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Eşitlik, Laiklik ve İslam: Feminizmin Epistemik Kapsam Sorunu 

Ayça Mazman
University of Cincinnati 

ÖZET ● Hâkim Batı kaynaklı feminist hareketler epistemik olarak bazı feminist 
perspektifl eri kapsamamakta ve birtakım kadın hakları hareketlerini “feminist” olarak 
saymamaktadır. Bu durum Afrika ve Ortadoğu’daki İslamcı ve Müslüman kadın ha-
reketleri düşünüldüğünde ortaya çıkmaktadır. Bu makalede amacım feminizmin karşı-
laştığı bu kapsam sorununu gözler önüne sermekti. İlk önce epistemik olarak en geniş 
kapsamlı feminizm tanımını bulup onun hangi tarz feminist bilgi yaratım süreçlerini 
desteklediğini analiz ettim. İkinci olarak çağdaş Batılı feminist hareketlerin teori ve 
pratikte benimsediği bazı temel değerleri (eşitlik, laiklik) ele aldım. Bu temel değerler 
feminizmin kapsamını daraltmaktadır. Aynı zamanda feminizm sadece teorik bir hareket 
olmadığından ve uygulaması da en az teorisi kadar önem taşıdığından, her yönüyle analiz 
edilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Son olarak İslamcı ve Müslüman 
kadın hareketlerinin kullandığı birtakım stratejileri ve bunların nasıl başarıya ulaştığını 
inceledim. Bunlar ışığında, en geniş epistemik kapsamlı feminizm tanımına ve pratikte 
beraberinde getirdiği bazı değerlere ve ilkelere bakıldığında Batılı feminist akımların 
İslamcı ve Müslüman feminist akımlarını kapsayamayacağını iddia ederek okuyucuları 
feminizmin teorik ve pratik çerçevesini yeniden değerlendirmeye davet ettim. 

ABSTRACT ● The predominant Western feminist movements of today epistemically do 
not cover some certain feminist perspectives and this situation results in some women’s 
movements not be counted as “feminist”. When the Islamist and Muslim women’s 
movements of Africa and the Middle East are considered, such an exclusion becomes 
more apparent. The goal of this paper is to show that feminism has a “scope problem”. 
First, I consider a defi nition of feminism with an epistemically wide scope and analyze 
the types of feminist knowledge creation processes it supports. Second, I argue that 
there are some values at the core of the Western feminist movements (such as equality, 
secularism) and that these values narrow the scope of feminism. At the same time, it 
is necessary to reevaluate every aspect feminist movements since the application of 
feminist theories is as important as the theories themselves. Lastly, I investigate the 
strategies that are used by Islamic and Muslim feminist movements and how they achieve 
success. In light of these considerations, when we look at a defi nition of feminism with 
a wide scope and the values it carries with it in application, I argue that the Islamist 
and Muslim women’s movements cannot be covered by it, so I invite the readers to 
reimagine the theoretical and practical framework of feminism. 

Felsefe Tartışmaları, sayı 53, s. 1-15, 2016.
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Batılı kadın hakları savunucuları (feministler) bir yandan içinde çok çeşitli 
feminist hareketleri barındırabilecek, davetkâr ve uzlaşmacı bir akım ya-
ratmaya çalışırken diğer yandan iyi saydıkları birtakım değerlere kucak aç-
maktadır. Bu değerlerin bazıları eşitlik, sosyal adalet, laiklik, demokrasidir 
ve bu liste daha da uzatılabilir. Bu değerlere verilen önem daha ilk bakışta 
bazı soru işaretleri doğurmakta. Bir kadın hakları akımı eğer benimsediği 
bazı değerleri seçerken Batının seçtiği değerlerin dışına çıkmaya kalkarsa ne 
olur? Eğer bir kadın hakları akımı kadın ve erkeğin eşitliğini kabul etmezse 
yine de feminist bir akım sayılabilir mi? Eğer bir kişi dindarsa feminist 
olabilir mi? Bütün bu sorular yüzünden bu makale sizleri kadın hakları 
akımlarının feminist sayılmasına sebep olan kriterleri yeniden düşünmeye 
ve İslamcı feminist hareketlerin lensiyle değerlendirmeye davet ediyor.

Bu makalenin ana argümanı Batı kaynaklı feminist hareketlerin bazı 
değerlere olan sıkı bağlılıkları yüzünden epistemik olarak bu değerleri takip 
etmeyen kadın hareketlerini feminizmin dışına ittiğidir. Bu durum genel 
feminizm projesinin yeniden ele alınmasını ve yeniden yapılandırılmasını 
gerektirir. Elbette bütün Batı kaynaklı kadın hareketlerinin tek çatı altın-
da toplandığını düşünüp basitleştirmek ve hepsinin stratejilerinin ve kısa 
dönem amaçlarının aynı olduğunu iddia etmek büyük bir yanlış olur. Batı 
feminizmi pek çok evreden geçmiştir. Yıllar içinde pek çok farklı akım Batı 
feminizmlerinde hâkim hale gelmiş fakat hakimiyetini koruyamamıştır (bu-
nun örnekleri için birinci, ikinci ve hatta üçüncü akım feminist hareketlere 
bakmak mümkün). Aynı zamanda, özellikle teoriye baktığımızda feminist 
teoriler varoluşçuluktan post-modernizme kadar her türlü teoriden nasibini 
almıştır. Ancak uygulamada birçok Batı feminist hareketi birbirine benzeyen 
yolları seçmektedir. 

Bu makalede hâkim Batı feminist hareketlerinin epistemik olarak bazı 
feminist perspektifl eri ve akımları çatısı dışında bırakmaya yatkın olduğunu 
göstermek için kullandığım strateji şudur: Öncelikle, Batı feminizmlerinin 
içinde epistemik olarak kapsam alanı en geniş olan feminizm tanımını seçip 
onun üzerinden feminist bilgi oluşumu ve üretiminin nasıl yapıldığını de-
ğerlendireceğim. Bu sayede daha başlangıçtan kendini yabancılaştırma ve 
dışlama politikaları üzerine kurmuş ya da o tarz politikaların uygulanmasına 
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elveriş sağlayan dar bakışlı Batı kaynaklı kadın hareketlerini elemeyi amaç-
lıyorum. İkincil olarak, Batılı feminizmlerin kendilerine amaç olarak seçtiği 
ideallerin belirlenmesinde vazgeçilmez derecede etkisi olan bazı güncel 
uygulamaları ve pratikte gerekli olan prensiplerin bazılarını tespit edecek 
ve tanımlayacağım. Feminizm sadece teorik bir akım olmadığı ve kökünde 
eylemcilik (aktivizm) de olduğundan, feminizmleri ele aldığımızda her 
cephesini ele almamız ciddi bir öneme sahiptir. Son olarak, hem seçtiğim 
epistemik olarak geniş kapsamlı feminizm tanımı hem de Batı feminizm-
lerinin pratikte bağlı olduğu prensipler düşünüldüğünde İslam çerçevesin-
deki bazı kadın hareketlerinin feminist sayılamayacağı sonucunun ortaya 
çıktığını savunacağım. Ayrıca Batı kaynaklı feminist hareketler ve onların 
temelinde yatan ilkeler feminist hareketlerin tek başarılı olma yolu değildir. 
Bütün bunlara rağmen Batı feministlerinin ve kullandıkları sistemin İslamın 
içinden ve İslamcı kadın hareketlerinden ortaya çıkabilecek feminist akım-
lara destek olmasının Batı feminizmlerinin temelinde yatan dayanışma ve 
kapsayıcı olma prensiplerine göre bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. 

Öncelikle İslam çerçevesindeki kadın hareketlerinden bahsederken 
kullanacağım bazı kavramları burada netleştirmenin gerekli olduğunu düşü-
nüyorum. İslam çerçevesindeki kadın hareketleri arasında aynı Batı feminist 
hareketlerinde olduğu gibi çok çeşitlilik mevcuttur. Müslüman ülkeler ve 
gruplar içindeki kadın hareketlerini en azından üçe ayırmamız gerekiyor: 
Müslüman (modernist) feministler, İslamcı feministler ve Laik feministler. 
Leila Ahmed’e (1992) göre Mısır kaynaklı İslami kadın hareketlerini mo-
dernist feministler ve İslamcı feministler olarak ikiye ayırabiliriz. Modernist 
feministler kadınların oy kullanma hakkı, türbansız dolaşma hakkı vs. gibi 
hakları savunurken ve Batı ve Batılı feministlerle diyalog halindeyken, 
İslamcı feministler özellikle Batılılaşma karşıtı olup türban ve çarşaf karşıtı 
söylemleri Batılılaşma olarak algılamaktadırlar (1992, s. 180). Buna benzer 
fakat daha ayrıntılı bir ayrım Azza Karam (1998) tarafından da yapılmıştır. 
Karam’ın ayrımına göre Müslüman feministler İslami kaynakları kullanarak 
“kadın ve erkek eşitliği söyleminin geçerli olduğunu kanıtlamaya çalışmak-
tadırlar” ve İslamcı feministler ise kadınların erkeklerle eşit olmaya çalı-
şırken zarar gördüğünü ve kadınlık onurlarının ezildiğini savunmaktadırlar 
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(Benim çevirim, 1998, s. 9-11). Bu ayrımlar ışığında bu makalede Müslüman 
feminist kavramını İslamın kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere birtakım 
Batı kaynaklı olduğu varsayılan değerlerle çelişmediğini savunan akımlar 
için ve İslamcı feminist kavramınıysa İslamın kadın-erkek eşitliğini destek-
lemediğini düşünen fakat yine de kadınların toplumdaki sosyo-ekonomik 
durumunu iyileştirmeye çalışan ve bunun için İslam kaynaklarını kullanan 
akımlar için kullanıyorum.

Makalenin geri kalanında Batı kaynaklı feminizmlerin laiklik ilkesini 
stratejilerinin temeline oturttuğunu iddia etsem de Müslüman kadın hareket-
leri içinde Laik bir feminist akımın da bulunduğu bir gerçek. Moghissi gibi 
laik feministlere göre kadın hakları sadece laik, kültürler arası müzakere 
merkezli ve evrensel prensiplere dayalı ve herhangi bir toplumdaki sosyal 
ve dinsel durum sebebiyle baltalanmayacak öncüller sayesinde olanaklıdır 
(1999, s. 8). Bu tarz feminist akımların üzerinde bu makalede fazla dur-
mamamın sebebi Batı merkezli feminist hareketlerle uyumlu olmaları ve 
benzer değerleri benzer stratejilerle savunuyor olmalarıdır. Fakat her ne 
kadar Batı merkezli hâkim feminist akımlar açıkça Müslüman ve İslamcı 
feminist akımları eleştirmeseler de, Müslüman ülkelerdeki laik feministler 
Ahmad’a göre “İslamcı feministlerin bölücü bir rol oynadığını ve evrensel 
insan hakları dilinin kullanılmasını savunan laik feministlerin çabalarına za-
rar verdiğini savunmaktadırlar. Laik feministlere göre İslamcı feministlerin 
kadınların sorunlarına İslam çerçevesinde çözüm araması laik feministlerin 
yabancı, Batılılaşmış ve İslam karşıtı olarak görülmesine sebep olmaktadır” 
(Benim çevirim, 2015, s. 9). Laik feministler benzer bir eleştiriyi bu maka-
lede kullandığım Müslüman feministler ve onların İslamı kullanarak eşitlik 
ilkelerini meşrulaştırma çabalarına karşı da yöneltebilirler. 

Müslüman kadınların oluşturduğu bu üç ana kadın hakları akımına kısa 
bir bakıştan sonra şimdi Batı feminist akımlarına geri dönelim. Amerikalı 
ünlü siyah feminist Patricia Hill Collins’in aşağıdaki sözleri feminizmi en 
geniş epistemik kapsamlı anlatan tanımlardan biridir: 

Siyah kadınların herkesten daha çok ezildiğini ve bu yüzden baskı me-
kanizmalarını, süreçlerini ve etkilerini anlamada en iyi bakış açısına 
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sahip olduklarını iddia etmek cazip bir önerge olsa da doğru değildir. 
Onun yerine, bu tarz fi kirler Afrikalı-Amerikalı kadınlar, Afrikalı-
Amerikalı erkekler, Latin Amerikalı lezbiyenler, Asyalı-Amerikalı ka-
dınlar, Porto Rikolu erkekler ve kendine özgü bakış açısı olan diğer 
gruplar tarafından onaylanmakla beraber her grubun kendine özgü ba-
kış açıları sayesinde gerçekleşen epistemik yaklaşımları en “objektif” 
doğruları oluşturur. (Benim çevirim, Jaggar, 2008, s. 256)

Patricia Hill Collins’in pozisyonunu geniş epistemik kapsamlı feminizm-
lerin temsilcisi olarak seçmemin birkaç sebebi var. Patricia Hill Collins ve 
savunduğu feminist bakış açısı teorisi felsefi  açıdan güçlü bir teori ve Hill 
Collins’e göre epistemik teminatlar, bilgi yaratma süreçleri ve bilginin ne 
olduğu teorisinin önemli unsurları arasında bulunuyor. Ayrıca tarafl ı, kısmi 
ve konumlandırılmış perspektifl eri bilgi olarak sayıp onlara epistemik bir 
statü verdiği için ve her kesimden gelen grupların bilgi yaratımına katkıda 
bulunabileceğini kabullendiği için bakış açısı teorisinin diğer teorilerden 
daha kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Bu teoriye göre şartlar ve bağlam 
gerektirmediği sürece hiçbir perspektif diğerinden daha üstün olarak dü-
şünülemez. Fakat aynı zamanda genel şartlar altında dünyanın gerçekleri 
üzerine yorum yapılırken beyaz erkeklerin perspektifi nin gerçekleri tam 
olarak yansıtmadığını ve marjinalize edilmiş grupların perspektifl erinin ger-
çek hakkında herhangi bir iddiada bulunulabilmesi için mutlaka göz önünde 
bulundurulması gerektiğini de savunmaktadır. 

