 

filozofa göre deneyimde yaşanan hazzın artması, deneyimin güzelliğinin 

 

58 Whitehead, Adventure of Ideas, 226. 
59 Whitehead, Dinin Oluşumu, 116. 
60 John B. Cobb – David R. Griffin, Process Theology An Introductory Exposition 

(Philadelphia: The Westminster Press, 1976), 56. 
61 Cobb – Griffin, Process Theology, 67.  
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artması anlamına da gelmektedir. Filozofa göre Tanrı, varlık üzerinde arzu 

ettiği hazzı arttırmakla aynı zamanda güzelliği de arttırmış olur.62 

Whitehead’in güzellik tanımı şöyledir: 

“Güzellik bir deneyim durumundaki çeşitli etkenlerin karşılıklı 

adaptasyonudur. Böylece birincil anlamıyla Güzellik, örnekliğini bilfiil 

durumlarda bulan bir niteliktir ya da tersi söylendiğinde, bilfiil 

durumların farklı şekillerde dâhil oldukları bir niteliktir. Güzellik ve 

güzellik tiplerinde dereceler vardır.”63 

Filozofa göre güzellik nesnesi, nitel anlamda taşıdığı iki kritere bağlı 

olarak değer kazanır. Bunlardan ilki, güzellik nesnesinde işlevsel etkinliğe 

sahip faktörlerin uyumudur. Whitehead bu uyumu nesnenin varlığı için temel 

kabul eder. Ancak söz konusu uyum da kendi içinde iki boyutludur. Öncelikli 

olarak güzellik nesnesinde rol alan faktörler, birbirlerine benzerlikleriyle 

dikkat çekerler. Bu benzerlikler ortaya çıkabilecek her türden karmaşa ve 

kaotik gerilimi gidererek, nesnede basit bir yalınlık meydana getirirler. 

Whitehead güzelliğin bu formuna “Küçük Güzellik Formu” adını verir. Bu 

formda sağlanan içsel bileşenlerin uyumu, karmaşanın yokluğu sebebiyle sade 

ve yalındır. Güzelliğin ikinci formu “Büyük Güzellik Formu”dur. Bu formda 

esas olan, Küçük Güzellik Formu’ndaki sadeliğin aksine, nesneyi meydana 

getiren faktörlerin çeşitliliğine dayalı karmaşadır. Ancak bu mutlak bir 

karmaşa değildir. Whitehead, estetik nesneyi kaosa terkedilmiş çatışmaların 

odağı olarak görmez. Büyük Güzellik Formu’yla anlatılmak istenen şey; 

güzellik nesnesini meydana getiren faktörlerin nitel farklarından kaynaklanan 

içsel gerilimin, yüksek bir uyumda çözülmüş olmasıdır. Büyük form, küçük 

formdakine benzer şekilde kendi iç uyumuna sahiptir. Ancak birinci formun 

 

62 Cobb – Griffin, Process Theology, 65. 
63 Whitehead, Adventure of Ideas, 324. 
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aksine burada, benzerliklerden meydana gelen bir uyum değil, karmaşa ve 

çatışmadan üretilmiş bir uyum mevcuttur.64 Whitehead, güzellik nesnesinin 

değerinin yüksekliği için, çatışmadan ortaya çıkmış uyumun geçerliliğini 

savunur. Karmaşanın kendisine evrildiği uyum, benzerliklerden meydana 

gelen uyuma kıyasla iç yoğunluğu daha fazla olan bir uyumdur. Bu yoğunluk 

Tanrı’nın amaç edindiği deneyim hazzını yükseltir.  

Whitehead’in ontoloji, teoloji ve estetik alanlarında geliştirdiği tüm bu 

düşüncelerin merkezi temasını şu şekilde özetlemek mümkündür: 1- Tanrı 

evrende yaşanan hazzı arttırmak ister. 2- Yaşanan hazzın yoğunluğu bilfiil 

deneyim durumlarının karmaşık ilişkilerinden türeyecek uyuma bağlıdır. 3- 

Çeşitlilik ve karşıtlıkların değil, benzerlik ilişkilerinin yarattığı deneyim 

durumları yaşanan hazzın düşüklüğü ölçüsünde değer bakımından zayıftır. 

Buna mukabil, karmaşık ve çatışmalı ilişkiler ağından ortaya çıkmış 

deneyimler, hazzın yoğunluğuna bağlı olarak değer bakımından yüksektir.  