Patricia Hill Collins ve onun bakış açısı teorisini diğer teorilerin 
üzerinde tutmamın bir başka sebebi ise bu teorinin eşitliğe olan bağlılığının 
özünde bütün farklı perspektifl ere verilen değerin yatmasıdır. Bazı şartlar 
ve bağlamlarda birtakım perspektifl er gerçeğe ışık tutmak acısından diğer-
lerinden daha başarılı olsa bile, bütüncül ve “objektif” bir gerçekliği yaka-
layabilmenin tek yolu bütün perspektifl ere kucak açmaktan geçmektir. Bu 
kurama göre “gerçeklik” bizden bağımsız, onu keşfetmemiz için bekleyen 
bir olgu olmak yerine değişik epistemik bakış açılarının bir araya gelmesiyle 
inşa edilen bir olgu olarak bize sunuluyor. Bu çok perspektifçilik içinde 
birbiriyle çelişen ya da birbirini tamamlayan perspektifl er barındırabilirken, 
içinde bulunduğumuz bağlam izin verdiği surece eşit derecede değer verilen 
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pek çok perspektifi  olanaklı kılıyor. 
Şu anki baskın Batı feminist düşünce sistemi, her bilgi önermesinin 

konumlandırılmış olduğunu ve ırk, sosyal sınıf, cinsiyet, etnik köken, en-
gellilik gibi faktörler tarafından şekillendirildiğini savunuyor. Sosyal adalet 
konusunda girilen her söyleşide herkes kendi konumsallığının farkında 
olmaya ve kendi ayrıcalıklarını sorgulamaya davet ediliyor. Şu anki feminist 
hareketlerin en önemli talebi herkes için eşitlik iken bu eşitlik her alanda 
bekleniyor; kadın ve erkek için eşit ücret, hükümetlerde eşit temsil ya da bil-
ginin üretildiği kurumlarda eşit temsil bunlardan sadece bazıları. Akademik 
kurumlarda eşit temsil talebine iyi bir örnek son yıllarda Amerika Birleşik 
Devletleri menşeili felsefeciler tarafından başlatılmış olan Konferanslarda 
Cinsiyet Eşitliği Kampanyası (Gendered Conference Campaign). Bu 
kampanya bir grup felsefecinin panellerine konuşmacı olarak sadece erkek 
felsefecileri çağırıp, konferans temasının uzmanı olmalarına rağmen kadın 
felsefecileri çağırmayan konferansları ve konferans düzenleyicilerini afi şe 
eden bir web sayfası açmalarıyla başladı. Akademik konferanslar profes-
yonel bağların kurulduğu toplantılar olmakla beraber aynı zamanda akade-
misyenlerin yaptıkları çalışmalar hakkında hızlı ve yapıcı geri bildirim ala-
bilmelerine olanak sağlamaktadır. Kadın felsefeciler uzun yıllar boyu erkek 
felsefeciler kadar konferanslarda konuşmacı olma daveti almadıklarından 
bu olanaklardan sistematik olarak mahrum bırakılmışlardır. Uzun vadede bu 
tarz sistematik sorunlar kadın felsefecilerin akademide ilerlemelerine engel 
olduğu gibi onların akademik bilgi üretim süreçlerine olan katılımını da zora 
sokmuştur. Konferanslarda Cinsiyet Eşitliği Kampanyası son senelerde ba-
şarıya ulaşmış ve Batılı feminist düşünce ve hareketinin içine işlemiş eşitlik 
beklentilerinin iyi bir örneği olmuştur.

Batı demokrasilerinde eşitlik taleplerinin eş koşulu genellikle kilise/
din ve devlet ayrımıdır; çünkü bu ayrım olmadan oy kullanma hakkı olan 
vatandaşların inanç sistemlerindeki çeşitliliğin tatmin edilmesi imkânsızdır. 
Laikliğe olan bağlılığın bir başka nedeni ise dinin toplum ve toplumsal 
normlar kadar hızlı değişmemesinden kaynaklanmaktadır; çünkü tek tanrılı 
dinler içeriği değişmeyen ve kutsal sayılan İncil, Kuran gibi birkaç kitaba 
bağlıdır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi kadın haklarının üreme 
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ve üreme sağlığı hakları ekseninde yoğunlaştığı ülkelerde feminist hareket-
lerin laikliğe olan bağlılığını anlamak zor değil. Kadınların doğum kontrolü, 
güvenli kürtaj tarzı hizmetlere erişimini engellemeye çalışan grupların temel 
argümanları din bazında olduğundan, laiklik bu tarz argümanların yasalara 
yansımasını engellemek için kullanılan bir araçtır. Örneğin, 2012 yılındaki 
Amerika Başkanlık seçimleri sırasında, başkan yardımcısı adayları demok-
rat Joe Biden ve cumhuriyetçi Paul Ryan televizyonda canlı yayınlanan bir 
tartışma programına katılmışlardı. Bu programın sunucusu adaylara kürtaj 
hakkındaki görüşlerini sordu. Demokrat Joe Biden koyu bir Katolik olması-
na rağmen cevabında feminist bir yaklaşımla, yasa yapımı ve kişisel inanç 
sisteminin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini ön plana çıkaran laiklik 
eksenli bir argüman sundu:

Konu kürtaja gelince, kilisemin de fi de dediğimiz [mutlak teolojik 
gerçek] pozisyonunu kabul ediyorum. Yaşam gebelik başladığında 
başlar. Bu benim kilisemin hükmü. Bunu kendi özel yaşantımda ka-
bul ediyorum. Fakat bu fi kri benim gibi inancı tam olan Hristiyanlara, 
Müslümanlara ve Yahudilere dayatmayı reddediyorum –[Paul Ryan’ı 
kastederek] buradaki arkadaşım, kongre üyesinin aksine bu fi krimi 
başkalarına dayatmayı reddediyorum. İnsanlara kadınların kendi vü-
cutlarına ne olacağını kontrol edemeyeceklerini söylemeye hakkımız 
olduğunu düşünmüyorum. Bana göre bu tarz kararlar doktorları ve ken-
dileri arasında verilecek kararlardır. Ve tabii ki Yüksek Mahkemenin 
kararı… –Ben buna müdahale etmeyeceğim. (Benim çevirim, Aralık 
2012, npr.org)

O halde nüfus çoğunluğunun Hıristiyan olduğu bir ülkede kadın (ve ırka 
bağlı ya da cinsel tercihe bağlı azınlıkların) ve erkeklerin sosyo-ekonomik 
eşitliğini sağlamak için laikliğe bağlılığı korumak zorunda olmanın en önemli 
sebeplerinden biri Hıristiyanlığın bazı versiyonlarının (Katolizm gibi) eşitlik 
ilkelerine karşı çıkan prensiplerinin yasalara müdahalesini engellemektir. Bu 
açıdan bakıldığında eşitlik ilkelerini (özellikle yasal düzenlemelerde) hayata 
geçirmek için laikliğe olan ihtiyaç, geniş bağlamda feminizmlerin epistemik 
stratejilerini yorumlamada nasıl bir etki yaratmaktadır? Diğer bir deyişle 
eşitlik ilkelerinin sistemin laik oluşu sayesinde sağlanabilmesi ve korunabil-
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mesi mümkünken, feminist akımlar kendilerini laiklikten soyutlayabilir mi? 
Batı kaynaklı feminist hareketleri düşündüğümüzde, bunun zor olduğunu 
görüyoruz, karşılaştığımız problemi kapsam sorunu olarak adlandırıyorum. 
Batı feminizmleri hümanist bir gelecek oluşturmayı amaçlarken laikliği seç-
meyen ve/veya kadın-erkek arasındaki eşitliği temel amaç olarak görmeyen 
bazı kadın akımlarını kapsamları dışında bırakıyorlar. Bu bahsedilen kadın 
hakları akımları kadının toplumdaki statüsünü iyileştirmeyi ve kadınların 
toplum içindeki özgürlüğünü yaygınlaştırmayı amaçlasalar bile, perspek-
tifl eri ve yarattıkları akımlar Batılı feminizm hareketlerinin standartlarına 
bakıldığında feminist olarak tanımlanamaz hale geliyor. Örneğin, İslam 
kaynaklı yönetim şekilleriyle yönetilen ülkelerde dini öğretiler sebebiyle 
kadın-erkek eşitliğine giden yol kapatılmaya çalışılmaktadır ve o ülkelerde 
yaşayan Müslüman kadınların dine ve şeriat düzenine sırtlarını dönmedikle-
ri sürece laikliği ve kadın-erkek eşitliğini talep etmeleri zordur. Dolayısıyla 
pek çok Müslüman feminist gibi eşitlik talep etseler bile laiklik merkezli 
argümanları kullanmaları onlar için kolay değildir. İslamcı feministler ise 
eşitliği talep etmedikleri gibi laikliği de zaten benimsememektedirler. 

Ayrıca kadın haklarında gelişme sağlamak için din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrı tutulmasını öneren argümanları dini esas alan kanunlarla 
yönetilen ülkelerde öne sürmek de her zaman imkân dahilinde değildir; 
çünkü sistem bu tarz argümanları öne sürenleri dışlamakta ve sistem dışına 
itmektedir. Bu bağlamda, Batılı feministlerin kolayca kullanabildiği temel 
stratejiler, İslami şartlarla yönetilen ülkelerdeki kadınlar için isteseler de 
kullanılabilir stratejiler olmayabilir. Aynı zamanda İslamcı feministler gibi 
bu stratejileri Batılılaşma olarak görüp reddeden kadın hakları savunucuları 
da bulunmaktadır. Ambar Ahmad’ın (2015) da dediği gibi “dünyanın pek çok 
yerinde, İslamcı feministler dini ve devlet otoriteleriyle pazarlık masasına 
oturabilmiş ve kadınların durumunu iyileştirmek için yasal reformlar yapıl-
masını sağlayabilmiştirler. Laik feministlerin yanı sıra İslamcı feministler, 
kadınlar için evlilik yaşının yükseltilmesinden ve kadını destekleyen evlilik 
ve boşanma yasalarından tutun kadınların eğitim alması ve iş hayatına katılı-
mı konularındaki gelişmelerde büyük bir rol oynamışlardır” (s. 10). İslamcı 
feministler eşitliği ve laikliği savunmamalarına rağmen bazı ortamlarda 



Eşitlik, Laiklik ve İslam: Feminizmin Epistemik Kapsam Sorunu

felsefe tartışmaları • 9 

kadın haklarının iyileştirilmesinde ciddi adımlar atılmasını sağlamışlardır. 
İlk bakışta bu kapsam sorununu çözmek için iki olasılık karşımıza 

çıkmakta. Birincisi şeriat gibi düzenlerdeki ve laikliğin olası olmadığı 
şartlar altında yönetilen ülkelerdeki kadın hakları akımlarının tarihsel ve 
bağlamsal anlamda Batı kaynaklı feminizmlerden farklı koşullarda baş-
ladığını kabul ederek bu tarz kadın hakları akımları için feminizm altında 
yeni bir epistemik kategori yaratmak olabilir. Bu tarz bir yaklaşımın kabulü 
zor olmamakla beraber Miriam Cooke, Anne Roald ve Nayereh Tohidi gibi 
bazı feministler tarafından kabul gören bir yaklaşımdır. Bu feministlerin her 
biri kendilerine ve kullandıkları teorik çerçeveye göre İslamcı feminizmleri 
kapsayan yeni kategoriler yaratmışlardır. Yine de hatırlatmalıyım ki bu 
kategorilerin yaratılmasının sebebi bu feministlerin Batı kaynaklı düşünce 
tarzını benimsemeleri ve İslamcı kadın hareketlerine şu andaki feminist 
hareketler içinde yer bulamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan ba-
kıldığında Batı kaynaklı bakış açılarını ideal bir epistemik temel yapı olarak 
gördüklerini ve yarattıkları kategorilere göre bazı kadın hakları akımlarının 
diğerlerine oranla daha fazla feminist olarak algılanabileceğini görüyoruz. 
Buna karşı olarak önerdiğim ikinci bir strateji ise feminizmin ne olduğunu 
yeniden tanımlayıp şimdi ve gelecekte karşımıza çıkabilecek kapsam sorun-
larını önlemeyi amaçlayan bir çerçeveye oturtmaktır. Bu tarz bir stratejinin 
faydası sadece kapsam sorununu çözmesi değildir. Buna ek olarak Batılı 
okuyucuları hedefl eyen ve onların da içinde bulunduğu akademisyenler için 
yazı yazan feministler olarak Batı kaynaklı feminist hareketlerin sorgulama-
dan kabul ettiği bazı varsayımları da sorgulamış olacağız.

Burada belirmek isterim ki bu makalenin amacı kesinlikle Batı kay-
naklı feminist teoriler ve praksisin kasten Müslüman kadınları kendine özgü 
ve meşru bakış açılarından mahrum ettiğini iddia etmek değildir. Ayrıca 
genel çerçevede Batılı feministlerin hiçbir grubu kasti olarak ve isteyerek 
kendi hareketlerinin dışına ittiğini düşünmüyorum. Makalenin asıl amacı 
bu tarz dışlamalara müsaade edebilecek teorik yapıyı yeniden düzenlemek 
ve bu tarz dışlamalara izin vermeden onarmaktır. Batılı feminizmlere ve fe-
minist hareketlere baktığımızda din unsuru ikinci plana atılmaktadır. Ancak 
birçok Müslüman kadın için din çerçevesi dışına çıkmak nerdeyse imkânsız 
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olup içinde yaşadıkları kültürün gerçekleri Batı kaynaklı feminist hare-
ketlerin içinde yer alan birçok kadınınkinden çok daha farklıdır. Özellikle 
demokrasiden uzak ve şeriatı benimsemiş ülkelerde yaşayan kadınlar için 
gerekli olan İslam çerçevesi içinde kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam 
yaratmayı başarmalarıdır (Joe Biden’ın önerdiği gibi yasa yapımında laik-
liğe bağlılığı savunmak gibi bir strateji takip edemeyecekleri ortadadır). Bu 
argümanı daha da ilerlettiğimizde göreceğiz ki bu tarz şartlar altında laiklik 
talebinde bulunmaları ve şeriata açıkça karşı durmaları kadın hakları savu-
nucularını ciddi anlamda zor duruma sokacağı gibi ilerletmeye çalıştıkları 
davada destekçilerini de kaybetmelerine yol açacaktır. 

İşin ilginç yanlarından biri ise laiklik ve eşitlik çerçevesinde bakıldı-
ğında bazı Müslüman kadınların ifade ve diğer özgürlüklerinin kullanımında 
yardımcı olduğuna inandıkları birtakım uygulamalar baskıcı olarak görü-
lebilir. Örneğin, eğer laiklik ve eşitlik taraftarıysanız, kadınların başörtüsü 
takmasını ya da çarşaf giymelerini zorunlu kılan kural ve yürütmeleri baskıcı 
ve kısıtlayıcı olarak görebilirsiniz (ve gerçekten de bu tarz kurallar teoride 
baskıcı olabilir) fakat şeriat altında yaşayan Müslüman kadın hakları taraf-
tarları başörtüsü takmayı ya da çarşaf giymeyi özgürlüklerine katkı sağlayan 
bir uygulama olarak algılayabilir. Başörtüsü takmaları veya çarşaf giymeleri 
sayesinde aşırı tutucu şartlar altında da olsa evlerinden çıkıp sosyal hayata 
karışmaları veya bir iş bulup çalışma hayatına atılmaları mümkün olmakta-
dır. Dolayısıyla asıl önemli olan Müslüman kadınların kendi bulundukları 
ortamda ve çözümlemeye çalıştıkları sosyal problemler arasında baş örtüsü 
ve çarşaf sorunsalı hakkındaki değerlendirmeyi kendilerinin yapmasının 
gerekliliğidir. 

Şimdiye kadar bazı şartlar altında Müslüman kadın hakları savunucu-
ları için (baskıcı rejimler altında yaşayan Müslüman ve İslamcı feministler 
için) laikliğin imkânsız bir strateji olduğunu ve özellikle İslamcı feministler 
için kadın-erkek eşitliğinin en temel amaç olarak benimsenemeyeceğini 
savundum. Öyleyse tutucu sistemlerde yaşayan Müslüman kadın hakları 
savunucularının davalarını ilerletmek için kullanabileceği bazı stratejiler 
nelerdir? Roald’a göre Müslüman kadınlar sosyal hayattaki ve toplumdaki 
konumlarını güçlendirmek için Yahudi-Hıristiyanların benimsediği gibi 
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kutsal kitapları yakından takip etmek yerine yorumlama yolunu seçebilirler. 
Roald’ın önerisini takip edecek olan Müslüman kadınlar “yeniden yapı-
landırma ya da reform yapma” yollarından birini seçebilirler (1998, s. 18). 
Yeniden yapılandırma, kutsal kitap ve metinleri yeniden ele alıp, bunları 
cinsiyet ve kadın haklarını göz önünde bulunduracak şekilde yeniden yaz-
maktır. Bunun bir örneği Elizabeth Cady Stanton’ın 1895’te yayımladığı 
Kadın İncili (The Women’s Bible) kitabıdır. Stanton dönemin kadınlarının 
sorunlarını göz önünde bulundurarak bütün Yeni Ahit kitabını baştan sona 
kadar yeniden yazmıştır.

Ancak İslamda bu derece yeniden yapılandırmalar hoş karşılanma-
maktadır. Müslüman kadınların son dönemlerde seçtiği genel strateji daha 
çok reform yapma yoluna gitmektir. Müslüman kadınlar –gerek Müslüman 
gerek İslamcı feministler– din içinde reform yaparken Muhammed’in 
yetişkinlik yıllarında ve İslamiyetin gelişinden sonra hayatına girmiş olan 
kadınların oynadıkları tarihsel rolleri yeniden düşünmeyi ve gözler önüne 
sermeyi seçmektedirler. Roald’ın önerdiği Yahudi-Hıristiyan geleneklerinin 
aksine bu tarz reformlar Kuran üzerinden başlamak yerine daha çok Kuran’ın 
sosyal konuları ele alan bazı bölümlerinin Peygamber’in hayatındaki kadın 
karakterlerin yaşam şekli düşünülerek yeniden yorumlanması anlamına gel-
mektedir. İslam bu tarz yorumlamalara açık bir dindir; çünkü Peygamber’in 
hayatı, hadisleri ve öğretileri İslamın ve uygulamasının anlaşılmasına ışık 
tutan önemli kaynaklardır. Peygamber’in hadisleri ve öğretileri aynı za-
manda Kuran’ın yorumlanmasında da kullanılabilir. Bu sebeplerden dolayı 
Muhammed’in ve eşlerinin hayatlarını yeniden tasavvur etmek ve değerlen-
dirmek günümüz Müslümanlarının ve özellikle Müslüman kadınların sos-
yo-ekonomik statüsü üzerinde olumlu etki yaratma potansiyeline sahiptir. 
Muhammed ve eşlerinin yaşam şekillerini yeniden ele alınması sonucunda 
bugünkü aşırı tutucu ve ataerkil İslami yönetim biçimlerinin tanrıbilimsel 
sistem yüzünden değil de tarihsel ve kültürel sistemler yüzünden varlık 
kazandığı iddia edilebilir.

Muhammed henüz hayattayken etrafındaki kadınların statüsünü yeni-
den değerlendirme stratejisini benimseyen Asia Djabar, Nawal El Saadawi 
ve Fatima Mernissi gibi pek çok Müslüman kadın yazar ve düşünür bulmak 
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mümkün. Örneğin, Müslüman bir feminist olan Mernissi Başörtüsü ve Seçkin 
Erkekler (The Veil and the Male Elite) isimli kitabında toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığını güçlendiren –kadınları kapanmaya zorlamak gibi– uygulama-
ların kaynaklarını araştırıyor. Bulgularına göre Peygamber’in ölümünden 
sonra ona atfedilen bazı fi kirlerin ve alıntıların kaynaklara dayandırılama-
dığını ve hatalı olduğunu görüyoruz. Mernissi’ye göre İslami ülkelerde var 
olan en gerici, cinsiyetçi ve kadın düşmanı fi kirler ve uygulamalar tarihte 
geriye dönüp araştırıldığında Muhammed’in döneminde yaşamış olan ve 
onun fi kirlerini çarpıtan birtakım kişiler yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu fi kir 
ve uygulamaların bazıları kadınların politikadan ve silahlı kuvvetler lider-
liğinden men edilmesi ve kadınların camilerde erkeklerle beraber ibadet 
edememesi gibi geleneklerdir. Eğer Mernissi’nin araştırma sonuçlarını göz 
önünde bulundurursak bu tarz gelenekleri sürdürmek yerine tamamen geride 
bırakmamız şarttır; çünkü bu geleneklerin kaynağı Muhammed, öğretileri 
ya da Kuran değildir. 

Mernissi gibi yazarlar çoğu zaman İslamiyetteki reform ihtiyacını 
belirtirken ve Muhammed’in hayattayken benimsediği fi kir ve uygulamaları 
tekrar değerlendirirken edebiyatı ve kurguyu kullanmalarına rağmen son 
zamanlarda bu stratejilerin açıkça birtakım Müslüman kadınlar tarafından 
politik ortamlarda da ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Örneğin, 2012 
senesinde Birleşmiş Milletler’in 56. Kadının Statüsü Komisyonu (The 
Commission on the Status of Women) toplantıları sırasında Amerika men-
şeili Karamah Vakfı tarafından düzenlenen bir panele katıldım ve kendini 
İslamcı feminist olarak tanımlayan Engy Abdelkader adlı bir kadın avu-
katın yukarıda bahsedilen yeniden değerlendirme stratejisini kullandığına 
bizzat tanık oldum. Abdelkader konuşmasında Muhammed’in hayatındaki 
kadınların yaşantılarına odaklanırken bugünkü Müslüman kadınlara zorla 
dayatılan bazı toplumsal ve sosyal rollerin Muhammed’in hayatındaki 
kadınlar tarafından benimsenmediğini anlattı. Örneğin, Muhammed’in eşle-
rinden birisi olan Ayşe’nin (Aisha Bint Abu Bakr) Deve Savaşı’nda ordunun 
liderliğini yapmasından ve Ayşe’nin politik konularda yaptığı konuşmalarla 
ünlü olduğundan bahsetti. Abdelkader konuşmasında ayrıca Muhammed’in 
ilk eşi olan Hatice’nin (Khadija bint Khuwaylid) hayatından kesitlere de yer 
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verdi. Hatice varlıklı, dul bir kadındı ve Muhammed’den 15 yaş büyüktü. 
Bunlara rağmen Muhammed Hatice’yi eşi olarak seçtiği gibi Hatice’nin 
ölümüne kadar başka bir kadını kuma olarak getirmedi. Abdelkader’e göre 
Muhammed’in sosyal hayatta güçlü bir yeri olan, ticaretle uğraşmış ve dul 
olan Hatice ile her şeye rağmen evlenmiş olması, dul kadınların toplum 
tarafından küçük görülmesi ve kadınların ev dışında çalışmasına izin veril-
memesi gibi fi kir ve uygulamaların yanlış olduğunun bir göstergesi olarak 
düşünülmelidir. Ayrıca Muhammed’in Hatice’nin ölümüne kadar ondan 
başka bir kadını eve getirmeyerek tekeşliliği seçmiş olması Abdelkader’e 
göre çokeşliliğin ve kuma sisteminin İslamın vazgeçilmez bir parçası ol-
madığını göstermekle beraber Muhammed’in Hatice’nin ölümünden sonraki 
dönemlerde neden pek çok kadınla evlendiğinin sebeplerini tekrar değerlen-
dirmemiz gerektiğini de göstermektedir. Muhammed’in Hatice’den sonraki 
yaptığı evlilikleri politik evlilikler olarak görmek mümkün; çünkü diğer 
eşlerinin Muhammed’in peygamberliğini ilk kabul edenlerle kan bağları 
vardır. 

İslamı Muhammed’in yaşadığı dönemde benimsediği uygulamaları 
göz önünde bulundurarak reforme etme çalışmalarına ek olarak, Afrika ve 
Ortadoğu’daki bazı Müslüman ülkelerde yaşayan kadınlar Kuran’ı ve bazı 
imamların otoritesini sosyal değişim yaratmak için kullanmaktadır. Buna bir 
örnek Moritanya İslam Cumhuriyeti’nden gelmekte. Birleşmiş Milletler’in 
İnsani Mesele Koordinasyonu Ofi si (the UN Offi ce for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) tarafından yayımlanan IRIN insani yardım haber ve 
analizleri servisine göre genital sakatlama (kadın sünneti) uygulamalarını 
engellemek için kadın hakları savunucuları İslamın bu tarz bir uygulamayı 
desteklemediğini belirttiler. Moritanya’daki kadın hakları hareketleri bazı 
imamların da desteğini alarak Kuran’daki bazı ayetleri baz alarak Allah’ın 
yarattığı vücuda gereksiz yere zarar vermenin yanlış olduğunu, insan vücu-
dunun Allah’ın bir lütfu olduğunu savunarak genital sakatlama uygulamala-
rına karşı mücadeleye devam etmektedirler. 