Whitehead burada açıkça görüldüğü gibi “değer hiyerarşisi” 

problemiyle uğraşmaz. Ekoloji felsefelerinde sıkça tartışılan varlık türleri 

arasındaki değerlerin eşitliliği sorunu, Whitehead ve süreç yorumcuları için 

konunun esasına dair değildir. Whitehead’in ekolojik perspektifi, varlık 

türlerinin değere sahip oldukları yönündedir. Ancak sahip olunan değer, bilfiil 

durumun deneyimleme esnasında yaşadığı hazza bağlı olarak değişkendir.65  

Konuyla ilişkili olarak anlaşılması güç metafizik çıkarımlardan birisi de 

Whitehead’in Tanrı’sının evrendeki hazzı yükseltmek için kaosu teşvikidir. 

Araçsal boyutta basit benzerlik ilişkilerine sıkışmış düşük kapasiteli haz 

deneyimleri, Tanrı’nın evren üzerinde gözettiği yüksek haz karşısında ikincil 

niteliktedir. Filozofa göre Tanrı, bilfiil durumlar arasında yaşanacak kaotik 

durumları kışkırtır; çünkü mutlak muhafazakârlık, evrenini özüne karşı 

 

64 Whitehead, Adventure of Ideas, 324-325.  
65 Cobb – Griffin, Process Theology, 66. 



183 | FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI 

düşmanlıktır.66 Tanrı, asli doğasında tüm var olanlara kendini farklı 

kılabilmenin imkânlarını teklif ederek, yeni ortaya çıkacak varlığı geçmişin 

kopyası olmaktan kurtarır.67 Yukarıda bahsi geçen saf potansiyeller, kendi 

öznelliklerini kurmakta olan bilfiil durumlar için Tanrı’nın sunduğu 

yenileşme, farklılaşma teklifleridir.68 Bilfiil varlıklar kendilerine sunulan bu 

teklifler sayesinde, geçmişi olduğu hâliyle tekrar etmek zorunda kalmadan, 

öznel kimliklerini kişisel farklarıyla yaratmanın imkânına kavuşurlar. Yaratıcı 

sürecin ilerlemeci karakterinin ontolojik kökeni, söz konusu imkânın varlığına 

dayanır. 

Tüm bu söylenenler Whitehead’in Tanrı’sının ekolojist karakterini 

açıkça ortaya koymaktadır. Bilfiil şeylerin öznel deneyimlerinde Tanrı 

tarafından teşvik edildikleri çeşitlilik ilişkileri, ekolojik bir yönlendirmedir.69 

Bu yönlendirmeye olumlu cevap veren bilfiil durumlar, kendilerine sunulan 

fiziksel ve kavramsal çeşitliliği kabul ederek, deneyim hazlarını yükseltirler.70 

Haz kapasitesindeki yükseklik aynı zamanda değeri de belirlediği için, bilfiil 

durumun diğer varlık türleri arasındaki derecesi de yükselmiş olur. Süreç 

teologlarına göre Whitehead’in Tanrı’sı, yaratıcı ilerlemedeki çeşitlilik 

ilişkisinden ortaya çıkacak hazzı gaye edindiğinden statükonun değil, varlıkta 

farklılaşmanın teşvik edicisidir.71 Bu yönüyle O, geleneksel inançlardaki 

mutlak kontrol edici Tanrı tasavvurlarıyla uzlaşmaz.  

Burada şu türden soruların akla gelmesi muhtemeldir: Tanrı için 

evrende kaotik ilişkileri teşvik etmek, bu ilişkilerden türeyebilecek 

düzensizliklerin riskini almak anlamına gelmez mi? Ekolojik çeşitliliği teşvik 

ederek evrendeki hazzı arttırma uğruna alınan risk, Tanrı’nın mutlak bilgisini 

 

66 Whitehead, Adventure of Ideas, 354. 
67 Whitehead, Adventure of Ideas, 357. 
68 Albayrak, Tanrı ve Süreç, 9-10. 
69 Griffin, Whitehead’s Radically Different Postmodern Philosophy, 81. 
70 Sherburne, A Key To Whitehead’s Process and Reality, 206. 
71 Cobb – Griffin, Process Theology, 59. 
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ortadan kaldırmaz mı? Bu türden sorular Whitehead’in ontoloji kökenli 

teolojisi için ciddi sorular değildir. Filozof işin daha başında, tüm var olanları 

bilfiil şey statüsünde birleştirerek bu türden sorulara üstü örtülü cevap vermiş 

olur. Filozofun sisteminde Tanrı diğer bilfiil şeylerden bağımsız bir varlık 

değil, aksine onlarla ortak ontik kökende bir varlıktır. Bu çerçevede her bilfiil 

şey için oluş süreci nasıl yeniliklere açıksa, Tanrı için de aynısı geçerlidir. 