Buna benzer bir şekilde, Malezya’da İslam Kardeşleri (Sisters in 
Islam) isimli bir kadın hakları grubu kadına yönelik şiddete karşı bir kam-
panya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde bazı broşürler hazırlayan grup, 
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broşürlerinde “Müslüman erkekler eşlerine vurmakta serbest midirler?” tar-
zı sorulara yer verdiler ve bu soruların cevaplarını Kuran ve Muhammed’in 
öğretilerinden alıntılarla yanıtladılar. Seçtikleri metinlere bakılırsa Kuran’ın 
ve Muhammed’in öğretilerinin ışığında İslamda kadına karşı şiddetin 
lanetlenmesi gerektiğini iddia ettiler. Bütün bu örnekler göz önüne alındı-
ğında Müslüman kadın hakları akımlarının başarılı bir şekilde kadınların 
özgürlüklerini genişletmek ve sosyo-ekonomik durumlarını iyileştirmek 
için çalıştıkları ve kendilerine olabildiğince feminist ortamlar yaratmaya 
çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak Müslüman ülkelerde yaşayan kadınlar laiklik ya da 
eşitlik ilkelerini kullanmadan kadın hakları konusunda yavaş da olsa iler-
leme sağlamayı başarmaktadırlar. Görüldüğü gibi Batı kaynaklı feminist 
hareketler ve onların temelinde yatan ilkeler feminist hareketlerin tek başa-
rılı olma yolu değildir. Bu makalede Batılı feministlerin epistemik kapsam 
sorununu hem teorik hem de pratik örneklerle gözler önüne serdim. O halde 
feminizmi eşitlik ilkesiyle bağdaşlaştıran laik Batı feminist akımlarının kap-
sam sorununu nasıl çözebiliriz? Feminizmi nasıl tanımlamalıyız ki kapsam 
sorunuyla artık karşılaşılmasın ve Müslüman ve İslamcı kadın akımlarını 
da içinde barındırabilsin? Bu sorular hâlâ cevap bekliyor. Paidar’ın öner-
diği gibi belki feminizm “herhangi bir ideoloji ve bağlam içinde kadınların 
haklarını, olanaklarını ve seçeneklerini iyileştirmeyi amaçlamak” (1995, s. 
xi). Belki de en doğrusu feminizmi tanımlama çabalarından vazgeçip bütün 
kadın hareketlerinin tamamen bağlama ve içinde bulunduğu şartlara bağlı 
olduğunu iddia etmek. Bunun kararını okuyuculara bırakıyorum. 
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Aristoteles’te Dilin Politik Rolü

Öğr. Gör. Dr. Refi k Güremen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

ÖZET ● Aristoteles’e göre tek politik hayvan insan değildir. Hayvan Araştırmaları’nda 
bal arılarının, yabanarılarının, karıncaların ve turnaların da politik hayvanlar olduğunu 
söyler. Politika, I, 2 de bunu doğrular ve ek olarak insanın, tek politik hayvan değilse de, 
diğer politik hayvanlardan daha politik bir hayvan olduğunu söyler. Aristoteles üzerine 
çalışan uzmanlar arasında, rasyonel konuşma yetisi sebebiyle insanın daha politik olduğu 
yönünde geleneksel bir fi kir birliği vardır. Bu görüş Politika, I, 2’den de bir destek bulur 
gibi görünüyor; çünkü bu bölümde, insanın daha politik olduğunu söyledikten sonra 
Aritoteles dilin insanın politik hayatındaki yerine değinir. Bu makale dil hakkındaki 
bu geleneksel görüşe itiraz ediyor ve insanın daha politik olma karakterini açıklayan 
unsurun dil yetisi değil, dilin politik rolünü açıklayan unsurun insanın daha politik olma 
karakteri olduğunu ileri sürüyor.

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, politik hayvanlar, dil, doğal teleoloji, nedensel açıklama. 

ABSTRACT ● Human beings, according to Aristotle, are not the only political animals. 
Bees, wasps, ants and cranes are the other political species mentioned by Aristotle in the 
History of Animals. Politics, I, 2 confi rms this point and makes the additional statement 
that human beings, if not the only political animals, are nevertheless more political than 
the other political animals. There has been a traditional scholarly agreement that the 
capacity for rational speech is the reason why human beings are more political. This 
traditional view seems to have some support from the same chapter of Politics, where 
Aristotle addresses, right after having stated that human beings are more political, the 
role of language in human beings’ political life. This paper contests this traditional view 
about language and claims that it is the more political character of human beings which 
explains the political role of language and not vice versa. 

Keywords: Aristotle, political animals, language, natural teleology, causal explanation.
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Giriş

Aristoteles, insanın dil kapasitesinin politik rolü hakkındaki görüşlerini en 
açık şekilde Politika adlı eserinin ilk kitabının ikinci bölümünde (Politika, 
I, 2) ifade ediyor.1 Bu bölümden çokça bilinen ifadesiyle, Aristoteles’e göre 
insan doğal olarak politik bir hayvandır.2 Ancak yine bu bölümde okuyoruz 
ki insanı politik hayvan yapan özelliği değildir dil. Dahası, politik olmak 
yalnızca insana ait bir özellik değildir.3 Aristoteles’e göre insan dışında baş-
ka politik hayvanlar da vardır: arılar gibi topluluk halinde yaşayan hayvanlar 
Aristoteles’in “politik” olarak nitelediği hayvanlardır. Hayvan Araştırmaları 
isimli bir başka metninden öğreniyoruz ki insanın ve arıların ötesinde yaba-
narıları, karıncalar ve turnalar da Aristoteles’e göre politik hayvanlardır.4 
O halde doğal olarak politik olmak, Aristoteles’e göre, insan türü için ayırt 
edici bir özellik değil, başka birtakım hayvanlarla ortak paylaştığı zoolojik 
bir özelliktir. Aynı şekilde, insanın sahip olduğu türden bir dil yetisine sahip 
olmak da, Aristoteles için, doğal olarak politik hayvan olmanın tanımlayıcı 
özelliklerinden biri değildir. Zira politik hayvan olup da dil yetisine sahip 
olmayan başka hayvanlar da vardır. Politika, I, 2 bu açıklamayı doğruluyor. 
Bu bölümde, dil kapasitesine insanın politik bir hayvan olduğunu açıklamak 
için değil, yalnızca diğer politik hayvanlardan daha politik olduğu söylenir-
ken başvuruluyor.5 

Aristoteles çalışmalarındaki en yaygın varsayım, insanın dil yetisine 

1 Bütün Aristoteles referansları I. Bekker (1831) edisyonuna; bütün Platon refe-
ransları Stephanus sayfalarınadır. 

2 Politika, I, 2, 1253a1-4. İnsanın politik bir hayvan olduğu fi kri ilk kez Aristoteles 
tarafından değil, hocası Platon tarafından dile getirilmiştir: Phaidon, 82a-c.

3 Bu fi kir de Aristoteles’ten önce yine Platon tarafından, bir önceki notta belirtilen 
Phaidon pasajında ifade edilmiştir. 

4 Historia Animalium, I, 1, 488a7-488a10. 
5 İnsanın daha politik olduğu ve dilin bu özellikle ilişkisi için bkz. Politika, I, 2, 

1253a6-18. Bu yazının devamı bu pasaj hakkında olacağından ilerleyen sayfalar-
da pasajın tamamı alıntılanacaktır. 
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sahip olmasının, insanın daha politik olmasının açıklaması olduğu yönün-
dedir.6 Buna göre, insan daha politik bir hayvandır çünkü dil yetisine sahip 
olan tek hayvan odur. Ancak bu geleneksel yorumda “çünkü” bağlacının 
anlamı konusunda örtük biçimde işleyen bir kabul, dil ve politik hayat iliş-
kisinin analizinde felsefi  açıdan göz ardı edilemeyecek bir fark yaratıyor. Bu 
yazıda göstermek istediğim noktalardan biri, geleneksel yorumun “çünkü” 
bağlacının açıklayıcı değeri konusundaki kabulünün Aristoteles’in argüma-
nına uygun olmadığıdır. 

Bu bağlamda “çünkü” bağlacı iki anlamda söylenmiş olabilir. Bu 
bağlaç ile ya “sayesinde” denmek isteniyordur ya da “sebebiyle” denmek 
isteniyordur. İnsanın dil kapasitesi ve daha politik olma özelliği arasındaki 
ilişkinin geleneksel yorumu, “çünkü” bağlacının bu ikinci anlamına dayanır. 
Yani bu yorumda “İnsan, Aristoteles’e göre, diğer politik hayvanlardan daha 
politiktir çünkü dil yetisine sahiptir” derken kast edilen, insanın dil yetisi 
sebebiyle daha politik olduğudur. Buna göre, insan daha politik olabilecek 
bir hayvandır; bunu da konuşarak yapabilir ve nihayet yapar. Sonuç olarak 
bu yaklaşıma göre aslında insan daha politik olmayı bir anlamda seçer: daha 
politik olabilecek şekilde konuşabilir fakat diğer hayvanlar böyle bir fark 
yaratamaz. Bu yorumda, insan diğer politik hayvanların yapamadığı bir şeyi 
yapabildiği için daha politiktir. Kısaca söylersek, geleneksel yorumda, insan 
böyledir (yani daha politiktir), çünkü böyle olabilir.

Bu geleneksel yoruma bir örnek olarak Aristoteles’in siyaset felsefesi 
konusundaki çalışmaları ile temel bir referans olan Fred D. Miller’ın açıkla-
masına bakabiliriz. Miller şöyle diyor: 

Politik hayvanlar ortak bir hedef ya da fonksiyon için işbirliği yapa-
bilen hayvanlardır, ve iletişim yoluyla insanlar daha etkin ve daha üst 

6 Politika konusunda en temel başvuru kaynaklarındaki varsayım bu yöndedir. 
Örneğin bkz. Saunders (1995, s. 64) ve Reeve (1998, s. xlviii). Bunlar dışında 
Aristoteles’te politik hayvan olarak insan konusunda temel referanslar olan şu 
makale ve kitapların dil konusundaki analizleri de açık ya da örtük şekillerde 
bu varsayıma dayanır: Mulgan (1974); Kullmann (1980); Kullmann (1993); 
Labarrière (2004).
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düzeyde işbirliği yapmaya muktedirler. Çünkü yalnızca insanlar ahlaki 
bir algıya, en önemlisi de faydalı olan ve adil olanın algısına sahiptir-
ler. Bu da insanları haz ve acının ötesinde daha yüksek emeller için 
işbirliği yapmaya ve bunu da arılardan ve karıncalardan daha karmaşık 
ve etkili sosyal düzenlemeler yoluyla yapmaya muktedir hale getirir 
[…].7

Miller’ın açıklaması elbette insanın iletişim yetisi ve ahlaki nosyonlar 
konusundaki algısı sayesinde daha politik olduğunu var sayıyor ama biraz 
dikkatli okuduğumuzda Miller’ın insanın daha politik olması konusundaki 
asıl açıklamasının insanın bunu yapabilecek olmasına dayandığını anlıyoruz. 
İnsan diğer hayvanlardan daha karmaşık sosyal düzenlemeler kurabilecek 
bir canlıdır ve nihayet bunu yapar. Bu açıklamada, insanın bu karmaşıklığı 
neden tercih edeceği, ahlaki emellere niçin daha az karmaşık bir yaşamda 
daha etkili bir biçimde ulaşılamayacağı konusunda herhangi bir fi kir bulmak 
mümkün değil. Yani yüksek ahlaklı ve konuşabiliyor diye insanın karmaşık 
topluluklar kurmaya yöneleceği fi kri gerekçelendirilmeden varsayılmış 
durumda. 

Bu yazıda, bu geleneksel yorumun Aristoteles’in düşüncesine uygun 
olmadığını ve doğru yorumun “çünkü” bağlacının “sayesinde” anlamında 
bulunabileceğini göstermek istiyorum. İki anlam arasındaki farkın konu 
açısından önemi şu örnekle açıklanabilir: “Sokrates’i zindandan Kriton 
kaçırdı, çünkü para ve nüfuz sahibiydi.” cümlesindeki “çünkü” bağlacı 
için de “sebebiyle” ve “sayesinde” anlamları arasında bir muğlaklık var. 
Ancak yine de burada “çünkü” ile söylenmek istenenin “sebebiyle” değil 
“sayesinde” olduğunu kabul etmeliyiz. Kriton, Sokrates’i gerçekten de 
kaçırabilmiş olsaydı, şunu biliyor olacaktık ki para ve nüfuz sahibi olması, 
Kriton’u Sokrates’i zindandan kaçırmaya iten şey değildir: Kriton ne bu 
amaçla harekete geçmiştir ne de bunlar tarafından harekete geçirilmiştir. 

Bu yazıda savunacağım fi kre göre, insan dil yetisine sahip diye daha 
politik bir hayvan değildir. Bununla söylemek istediğim ise şudur: Aynen 

7 Miller (1995, s. 32). 
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Kriton örneğinde olduğu gibi, dil sahibi olmak insanın daha politik olması-
na yol açan, yani insanı daha politik olmaya iten özellik değildir. Şu doğru: 
insan dil yetisine sahip olmasaydı, “olduğu bu politik hayvan”8 ve sonuç 
olarak daha politik bir hayvan olamazdı.9 Ancak yine de dil yetisine sahip 
olması insanın, olduğu bu politik hayvan olması için yeterli değildir. Yani 
insanın dil yetisine sahip olmasından, olduğu bu politik hayvan olmasını 
çıkartamayız. Kriton’un Sokrates’i kaçırması için zengin ve nüfuzlu olması 
nasıl ki tek başına yetersiz ama gerekli ise, dil yetisi de insanın daha politik 
olması için tek başına yetersiz ama gereklidir. O halde, insanın olduğu bu 
politik hayvan olması dil yetisi ile açıklanamaz. Tersine, dil yetisinin politik 
işlevi insanın, olduğu bu politik hayvan olmasıyla açıklanır. 

Dil Doğası Gereği Politik Değildir

Konuyu yeni baştan ele alırsak: Politika, I, 2’de politik hayvan olarak in-
sanın hayatında dil kapasitesine yüklenen rolü anlamak için kilit önemdeki 
unsur, Aristoteles’in burada (1253a9) başvurduğu meşhur teleoloji ilkesidir. 
Bu ilkeye göre “doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz”. Aristoteles, bu ilkeyi dil 
ve insanın politik hayatı arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanıyor. Yani 
insanın dil yetisi ile daha politik olması arasındaki açıklama ilişkisinin 

8 Bu ifade için bir sonraki nota bakınız. 
9 İki noktanın altı çizilebilir: a) Aristoteles bir “fi ksisttir” yani ona göre hayvan 

türlerinin bir başlangıcından, bir kökeninden ve evriminden bahsedilemez. Yeni 
hayvan türleri ortaya çıkmaz; var olan türler kaybolmaz. Hayvan türleri ezelden 
beri vardırlar ve ezelden beri bugün oldukları gibidirler. O halde insanın bugün 
olduğu politik hayvanın bir evrimin sonucu olduğu söylenemez; b) İnsan önce “ 
doğal olarak politik bir hayvan” ve daha sonra yani buna eklenen çeşitli başka 
özelliklerle “daha politik” bir hayvan değildir. Diğer politik hayvanlarla karşı-
laştırma içinde insanın “daha politik” olduğu söylenebilir. O halde insan, zaten 
olduğu bu politik hayvan olarak daha politiktir. Doğal olarak sahip olduğu politik 
olma karakterine yapılacak, doğal ya da doğal olmayan ilave özelliklerle “daha 
politik”lik edindiği söylenemez. Bu yazıda kullanacağım “insanın, olduğu bu 
politik hayvan olması” ifadesi bu iki nokta göz önünde tutularak anlaşılabilir. 
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yönünü belirlemek için bu ilkeye başvuruluyor. Aşağıdaki pasaj, “Bu iki 
özellikten hangisi hangisini açıklamaktadır?” sorusuna var saydığı cevap 
açısından önemli ve tartışmaya açık bir pasaj. Pasajı geniş bağlamı içinde 
alıntılayalım:

[Polis] doğal şeylerden biridir ve insan doğal olarak politik bir hay-
vandır, ve bir rastlantı sonucu değil de doğal bir biçimde polissiz olan 
kişi ya aşağı bir varlıktır ya da insan üstü bir varlıktır. Homeros ta-
rafından yerilen şu kişiye benzer: ‘soysuz, yasasız, hanesiz”. Çünkü 
böyle biri doğal olarak savaş tutkunudur, tek başına bir piyon gibi. 
İnsanın her tür arıdan ve topluca yaşayan herhangi başka hayvan tü-
ründen daha politik olduğu açıktır. Zira her zaman dediğimiz gibi, 
doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz; ve hayvanlar arasında yalnızca insanın 
dili vardır. Doğru, ses acı ve hazzın işaretidir ve sesi diğer hayvanlarda 
da görürüz. Onların doğaları acının ve hazzın duyumuna sahip olacak 
noktaya ve bunu birbirlerine işaret edecek noktaya gelmiştir. Lakin dil 
faydalı ve zararlıyı ve sonuçta adil olan ve adil olmayanı göstermek 
amacıyla vardır. Diğer havyanlar karşısında insana özgü olan bir şey 
vardır: yalnızca insan iyi, kötü, adil, adil olmayan, ve bunun gibi baş-
ka nosyonların algısına sahiptir. Aileyi ve polisi kuran işte bu türden 
nosyonlarda ortaklıktır. (1253a4-18) 

Pierre Pellegrin’e göre dil hakkındaki bu argüman iki şekilde anlaşılabilir: 
“1) Hiçbir şeyi boşa yapmayan doğa, insanı, (daha) politik olma fonksi-
yonlarını yerine getirebilmesi için –ki bu insanın nihai hedefi dir– dil ile 
donatmıştır; 2) insanın dil ile donatılmış olması insanın politik bir hayvan 
olduğunun işaretidir çünkü, başka türlü, dil bir işe yaramıyor olacaktır. 
Metne daha yakın olan ikinci okuma aynı zamanda daha güçlüdür: İnsanın 
dili, esası itibariyle politik bir yönelimi olacak şekilde verilmiştir.”10 O 
halde, Pellegrin’in tercih ettiği okumaya göre insanın politik karakteri, dil 
sahibi olması olgusundan çıkartılabilir çünkü insan politik olmasaydı dil 
sahibi de olmayacaktı. İnsan politik olmasaydı dil boşuna verilmiş olacaktı. 
İnsanın politik olması ile böyle yakından bağı olduğu için dil esası itibariyle 

10 Pellegrin (1983, s. 65).
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politiktir. 
Pellegrin’in neden ikinci okumayı tercih ettiğini, gösterdiği sebep-

lerden çıkarmak güç. İlkin, metne daha yakın olan okuma ikincisi değil 
birincisi gibi görünüyor; çünkü yukarıdaki pasaja dikkatlice baktığımızda 
dile insanın politik olmasını açıklamak için değil daha politik olmasını 
açıklamak için başvurulduğunu görüyoruz. Bu ise birinci okumada altı çizi-
len bir nokta. İkinci olarak, ikinci okumanın neden birinci okumadan daha 
güçlü olduğunu anlamak zor zira birinci okuma da ikinci okuma kadar dilin 
“esası itibariyle politik bir yönelimi” olduğunu söylüyor.11 

Dilin esası itibariyle politik bir yönelimi olduğu fi kri benim de bu 
yazıda yapacağım açıklamayı desteklediği halde, yukarıda alıntılanan pasaj-
daki “dil faydalı ve zararlıyı ve sonuçta adil olan ve adil olmayanı göstermek 
amacıyla vardır” ifadesine çok fazla ağırlık verilmemesi gerektiğini düşü-
nüyorum; çünkü bu ifade bizzat Aristoteles’in kendi kriterleriyle aşırı güçlü 
bir ifade. İki sebeple: A) Dil konusunda Politika’nın bu bölümü dışındaki 
metinlerde söylediklerine baktığımızda, Aristoteles için aslında dilin esası 
itibariyle politik olmadığını anlıyoruz. Ona göre, dilin kullanımları o kadar 
çeşitlidir ki bunlara baktığımızda dilin esası itibariyle, kendiliğinden politik 
bir yönelimi olduğunu söylemek mümkün değil; B) dilin bütün politik kul-
lanımları Politika’nın bu pasajında söylendiği gibi “faydalı ve zararlıyı ve 
sonuçta adil olan ve adil olmayanı göstermeye” yönelik değil.

Bu son iki nokta biraz daha açıklanmalı. Birincisinden (A) başlarsak, 
anlıyoruz ki Politika, I, 2’de bahsedilen dil kullanımı apofantik bir kullanım 
olacaktır. Yani buradaki kullanım, dilin bazı şeylere ve bazı durumlara “fay-
dalı”, “faydasız”, “iyi”, “kötü”, “adil”, “adil değil” gibi sıfatların yüklen-
mesi (ya da reddedilmesi) amacıyla kullanılması olacaktır. O halde burada 
“doğrunun ve yanlışın söz konusu olduğu türde” önermelerden (logos; De 
Interpretatione, 4, 17a3-4) bahsedilmektedir. Oysa Aristoteles’e göre bütün 

11 Bunların yanında, Pellegrin’in tercih ettiği ikinci okuma, kitabının bu bölümüne 
verdiği başlığın da tersini söylüyor. Pellegrin’in kitabının bu bölümüne verdiği 
başlık: “İnsan politiktir çünkü dil sahibidir”. 
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logoi bu türden yani apofantik değildir: örneğin dua. Duaların bir doğruluk 
değeri yoktur:12 ne doğrudur ne de yanlıştır. Bu durumda, şu sonucu çıkar-
tabiliriz: dilin kullanım alanları Politika, I, 2’de söylenen politik kullanımla 
sınırlı değildir ve bu farklı alanlardaki dilsel unsurlar da bu politik kulla-
nımdan farklı bir türdedir. Ancak apofantik olmayan bu kullanımların, dilin 
homonim, metaforik ya da doğal olmayan kullanımları olduğunu söylemek 
için de bir sebep yok. Bu kullanımlar hiçbir şekilde insana daha az özgü 
değildir. Fakat yine de Politika, I, 2’nin kriterleriyle politik de değildirler.13 

Dahası, apofantik olmayan önermelerin ötesinde, dil yetisi dolayı-
sıyla yalnızca insanın muktedir olduğu ve fakat yine Politika, I, 2’de tarif 
edildiği gibi politik olmayan fonetik öğeler var. Bir isim veya bir rhème,14 
Aristoteles’e göre, bir şeyi gösterme şekilleri (dêloun ti)15 bir bildiriminki 
gibi ve o seviyede olmayan sözlerdir (phaseis).16 Ancak bu dilsel unsurlar 
da insanın dil yetisine aittir ve ne kadar bağlamsız, rastlantısal, amaçsız 
vs. olurlarsa olsunlar bir ismin ya da bir rhème’in söylenmesi, insanın dil 
yetisinin özgün ve doğal bir kullanımıdır; homonim değildir. Fakat yine de 
Politika, I, 2’deki gibi politik bir kullanım da değildir.

Dilin esası itibariyle adil-olan ve adil-olmayanı gösterecek şekilde 
politik olduğu fi kriyle ilgili ikinci (B) sorun şudur: dilin, apofantik ve politik 
olduğu halde adil olan vs.’yi söylemek amacıyla yapılmayan kullanımları 
var. Nikomakhos’a Etik, IX, 9, 1170b8-14’te, Aristoteles böyle bir kullanım-
dan bahsediyor:

12 De Interpretatione., 4, 17a2-6.
13 Ömer Aygün (2017) apofantik olmadığı halde bazı dil kullanımlarının, özellikle 

de dilek-istek kipindeki kimi kullanımların politik bir anlamı olabileceğini ileri 
sürüyor. Ancak o da bu kullanımların Politika, I, 2’de söylendiği gibi aile ve polis 
kurmaya yönelik olmadığını teslim ediyor.

14 Bkz. De Interpretatione, 2, 16b6-7 ve Poetika, 20, 1457a14-16.
15 Bu ifadeye Politika, I, 2, 1253a14’te dilin fonksiyonu konusunda söylenen ile 

benzerliği dolayısıyla dikkat çekmek istiyorum: ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ 
συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν.

16 İsim ve rhème konusunda, bkz. De Interpretatione, 2 ve 3. 
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Var olmak, insanın kendisinin erdemli biri olduğunu duyumsamasıy-
la daha tercih edilir bir hal alır; böyle bir duyumsama kendi başına 
hoştur. O halde insan aynı zamanda, arkadaşının da var olduğunu du-
yumsamalı. Ve işte birlikte yaşadığımızda ve söz ve fi kirlerimizi pay-
laştığımızda olan şey budur: insan söz konusu olduğunda ortak yaşamı 
bu şekilde anlamalıyız. Başka türlü söylersek, hayvanlardaki gibi bir 
arada otlamak gibi değildir [insanın birlikte yaşamı]. 

Bu metin, Aristoteles’in erdemli insanların arkadaşlığını ve birbirlerine 
duydukları ihtiyacı analiz ettiği daha geniş bir bağlam içinde yer alıyor.17 
Aristoteles’e göre topluluk yaşamının en insani hali erdemli insanların dil 
yoluyla düşüncelerini paylaştıkları dianoetik birlikteliklerde bulunur. Bu 
tür birlikteliklerde yalnızca politikayı ilgilendiren konuların değil, bunlar 
dışında (hatta bunlardan ziyade) felsefenin ve bilimsel konuların söz konusu 
edileceğini söyleyebiliriz.18 Ancak felsefe ve bilim konuşmalarının, Politika, 
I, 2’de söylendiği gibi her zaman ve zorunlu olarak “faydalı ve zararlıyı 
ve sonuçta adil olan ve adil olmayanı göstermeye” yönelik olmayacağını 
da kabul etmek gerekir. Ancak böyle olmadığı halde, anlaşılan o ki, bu tür 
konuşmalar Aristoteles’e göre ayırt edici biçimde insana özgü politik ko-
nuşmalar olacaktır. O halde erdemli insanların dianoetik birlikteliklerindeki 
dil kullanımının apofantik olduğu halde Politika, I, 2’deki anlamda politik 
olmadığını; hatta Politika, I, 2’de söz konusu edilen kullanımın dilin insanı 
ayırt edici politik kullanımları arasında ikincil bir statüye sahip olduğunu 
ileri sürebiliriz. 

Son olarak şu noktayı tartışalım. Pierre Pellegrin’in insanın dil yetisi 
ve politik hayatı konusunda tercih ettiği yoruma göre, dile sahip olmasından 
insanın politik bir hayvan olduğunu çıkartmak mümkündür; çünkü insan 
politik bir hayvan olmasaydı dil boşuna verilmiş olacaktı. Bu fi kre göre, 
dilin insandaki varlığını tespit etmek, insanın politik bir hayvan olduğunu 
(ve muhtemelen, olduğu bu politik hayvan olduğunu) çıkarsamak için yeter-

17 Bu tartışmanın daha geniş bir bağlamı için bkz.: Nikomakhos’a Etik., IX, 9, 
1170a13-b19. Ayrıca bu pasaj için bkz. Irene Lui, (2010). 

18 Bu yalnızca Aristoteles için değil Yunanlı bütün fi lozofl ar için ortak bir kabuldür. 
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lidir. Bu yorumda da Aristoteles açısından sorunlu bir yan var. Eudemos’a 
Etik’ten şu pasajı okuyalım:

Bir açıdan bakıldığında, birlikte yaşamayı tercih etmek saçma görüne-
bilir, özellikle de diğer hayvanlarla ortak olan etkinliklerimiz düşünül-
düğünde: birlikte yemek ve içmek gibi. Bunları yaparken birbirimize 
yakın olmanın ya da ayrı durmanın ne önemi var ki, dili çıkardığı-
nızda? Hatta, rasgele sohbetlerdeki paylaşım bile bu açıdan bir fark 
yaratmaz […]. ( VII, 1245b10-15) 

Bu alıntının son kısmına göre dil yetisinin bazı kullanımları bizi yan 
yana otlayan hayvanlardan daha ileriye taşımayacaktır. Yani “Bana tuzu 
uzatsana!”19 diyebilir olmak, bizi politik hayvan ve olduğumuz bu politik 
hayvan yapmaya yetmez. İlginç olan şu ki, böyle bir cümleyi ancak insan 
kurabilir; çünkü böyle bir cümle ancak yalnızca insanda bulunan dil yetisi 
ile kurulabilir. Bu cümle dil yetisinin yeterince yetkin, iyi bir örneği. O hal-
de bu pasajda Aristoteles’in varsaydığı fi kir, Pellegrin’in anladığının tersine, 
dil yetisinin, politik olmak için yeterli bir koşul olmadığı!20

Doğa Hiçbir Şeyi Boşa Yapmaz

O halde dilin kendiliğinden politik bir doğası olduğu ve insanı olduğu bu 
politik hayvan yaptığı fi krini bir kenara bırakabilir;21 ve bu noktaya kadarki 
tartışmamıza konu olan Pol., I, 2, 1253a4-18 pasajı için Pellegrin’in tercih 
ettiği okumayı terk edebiliriz. Yukarıda da belirttiğim gibi ben Pellegrin’in 

19 Bu örneği Labarrière’den (2005, s. 100) alıyorum. 
20 Şöyle bir senaryoda mantıksal hiçbir imkânsızlık yok: İnsan pekâlâ Aristoteles’in 

hayvanlar üzerine yazdığı metinlerde ele aldığı yalnız yaşayan yırtıcı hayvanlar-
dan biri olabilirdi ve hâlâ dil yetisine sahip olabilirdi. Böyle bir durumda insan 
bireyleri dil yetilerini, örneğin, aynı avın başında karşılaştığı rakip bireyi ürküt-
mek, kandırmak, vs. amacıyla kullanıyor olabilirdi. Bu senaryoda yine doğa dili 
insana boşa vermiş olmazdı; çünkü dilin insanın avlanmasında bir rolü olurdu. 