Whitehead’e göre gelecek, Tanrı için kavramsal anlamda bilginin 

konusudur.72  

Tekil oluşların nasıl edimselleşeceğini görmek için, bilfiil şeyin oluş 

sürecinde yapacağı tercihleri beklemek Tanrı için de olsa zorunludur. Bergson 

(1941)’a atıfla söylemek gerekirse, şekerli bir su elde etmek için şekerin suya 

karışmasını beklemek gerekmektedir.73 Tanrı, bilfiil şeyin tercihlerini iyi olan 

imkânların seçimine doğru teşvik eder.74 Ancak söz konusu teklife, karşı 

tarafın vereceği cevap belirsizdir. Süreç, Tanrı namına bu aşamada sona erer. 

Seçimi nihayete erdirip sonlandıracak olan bizatihi teklifin sunulduğu bilfiil 

şeyin kendisidir.75 Tanrı, bilfiil şeyi kendisinin olmasını istediği tekil 

edimselleşmeye zorlamaz. O, bilfiil şeyin seçimlerinden doğacak acıları da 

sevinçleri de paylaşan dost olmanın ötesine hiçbir zaman geçmez. Dolayısıyla 

Tanrı’nın yaratıcı aktivitesinin kontrol edici değil ikna edici olmasından 

dolayı, O’nun sevgisi risk alan bir sevgidir. Bu yüzden dünyadaki her bir ilahi 

yaratıcı dürtü, macera seven bir nitelik taşır; çünkü Tanrı, sürecin sonunda ne 

olacağını bilmemektedir.76 

Whitehead bugün yaşıyor olsaydı gezegenin her gün artmakta olan 

ekolojik problemlerine çözüm niteliğinde özel bir şeyler söyler miydi 

 

72 Aydın, Âlemden Allah’a, 63. 
73 Henri Bergson, Düşünce ve Devingen, çev. Miraç Katırcıoğlu, M.E.B.Yay., 2.baskı 

(İstanbul,1986), 16. 
74 Cobb – Griffin, Process Theology, 52-53. 
75 Whitehead, Adventure of Ideas, 227. 
76 Cobb – Griffin, Process Theology, 57. 
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bilinmez. Ancak geliştirmiş olduğu yeni metafiziğin ekolojik sorunlar için 

farklı düşünsel perspektifler ortaya koyduğu açıktır. Tüm varlık kategorilerini 

kuşatıcı değer teorisi, insan merkezci dünya tasarımını eleştirisi, yaratıklarıyla 

aynı maceraya tabi Tanrı teorisiyle Whitehead, dinamik bir felsefi perspektif 

sunmaktadır.   

Sonuç 

Son yirmi yıl içinde küresel ölçekte gerçekleşen önemli doğa olayları, 

insanoğlunun gelecekle ilgili düşüncelerini kaygı verici düzeyde 

etkilemektedir. İklim değişikliğinden kaynaklanan hava sıcaklıklarının yol 

açtığı orman yangınları, buzulların erimesi, sel baskınları gibi doğal felaketler, 

çok sayıda ölümlere ve büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Gelecek 

yıllarda artarak devam edeceği öngörülen bu durum, insanın dünyayla 

kurduğu ilişkiyi tartışmaya açmaktadır. Gelişen tüm bu sorunlar neticesinde 

ekolojik bilinç, eskiye göre insan için daha önemli hâle gelmektedir. 

Ekoloji, temel olarak dünya üzerindeki canlılığı ekosistem ve biyosfer 

düzeylerinde inceleyen bilim dalına verilen addır. Bilimsel literatürdeki 

karşılığı böyleyken, farklı ideolojik bakış açılarının geliştirdiği ekolojik 

perspektiflerden de söz etmek mümkündür. Marksist, feminist, muhafazakar, 

anarşist birbirlerinden farklı düşünce biçimleri, kendi doğa felsefelerine 

uygun ekolojik söylemler geliştirmektedirler. Küresel felaketlerin hızlandığı 

bu dönemde söz konusu söylemlerin değeri her geçen gün artmaktadır.   