21 Bunu için bazı argümanlar yazının bundan sonraki kısmında verilecektir. 
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tercih etmediği ilk okumanın doğruya daha yakın olduğunu düşünüyorum 
ve aşağıda bunun nedenlerini açıklamaya çalışıyorum. Pellegrin’in tercih et-
mediği, “zayıf” bulduğu okuma şöyle diyordu: “Hiçbir şeyi boşa yapmayan 
doğa, insanı, (daha) politik olma fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 
–ki bu insanın nihai hedefi dir– dil ile donatmıştır.” Bu okuma dil ile daha 
politik olma arasındaki ilişkiyi doğru yönde tesis ediyor. Buna göre, insanın 
daha politik olma karakteri dile referans ile açıklanmıyor; yani dil insanın 
daha politik olmasına sebep olmuyor. Tersine dilin politik rolü, insanın daha 
politik olması temelinde açıklanıyor. Aşağıda önereceğim yoruma göre dil 
insanın olduğu bu politik hayvan olması için hipotetik olarak zorunludur,22 
yani dil insanın –daha– politik karakterini gerçekleştirmesine yarar (buna 
sebep olmaz).23

Aristoteles’in hayvanlar üzerine yazdığı metinlerde, “doğa hiçbir şeyi 
boşa yapmaz” teleolojik ilkesinin nasıl işlediği James G. Lennox (2001, s. 

22 Aristoteles biyolojisinde hipotetik zorunluluk konusundaki temel referanslar hâlâ 
şu iki makaledir: Cooper (1982) ve Cooper (1985). 

23 Bir organın ve bir kapasitenin belirli bir işe “yaraması” ve “sebep olması” ara-
sındaki farkın Aristoteles biyolojisi açısından önemi şu şekilde izah edilebilir: 
Özellikle Partibus Animalium I’deki tartışmaların ana fi kirlerinden birine göre, 
bir hayvanın belirli bir organa sahip olması, hayvanın o organ ile yapacak bir işi 
olmasıyla açıklanmalıdır. Örneğin bir kuş türü sivri, sert ve uzunca bir gagaya 
sahip ise bunun sebebi bu kuş türünün ağaçların gövdesindeki canlılarla besle-
niyor olmasıdır. Bu gaga türü onun gövdedeki canlılara ulaşmasına yarar. Yoksa 
bu kuş bu türden bir gagaya sahip olduğu için bu şeklide besleniyor değildir. 
Yani bu şekilde beslenmesinin sebebi bu tür bir gagaya sahip olması değildir. Bir 
hayvanın (örneğin bir kuş türünün) neden başka bir şekilde değil de bu belirli 
şekilde beslendiğinin ise Aristoteles’te bir açıklaması yoktur. Aynı tür açıklama, 
bir başka seviyede, hayvanların yetileri ve yaşam biçimleri (bios) arasında da 
yapılmalı. Aristoteles’e göre hayvanların bios’larını kuran eylemleridir. Yetiler, 
hayvanların belirli türde eylemleri yapabilmelerini sağlar. Ancak hayvanlar be-
lirli türde yetilere sahip olmaları sebebiyle belirli eylemleri yapıyor değildirler. 
Tersine hayvanların bios’ları belirli türde eylemlerle karakterize olduğu için o 
eylemleri yapabilecek yetilere sahiptirler. Burada da hayvanların neden belirli bir 
yaşam biçimine sahip olduklarının açıklaması Aristoteles biyolojisinde yoktur. 
Aristoteles ve Darvincilik arasındaki en temel fark bu noktada aranmalı. 
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205-222) ve Mariska Leunissen (2010, 119-134) tarafından incelikle analiz 
edilmiş, ve bu ilkenin Aristoteles’in doğa biliminde ve bilimsel çıkarım-
larında oynadığı açıklayıcı rol ayrıntısıyla gösterilmiştir. Leunissen’e göre 
Aristoteles’in zooloji çalışmalarında kullandığı teleolojik ilkeler,24 belirli bir 
özelliğin bir hayvandaki mevcudiyetinin ya da namevcudiyetinin nihai açık-
lamasına işaret eden “bulgulayıcı araçlardır”. Yani bu türden bir fenomenin 
nedenlerini tespit edip ortaya çıkarmaya yarayan teorik araçlardır.

Politika, I, 2’de insanın dil yetisini açıklamak için başvurulan “doğa 
hiçbir şeyi boşa yapmaz” formülü aslında bu teleolojik ilkenin kısaltılmış 
bir versiyonudur. Bu ilkenin tam hali şöyle diyor: “doğa asla hiçbir şeyi boşa 
yapmaz ve her hayvan türünün esasına uygun olarak her zaman mümkün 
olanın en iyisini yapar.”25 Lennox ve Leunissen, ilkenin bu tam halinin 
ilk kısmının yani “doğa asla hiçbir şeyi boşa yapmaz” ifadesinin, daha 
ziyade, bir özelliğin bir hayvandaki namevcudiyetininin açıklanması için 
kullanıldığına işaret ediyorlar. Ancak Leunissen bu kısaltılmış versiyonu 
Aristoteles’in bazen (nadiren), üzerinde çalıştığı bir özelliğin bir hayvan 
türündeki mevcudiyetinin nedenlerini ortaya çıkarmak için de kullandığını 
gösteriyor.26 Bununla birlikte Leunissen, bu teleolojik ilkenin bütün kulla-
nımlarındaki “bulgulayıcı mekanizmanın” aynı olduğuna dikkat çekiyor. 
Politika, I, 2’deki kullanım her iki yönde de okunmaya müsait: insanlarla 

24 Leunissen, temel olarak Aristoteles biyolojisinde iki grup teleolojik ilke olduğunu 
düşünüyor. İlkine göre “doğa her zaman ya zorunlulukla ya da mümkün olanın 
en iyisini yapmak için çalışır.” (Bu ilkenin uygulamaları için için bkz. Partibus 
Animalium, III, 7, 670a23-29; IV, 2, 691b32-692a8; Generatione Animalium, 
I, 4, 717a11-21). İkinci ilke ise bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ilke. Bkz. 
Leunissen (2010, s. 124-125 ve s. 129). 

25 Bu ilkenin tam hali için bkz. De Incessu Animalium, 2, 704b12-18; 8, 708a9-12 
ve 12, 711a18-29. 

26 Leunissen (2010, s. 130). Bu kullanımın örnekleri için, bkz. De Anima, III, 9, 
432b21-26 (bir yere bağlanmış olarak yaşamayan hayvanlarda hareket yetisinin 
mevcudiyeti konusunda); De Anima, III, 12, 434a30-b8 (hayvanlarda duyumun 
mevcudiyeti konusunda); Generatione Animalium, II, 5, 741b2-7 (erkek ve dişi 
ayrımının bulunduğu hayvan türlerinde erkeğin mevcudiyeti konusunda). 
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diğer politik hayvanların karşılaştırıldığı böyle bir bağlamda, bu ilke hem 
dilin insandaki mevcudiyetini hem de diğer politik hayvanlardaki namev-
cudiyetini açıklayabilir. Leunissen, bu ilkenin bulgulayıcı mekanizmasının 
“karşıolgusal” bir biçimde işlediğini söylüyor ve bunu şu şekilde açıklıyor: 

Altta yatan bulgulayıcı mekanizma her iki durumda da aynıdır: şu 
anda mevcut (ya da namevcut) olan özelliğin namevcut (ya da mev-
cut) olduğu karşı bir senaryo hayal edin; tersine çevrilmiş bu durumun 
söz konusu canlı için ‘gözlemlenebilir’ sonuçları o canlının tözsel var-
lığıyla bağlantılı temel nedensel olgulara işaret edecektir.27

Yani Leunissen’e göre belirli bir özelliğin bir hayvandaki mevcudiyeti 
ya da namevcudiyeti ile nedensel olarak bağlantılı unsurları görmek için, 
Aristoteles kafamızda varsayımsal bir senaryo canlandırmamızı ve bunun 
hayvan için sonuçlarını gözlemlememizi öneriyor. Bu varsayımsal senaryo, 
üzerinde çalıştığımız özelliğin mevcudiyetinin (ya da namevcudiyetinin) 
hayvanın hayatına nasıl bir avantaj, nasıl bir “iyi” getirdiğini görmemizi 
sağlayacaktır. İşte bu avantajı gördüğümüzde o özelliğin mevcudiyetinin 
(ya da namevcudiyetinin) nedenini keşfetmiş olacağız ve doğanın o canlıyı 
neden şu anda olduğu gibi yarattığını açıklamış olacağız.

Bu bulgulayıcı mekanizmanın Politika, I, 2’de dil için ne tür sonuçlar 
verdiğine bakmadan önce Leunissen’in tasvir ettiği bu varsayımsal meka-
nizmanın nasıl işlediğine bir örnek ile bakalım. Bunun için en ilginç ve 
benim bu yazıdaki amaçlarıma da en uygun örneklerden bir tanesi DA, III, 
12, 434a30-b8 olacaktır.28 Bu pasaj Politika, I, 2 ile bir paralellik gösteriyor 
çünkü her ikisinde de “doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz” ilkesi bir özelliğin na-
mevcudiyetini değil mevcudiyetini açıklamak için kullanılıyor. Hayvanlarda 
duyumun mevcudiyetini açıklamak için Aristoteles şöyle diyor:

Hayvan […] duyuma zorunlu olarak sahip olmalıdır, eğer doğa hiç-
bir şeyi boşa yapmıyorsa. Doğal olan her şey belirli bir amaca hizmet 

27 Leunissen (2010, s. 130). 
28 İlginç bir şekilde ne Leunissen ne de Lennox bu metni çalışıyor.
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eder ya da bir amaca hizmet eden şeylerin bir sonucudur. Öyleyse, yer 
değiştirme yetisine sahip bedenler duyum ile donatılmış olmasalar, he-
defl erine [olgunluk seviyelerine –çev.] ulaşamadan yok olurlar. Oysa 
doğanın çabası budur [hedefe ulaşmak –çev.]. Duyum olmasa, nasıl 
beslenebilir? Çünkü bir yere yapışık yaşayan hayvanlar besin olarak, 
kendi kuruluşlarındaki malzemeyi etraftan besin olarak alırlar.

Polansky, bu pasajda “doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz” ilkesinin hayvanlarda 
yer değiştirme yetisinin varlığını açıklamak için kullanıldığını düşünüyor.29 
Ona göre, “hayvanlardaki yer değiştirme yetisi duyuma ihtiyaç duyar” ve 
eğer doğa hayvanlara duyu yetisini vermeseydi, yer değiştirerek hareket 
etme yetisine sahip olmaları da boşuna verilmiş olacaktı. Oysa bu pasajın 
devamından da anlıyoruz ki Aristoteles bu noktada hareket yetisinin değil 
duyumun mevcudiyetini açıklamak amacıyla “doğa hiçbir şeyi boşa yap-
maz” ilkesine başvuruyor.30 Yer değiştirerek hareket edebilen hayvanlarda 
duyumun zorunluluğu hakkındaki bu argümanın devamında, Aristoteles du-
yumun olası bir namevcudiyetinin boşa olacağını göstermeye çalışıyor: yer 
değiştirerek hareket edebilen hayvanların duyumdan yoksun olduklarının 
kurgulandığı varsayımsal bir senaryo yoluyla böylesi bir yoksunluğun hay-
vanın avantajına olmayacağı ve sonuç olarak boşa olacağı gösteriliyor.31 O 
halde, Aristoteles duyumun namevcudiyetinin boşuna olacağını göstererek 
duyumun mevcudiyetini açıklamaya ve hareket eden hayvanların hayatında-
ki bir yetiyi gerekçelendirmeye çalışıyor.32 Sonuç olarak, duyumun varlığına 

29 Polansky (2007, s. 536-537). 
30 Polansky’nin yorumunda anlaşılması güç olan nokta şu: Aristoteles basitçe 

hareket yetisinin, duyumun varlığını gerektirdiğine işaret ediyor (tersi zorunlu 
değil çünkü duyuma sahip olup hareket etmeyen hayvanlar var). Bu durumda, 
Polansky “Hareket yetisi duyumu gerektirdiği için, hareket yetisi boşa değildir” 
demiş oluyor. Bunun anlamlı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. 

31 De Anima, III, 12, 434b3-8.
32 Şüphesiz duyumun hayvanlardaki mevcudiyetini, bir başka şey (burada: hareket 

yetisi) uğruna olmasıyla çıkarımsal bir şekilde açıklamakta garip bir yan var. 
Çünkü duyum hayvanlarda herhangi bir ikincil özellik değil, tanımlayıcı bir 
özelliktir: Aristoteles’te hayvan olma, duyum sahibi olma ile tanımlanır. [Bodeüs 
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ilişkin varsayımsal mekanizma yoluyla üretilen açıklama şu olacaktır: 
hareket yetisine sahip hayvanın duyumdan mahrum olduğu senaryoda, 
hayvanın hareketleri aksayacaktır ve hareket yetisi olması gerektiği gibi 
işlemeyecektir. Hareket yetisindeki aksama yiyecek bulmada yetersizliklere 
sebep olacaktır ve bu durumdaki bir hayvan da türünün yetişkin bir üyesi 
haline gelemeden ölecektir. Bu senaryo sayesinde hangi fonksiyon için (yani 
hangi sebeple) “hayvanın duyuma zorunlu olarak sahip olma”sı gerektiğini 
görüyoruz.33 Böylece hareket eden hayvanlarda duyumun mevcudiyetini 
açıklamak için gerekli olan nedensel unsurları ortaya çıkarmış oluyoruz.34 
Bu unsurlar: hareket ve beslenmedir. “Doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz” 
ilkesinin bulgulayıcı mekanizmasına göre yapılan açıklama, hareket eden 
hayvanlarda duyumun hareket ile yiyeceğe ulaşma işinin başarıyla gerçek-
leşmesi için mevcut olduğunu söylüyor. 

de bu pasajın çevirisi için yazdığı notta bu garipliğe dikkat çekiyor. Bkz. Aristote. 
De l’âme, çev. Richard Bodeüs (1999, s. 252 n. 5) ]. Ancak bu gariplik, hayvan-
lardaki duyu yetisinin hayvanın “beslenme hayatı” için olması fi krinde de var: 
hayvan, duyu yetisi sayesinde beslenmesine yarayacak olan şey ile yaramayacak 
olanı birbirinden ayırt eder. Biyolojik açıdan anlaşılabilir olan bu ilişki, ontolojik 
açıdan doğru olanın tersidir: Ontolojik açıdan, beslenme yaşamı, duyusal yaşam 
içindir; çünkü duyusal yaşam hayvanın tözüne aittir. 

33 Şu şekilde itiraz edilebilir: Hayvanın bütün duyu yetisini yitirdiği bir senaryonun 
bir anlamı yoktur; çünkü Aristoteles’e göre hayvan dokunma yetisini kaybetti-
ğinde ölür (bunun için bkz. De Anima, III, 12, 434b10 vd.: Dokunma duyusu 
Aristoteles’e göre her hayvanda mutlaka bulunur; hayvanlar için canlılığın ve 
duyumun eşiğidir, yani diğer duyuların mevcudiyetini önceler). Ayrıca, dene-
cektir ki, bu durum aynı zamanda duyu yetisini açıklayanın hareket yetisi değil 
tersi olduğunu da gösterir; çünkü duyum olmadan hayvan yok ise, duyum hareket 
yetisinin varlığı için bir önkoşuldur. Bütün bunlar doğru olsa da Aristoteles’in 
sorunu bu yönden tartışmadığını görmeliyiz: Okuyucu gerçekten de duyu yetisi 
bulunmayan ve hareket edebilen bir hayvan hayal etmeye davet ediliyor. Bu 
hayvan düzenli biçimde yiyecek bulamayacağı için ölecektir. Aristoteles böyle 
bir hayvanın olgunlaşamadan öleceğini söylüyor, yani Aristoteles’in senaryosu 
ölmeden önce bu hayvanın bir süre yaşayacağını var sayıyor. 

34 Burada söz konusu olan elbette teleolojik bir nedenselliktir. 
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Dilin Teleolojisi

Politika, I, 2’de insanın dil yetisi için de –biraz daha karmaşık olmak-
la birlikte– paralel bir açıklamanın hedefl endiğini görüyoruz. Hayvan 
Araştırmaları adlı metinde Aristoteles politik hayvan olmanın tanımını 
şöyle veriyor: “hepsi için işleri tek ve ortak bir şey olan” hayvanlardır 
politik hayvanlar (Historia Animalium, I, 1, 488a7-488a10). Bu tanımı göz 
önünde tutarak, Politika’nın ilk kitabından ve özellikle de çok kısa birinci ve 
ikinci bölümlerden bir politik hayvan olarak insan hakkında çıkartılabilecek 
bir sonuç, insanın “tür olarak birbirinden farklı çok sayıda topluluk kuran 
bir hayvan” olduğudur.35 İnsanın diğer politik hayvanlardan daha politik 
olmasını, kurduğu bu toplulukların çeşitliliği ve çokluğu ile açıklayabiliriz. 
Kısaca, insan daha çok sayıda topluluk kuran bir hayvandır. Bu topluluk 
çokluğu, insanın kendi kendine yeterli bir hayat için kurduğu, aileden polis’e 
bütün toplulukları kapsar. Başka türlü söylersek, polis’in kapsadığı bütün 
toplulukları kapsar. O halde, Politika, I, 2’de dil konusunda gösterilmek 
istenen de şudur: Aristoteles’e göre dil, aileden polis’e bütün bu gelişimin 
mümkün olabilmesi için yani politik hayvan olarak insana özgü bu topluluk 
çokluğunun mümkün olabilmesi için gereklidir. Bu gelişimde insanın dil 
kapasitesine ihtiyacı olacaktır; çünkü buradaki ilerleme, insanın, her aşa-
mada karşılaşacağı adalet sorununu çözmesini gerektirir. Politika, I, 2’nin 

35 Politika I’in 1. bölümünün tamamında, daha ilk satırdan itibaren, Aristoteles 
polis’in diğer insan toplulukları gibi bir topluluk olmakla birlikte onları kapsayan 
(periechein) bir topluluk olduğunun altını çiziyor. Denebilir ki polis bir topluluklar 
topluluğudur. Eserin bu bölümünün ana fi kri, her bir topluluğun farklı bir amaca 
yönelik olduğu ve toplulukların bu nokta itibariyle birbirlerinden farklılaştığıdır. 
Politika’nın bu ilk bölümünde genellikle bir Platon eleştirisi olduğu düşünülür. 
Buna göre Aristoteles bu bölümde polis’in Platon’un düşündüğü gibi “büyümüş 
bir aile” olmadığına ve polis’i kuran her bir topluluğun ve bir topluluklar toplulu-
ğu olarak bizzat polis’in farklı ilkelerle kurulup işlediğine işaret etmek istiyordur. 
Gerçekten de Politika I’in devamı bu yorumu doğrulayacak bir içeriğe sahiptir. 
İnsanın farklı türde çok sayıda topluluğa sahip bir hayvan olduğu fi krini de buna 
dayanarak temellendiriyorum.
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girişinde tasvir edilen sosyal evrim sürecinin36 tamamlanabilmesi, kurulan 
her toplulukta (aile içinden polis’e kadar) doğal olarak ortaya çıkacak adalet 
sorusunun ortak bir perspektifl e çözülmesine bağlıdır. Aristoteles, Politika, 
I, 2’de dilin politik işlevi konusunda söylediklerini bu noktaya işaret ederek 
sonuca bağlıyor:

Diğer havyanlar karşısında insana özgü olan bir şey vardır: yalnızca 
insan iyi, kötü, adil, adil olmayan, ve bunu gibi başkalarının algısına 
sahiptir. Aileyi ve polis’i kuran işte bu türden nosyonlarda ortaklıktır. 
(1253a15-18)

O halde dil insanın aile aşamasından polis’e geçişi tamamlayabilmesi için 
gereklidir; fakat bu geçişin sebebi değildir. Alıntıladığımız son pasajda 
Aristoteles’in polis’in yanında aileyi de anması önemli çünkü bu, bölümün 
en başında tasvir ettiği sosyal evrim fi kri ile bütünüyle uyumlu ve bize bir 
argümanın sonuca bağlandığını gösteriyor aslında. Baştan sona düzenli bir 
şekilde yeniden söylemek gerekirse, Politika, I, 2’nin gelişimi genel hatları 
ile şöyle: Aristoteles bu bölümün başında okuyucuya polis’i oluşturan toplu-
lukların ortaya çıkışı konusunda bir açıklama veriyor; daha sonra bundan da 
insanın doğal olarak politik bir hayvan ve diğer politik hayvanlardan daha 
politik bir hayvan olduğu sonucunu çıkartıyor. Bu bölümü, insanın (daha) 
politik olmasının bir açıklaması olarak okuduğumuzda görüyoruz ki aile ve 
polis insanın (daha) politik olmasının iki ucudur aslında. Yani insan bu iki 
uç arasında, birbirinden türce farklı çok sayıda topluluk kuran bir canlı ola-
rak tasvir edilmektedir: İnsan doğal olarak böyle bir politik hayvandır. Bu 
tasvir tamamlandıktan ve insanın (daha) politik bir hayvan olması ile kast 
edilenin ne olduğu bu şekilde belirli bir açıklık kazandıktan sonra nihayet 
Aristoteles dil üzerine kısa (ve yukarıda da alıntıladığımız) bir argüman ile 

36 Ana hatlarıyla: yalnızca karı-kocanın evliliğinden oluşan aile, buradan çocuklu 
bir ailenin doğuşu, ardından bu tür ailelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 
köyler ve köylerin bir araya gelmesiyle ulaşılan polis. Aristoteles’e göre polis 
bütün bu gelişimin telos’udur; çünkü insan için kendi kendisine yetebileceği bir 
hayat ancak bu aşamada mümkündür. 
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insanın politik hayatının bu iki ucunu (yani aile ve polis’i) birleştirmek için 
neyin zaruri olduğunu söylüyor: Bu iki uç ancak algısı yalnızca insanda bu-
lunan bazı nosyonlarda ortaklaşılması ile birbirine bağlanabilir; ve böyle bir 
ortaklaşma da ancak dil aracılığıyla mümkün olabilir. Bu aşamada okuyucu, 
“doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz” ilkesiyle, karşıolgusal bir biçimde, dilin 
namevcudiyetinde insanın halinin ne olacağını hayal etmeye çağrılıyor: 
İnsan kendine yeterliğe ancak belirli bir politiklik düzeyinde ulaşabilen bir 
hayvandır; ancak dil olmadığında adil olan/olmayan gibi nosyonlarda ortak-
laşmak mümkün olmayacağından, bu telos gerçekleşemeyecektir. Böyle bir 
durumda, insan hâlâ doğal olarak politik bir hayvan kalacağı halde, olduğu 
politik hayvan olmayı başaramayacak ve polis’in ona sağlayacağı bütün 
faydalardan yoksun kalacaktır. İşte dilin mevcudiyetinin boşa olmadığını 
açıklayan Aristotelesçi argümanın “bulgulayıcı mekanizması” bu şekilde 
işliyor.

Bu aşamada, dilin insanın daha politik olmasının sebebi olmadığı, ifa-
desiyle ne demek istediğimi daha anlaşılır hale getirebilirim. İnsanın diğer 
hayvanlardan farklı olarak bazı ahlaki nosyonların algısına sahip olması ve 
bunları göstermek ve iletmek için de dil yetisine sahip olması, insanın oldu-
ğu politik hayvanı açıklamak içi yeterli değil. Çünkü hane ve aile yaşamının 
ötesine geçmek için doğal bir ihtiyaç (zorunluluk!) içinde olmasaydı, insan 
pekâlâ domestik alanda kalabilirdi. Domestik alanda insan hiçbir şekilde 
konuşmaya daha az yetenekli veya ahlaki nosyonlar konusunda daha düşük 
bir algıya sahip değildir. Tersine Aristoteles’e göre aile adalet konusunda 
hayli karmaşık bir yapıdadır; erdem gerektiren çeşitli problemleri vardır. 
Aristoteles, ekonomik hayatından başka bir hayatı olmasaydı bile insanın 
çözüm gerektiren bir adalet problemi olacaktı, diyor.37 O halde, dil ve ahlaki 
algı insanın polis kurmasını gerektiren özellikler değildir. Bu iki özellik 
insanın niçin, yani hangi motivasyon ile domestik hayatının ötesine geçip 
hayatını polis’ler kuracak şekilde karmaşıklaştırma ihtiyacı duyacağını 
açıklamıyor. İnsan konuşabiliyor ve ahlak konusunda duyarlı diye polis’ler 

37 Eudemos’a Etik, VII, 10, 1242a19-28. Aristoteles’te aile içinde adalet konusunda 
en ayrıntılı çalışmalardan biri Constantin Despotopoulos (1982).
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kurup hayatını doğal bir gereklilik altında olmadığı halde daha karmaşık 
hale getiriyor olamaz. Aristoteles’in de böyle düşünmediğini kabul edebili-
riz. Aristoteles defalarca, açık bir biçimde, insanın domestik alandan çıkıp 
hayatını bu derece karmaşıklaştırmasının sebebinin bireysel olarak kendi 
kendine yeter bir hayvan olmamasından kaynaklandığını söylüyor.38 Yani 
insan aile içinde, diğer ailelerden bağımsız bir biçimde, kendine yetebiliyor 
olsaydı, hâlâ bir tür politik hayvan olamaya devam edecek ve fakat dil yetisi 
ve ahlaki nosyonları var diye bunun ötesine geçmeyi aramayacaktı. Fakat 
aile içinde ya da ötesinde, insan kendi kendisine yeten bir hayat kurmak 
ihtiyacındaysa dil bunun için bir zorunluluktur. 