Alfred N. Whitehead’in süreç felsefesi ontolojik, estetik, teolojik 

yönleriyle mevcut ekolojik problemlerin üzerine düşünmek için uygun felsefi 

imkânlar sunmaktadır. Whitehead’e göre oluş deneyimi, tüm varlık 

kategorileri için ortak prensipler çerçevesinde işler. Tözcülüğün aksine süreç 

felsefesinde varlıklar arasında ontolojik yalıtımlar yoktur. Tüm var olanlar 

kozal bir nedensellik bağıyla, edimsel ya da potansiyel olarak birbirleriyle 
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ilişki hâlindedir. Whitehead oluş deneyimindeki bu esası, icat ettiği “Bilfiil 

Şey” ve “Bilfiil Durum” kavramlarıyla açıklar.   

Ekosistemler yapıları itibariyle kompleks olayların birlikteliğidir. Bu 

olaylarda tek bir neden olayın tüm gerçekliğini vermez. Dolaylı ya da dolaysız 

tüm kozal etkiler, olayın varlığında aktif nedenlerdir. Whitehead’in deneyim 

ontolojisi böyle bir ekolojik perspektifle uzlaşmaktadır. Filozofa göre bilfiil 

şeylerden meydana gelen dünya, birbirine bağlı karmaşık ilişkilerin bir 

neticesidir.  

İkinci olarak Whitehead’in estetik görüşü, ontolojik ilke olarak kozal 

deneyimi esas alan ekolojik perspektife önemli katkılar sağlar. Filozofa göre 

estetik nesnenin güzelliği, onu meydana getiren ögelerin karşıtlığına kıyasla 

belirlenmektedir. Nesneyi meydana getiren iç bileşenler ne kadar farklıysa, 

nesnede ortaya çıkan estetik ahenk o kadar büyük olacaktır. Whitehead 

güzelliğin bu formuna “Büyük Güzellik Formu” der.  

Estetik nesnedeki içsel yoğunluğun ekolojik yorumu, dünyayı meydana 

getiren bilfiil şeylerin oluş sürecinde yaşadıkları deneyim yoğunluğuna 

karşılık gelir. Whitehead’e göre bilfiil deneyim, oluş süreci boyunca ne kadar 

çok farklı bileşenin etkisi altındaysa, açığa çıkacak toplam haz o kadar yüksek 

olacaktır. Tanrı evrende karşıtlıkları teşvik ederek söz konusu hazzın 

artmasını arzular.   

Whitehead’in felsefesi Tanrı-evren ilişkisine getirdiği farklı bakış 

açısıyla da ekolojik bir değere sahiptir. Filozofa göre Tanrı, evrende 

yaşanmakta olan deneyimin değerinin artması istemektedir. İlahi Eros olarak 

vasıflandırılabilecek Tanrı’nın asli tabiatı, tüm varlık kategorilerini daha 

yüksek hazlara doğru teşvik eder. Söz konusu hazzın yoğunluğu yaşanan 

deneyimde paylaşılan karşılıklı ilişkilerin karmaşasına bağlıdır. Tanrı haz 

yoğunluğunu arttırmak için bilfiil şeylerin ilişkilerini karmaşaya kışkırtır. 

Mutlak bir kaos durumundan farklı olarak buradaki karmaşa, bilfiil deneyimin 

kapasitesindeki yaşamsal çeşitliliğe işaret etmektedir. Güzellikte olduğu 
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hâliyle burada da söz konusu olan, kaostan ortaya çıkacak düzendir. Varlık 

üzerindeki bu etkinliğiyle Whitehead’in Tanrısı, maceracı bir Tanrı’dır. 

Evrenin gelişiminde çeşitlilik ve karmaşayı teşvikiyle risk alan Tanrı, 

Whitehead’e göre tüm oluş sürecinin bilfiil aktif katılımcısıdır. Tanrı acıları 

ve sevinci kozmik düzlemde paylaşarak, varlıkla olan bağını kesintisiz 

sürdürür. Gezegen özelinde düşünüldüğünde, Whitehead’in Tanrısı tüm bu 

özellikleriyle ekolojist bir Tanrı’dır.      
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