O halde başlangıçta açıklamayı hedefl ediğim noktaya ulaşmış durum-
dayım: Politika, I, 2’den anlıyoruz ki Aristoteles’e göre, dilin politik işlevini 
açıklayan, insanın politik karakteridir, tersi değil.39 Dil, insanın politik ha-
yatı için hipotetik olarak zorunludur. Yani, insan olduğu bu politik hayvan 
olacaksa, dil yetisine de sahip olmak zorundadır. Yoksa insan dil yetisine 

38 Yalnızca Politika, I, 2’de aynı sayfa içinde iki kez, 1253a1 ve 1253a25-30’da, 
insanın kendi kendine yeten bir canlı olmamasının polis’in ortaya çıkışındaki 
temel etken olduğunun altı çiziliyor. 

39 Felsefe Tartışmaları’nın anonim hakemi bu noktada “dilin politik işlevi”ni açık-
lamak ile “dil yetisine sahip olmayı” açıklamayı birbirinden ayırmadığıma ve 
bunun da bir bulanıklığa yol açtığına işaret etti. Doğanın insana dil yetisini niçin 
verdiği konusunda Aristoteles’in nihai bir açıklaması yok. Ancak tahmin edebi-
liriz. Eğer dilin esası itibariyle politik olmadığı ama politik bir kullanımının da 
bulunduğu fi kri doğru ise, doğanın insana dil yetisini vermiş olması yalnızca po-
litik olmasıyla açıklanamaz. Yani insanın dile sahip olmasının tek açıklaması (tek 
sebebi) politik bir hayvan olması olamaz. Akıl sahibi bir hayvan olarak insanın dil 
yetisinin politik kullanımı dışında başka birçok kullanımı var ve politik kullanımı 
yanında bunların da insanın dile neden sahip olduğunun açıklanmasında bir yeri 
olmalı. O yüzden ben de bu makaledeki analizlerimi insanın dile sahip olmasının 
toplam ve nihai açıklamasını bulmaya değil bu açıklamanın yalnızca bir parçası 
olan politik işlev ile sınırladım. Başka türlü söylemek gerekirse, politik bir işlevi 
olması dil yetisine sahip olunmasının nedenlerinden biridir (fakat yalnızca biri). 
Hakeme bu konudaki gözlemi için teşekkür ederim.
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sahip diye olduğu bu politik hayvan olacak değildir.40 

Dilin Teleolojisinin Kapsamı

Son olarak, bu yorumun karşılaşacağı bir güçlükten bahsetmek istiyorum. 
Bu yazıda Politika eserinden özellikle üzerinde durduğumuz kısım 1253a4-
18 satırları arasındaki kısım. Benim bu noktaya kadar sunmaya çalıştığım 
yorum için en önemli güçlüklerden biri 1253a9’daki “zira (gar)” bağlacı. 
Şöyle diyordu Aristoteles: “İnsanın her tür arıdan ve topluca yaşayan 
herhangi başka hayvan türünden daha politik olduğu açıktır. Zira (gar) her 
zaman dediğimiz gibi, doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz; ve hayvanlar arasında 
yalnızca insanın dili vardır.” Benim yorumuma şu şekilde itiraz edilebilir. 
Bu “gar” bağlacı açık bir biçimde insanın daha politik olmasının adil ve 
adil olmayan konusundaki doğal duyarlığının ve dil yetisinin bir sonucu 
olduğunu gösteriyor. Yani bu bağlaç açık bir biçimde geleneksel yorumu 
destekliyor. Geleneksel yorum, Aristoteles’in metnine benim yorumumdan 
daha sadık görünüyor. 

Bu izlenimin aldatıcı olduğunu göstermek istiyorum. Bu yorum 
aldatıcı; çünkü “doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz” ilkesinin açıklayıcılığının, 
insandaki dil yetisi ve ahlaki algı arasındaki ilişkiyi açıklamakla sınırlı 
olduğu yanlış fi krine dayanıyor. Oysa bu pasajın (yani 1253a4-18’in) ar-
gümanı bu noktada bitmiyor; argüman devam ediyor ve ancak 1253a18’de 

40 Aynı şey elbette insanın akıl kapasitesi için de geçerlidir. Fakat bu bir başka 
yazının konusu olmayı gerektirecek bir sorun. Kısaca söylersem: İnsanın daha 
politik bir hayvan olması ve akıl sahibi olması arasındaki ilişki hakkındaki ge-
leneksel yorum aynen dil konusundaki gibidir. Bu geleneksel yoruma göre insan 
daha politik bir hayvandır; çünkü aklı sayesinde polis kurabilen tek hayvan odur. 
Aynı sorun burada da var: insan akıl sahibi diye neden hayatını gerekli olandan 
daha faza karmaşıklaştırsın ve domestik alanın ötesine geçip polis’ler kurmaya 
çalışsın. Tersine, insan yeterince akıllıysa sorunları azaltmaya, sorunlarına daha 
az karmaşık daha ekonomik çözümler bulmaya çalışır. Sonuç olarak benim sa-
vunduğum fi kre göre, ne akıl yetisi ne de dil yetisi insanın daha politik olmasını 
açıklayan özellikler değildir ve Aristoteles de bu görüştedir. 
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Aristoteles’in o noktaya kadar açıkladığı her şeyi başlangıç noktasına geri 
bağlamasıyla, yani insanın çok sayıda topluluk kuran bir politik hayvan 
olması fi krine geri bağlamasıyla bitiyor: “Aileyi ve polis’i kuran işte bu 
türden <ahlaki> nosyonlarda ortaklıktır.” 

Şöyle açıklayabilirim. 1253a7 (dioti…dêlon cümlesi ile başlayan) ve 
1253a18 (he de toutôn koinônia… cümlesi ile biten) arasındaki argümanın 
etapları şunlardır:

(a) Bir topluluklar topluluğu olarak polis’in ortaya çıkışı konusun-
daki anlatının ardından insanın neden daha politik olduğu artık 
açıktır: insan çok sayıda topluluğa sahip bir hayvandır;

(b) Zira (gar) doğa hiçbir şeyi boşa yapmaz;
(c) İnsan dil sahibi tek hayvandır;
(d) Aynı zamanda adil olan ve adil olmayan konusunda bir algıya 

sahip tek hayvan da insandır ki bu nosyonların iletişimi için de 
dili kullanır;

(e) Bu ahlaki nosyonlarda ortaklaşma, bir aileyi ve bir polis’i (yani 
aileden polis’e insanın kurduğu bütün toplulukları) kuran şeydir.

1253a7’de başlayan argüman (e)’den önce bitmiyor ve (b)’nin bulgulayıcı 
etkisi (d)’nin ötesinde (e)’yi de kapsıyor. Geleneksel argüman bunun (d) ile 
sınırlı olduğu fi krine dayanıyor. Başka türlü söylersek, Aristoteles bütün bu 
argüman ile şuna işaret etmek istiyor: doğanın insana dili boşuna vermemiş 
olması yalnızca ve basitçe ahlaki nosyonların ifade edilmesini ilgilendir-
miyor; bu nosyonların “aileyi ve polis’i kuracak şekilde” ifade edilmesini 
ilgilendiriyor. Dilin çok sayıda topluluk kuran ve aynı zamanda ahlaki algı 
sahibi bir politik hayvana verilmiş olması dilin boşa olmadığını gösteriyor. 
Bu hayvan için kurduğu her toplulukta bir adalet sorunu olacaktır ve bu 
sorununu çözülmesi ancak dil aracılığıyla olabilir. 
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Sonuç

Aristoteles’e göre dil yetisine sahip olmanın insanın daha politik olmasının 
bir açıklaması olduğu genel kabulünün sağlam gerekçelere dayanmadığı so-
nucuna varabiliriz. Bu açıklama ilişkisinin ters yönde işlediğini savunmak, 
yani dilin politik rolünü insanın daha politik olması temelinde açıklamak, 
elbette, dil yetisinin insanın politik hayatını diğer bütün politik hayvanla-
rınkinden farklı kıldığını reddetmek anlamına gelmiyor. Örneğin insanın 
politik hayatını ilgilendiren bir sanat olarak retorik ancak dil yetisine sahip 
olmak ile açıklanabilir. Ancak dil yetisine sahip olmanın insanın domestik 
alanın ötesine geçip devletler kurması için bir sebep olmadığı kabul edilirse, 
bu yetinin insanın daha politik bir hayvan olmasını da açıklayamayacağını 
kabul etmek gerekir. Aristoteles’in Politika, I, 2’deki analizlerinin bu yönde 
olduğunu söylemek mümkün.
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ÖZET ● Çok az kişi, düşün dünyasında radikal bir devrimci sayılmayı sonuna kadar hak 
eder. Max Stirner, bireyi ve bireyin ontolojik varlığını sorgulaması, toplum içinde bireyi 
değerlendirişi, ve tüm belirlenmişlikleri, hakikatleri, insanın yaratıp tanrılaştırdığı kut-
sallıkları ve düzeni eleştirmesi bakımından radikal, sorgulattığı birey ve önerdiği toplum 
yapısına karşıt düzen bakımından devrimcidir. Stirner’ın radikalizmi ve devrimciliği 
dönemin tüm toplumsal ve siyasal yapılarını, felsefi  düşünüşlerini yok saymaya yönel-
miştir. Makalede Stirner’ın liberalizme ilişkin görüşlerine odaklanılmıştır. Stirner’ın ya-
şadığı dönemde hâkim teoriler olarak gördüğü politik, sosyal ve hümanist yaklaşımları 
nasıl eleştirdiğini açığa çıkartmak amaçlanmıştır. 
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ABSTRACT ● Very few philosophers deserve to be radical revolutionist. Max Stirner 
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and deifi ed by individuals. He is a revolutionist given his self-questioning individual 
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forms of liberalism of his time: political, social and humanistic. 
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Giriş

Yaşadığı dönemde kısa bir süre popüler olan, ömrünün sonlarında düşün-
celeri önemini yitiren, görüşleri tekrar 1890’larda Alman şair Henry Mac 
Key tarafından popüler hale getirilen (Sonn, 1992, 21), Engels’in “Hür 
İ nsanlar’ın en yeteneklisi, en özgür ruhlusu ve en çalış kanı” (Stepelevich, 
1974, 323) olarak tanımladığı Stirner, Hegel felsefesinden yola çıkarak ve 
onun görüşlerini neredeyse tamamen çok farklı yorumlayarak temel eserini 
yazmıştır. Genç Hegelcileri etkileyen en önemli isimlerden biridir. Genç 
Hegelciler içinde özellikle Marx’ı etkilemiştir. Marx, Alman İdeolojisi 
eserinde Stirner’ın görüşlerine sıkça atıf yapar.1 Stirner, sol Hegelcilikle 
başladığı düşün dünyasında özgün bir yere sahip olmuş ve çok farklı düşün-
ce ekollerine kaynaklık etmiştir.

Stirner dine, aileye, hukuka, devlete, bireye dair görüşleri nedeniyle 
ilk bireyci anarşist olarak değerlendirilir. Hatta birey üzerinde her türlü 
siyasal ve hukuksal düzenlemenin reddedilmesi gerektiğini radikal bir dille 
ifade ettiği için radikal anarşist (Kaufmann, 2003, 18) olarak nitelemek daha 
doğru olacaktır. Aynı zamanda Stirner bilinen ilk bireyci anarşist olarak, 
Amerikan bireyci anarşistlerine, özellikle de Benjamin Tucker’a ilham kay-
nağı olmuştur.2 20. yüzyılın sonlarında gelişmeye başlayan sağ liberteryen 
düşüncenin3 etkilendiği en önemli isimlerinden biridir (Clark, 1976, 8). 

1 “Stirner’ın görüşlerinin anlaşılması Marx’ın Alman İdeolojisi’nde ne söylemek istediğini an-
lamak ve eserin önemini kavramak açısından önemlidir”. Stirner’ın Marx’ın düşüncelerine 
etkisi için bkz. P. Thomas (1975). “Karl Marx and Max Stirner”. Political Theory. cilt 3, sayı 
2. s. 159-179.

2 Stirner, 19. yüzyılda Amerika’da şekillenmeye başlayan bireyci anarşizmin gelişiminde 
önemli isimlerden biridir. Amerika’da anti-devletçi görüşler, Abolistler, Jefferson, 
Emerson, Thoreou, Warren, Tucker gibi isimlerin görüşlerinde Stirner’ın izleri görülür. 
Bu konuda bkz. T. A. Riley, (1945). “New England Anarchism in Germany”. The New 
England Quarterly, cilt 18, sayı 1. s. 25-38; özellikle s. 31-33’e bakılabilir.

3 Sağ liberteryen ekolün ilk ve en önemli ismi olan Robert Nozick’in bireye ve haklarına 
olan vurgusu ile Stirner’ın bireye olan vurgusu oldukça benzerdir. Stirner’ın “ego” ile 
özdeşleştirdiği birey, Nozick’in kendinin sahibi olma (self ownership) ile donattığı birey 



Max Stirner’ın Liberalizme Yönelik Eleştirileri

felsefe tartışmaları • 41 

Stirner’ın özellikle bireye olan vurgusu liberteryen ve anarko kapitalizm 
içerisinde farklı isimler tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir.

Stirner’ın çalışmalarında temel düşünce egonun keşfi dir. Bireyci 
anarşist bir yaklaşımla, Ego’nun keşfi nde engel olarak gördüğü liberalizm 
ve modernitenin çelişkilerini ortaya çıkarmaya çalışır. Sol Hegelcilikten, 
Feurbach’tan etkilenen Stirner, liberalizmi ve moderniteyi bireyi ve öz-
gürlükleri yok saydığı için eleştirirken, kendisi liberalizmin en temeli olan 
bireyden fakat “ego” haline gelmiş bireyden hareketle düşüncelerini ifade 
eder. Liberalizm eleştirilerini, liberal teori içinde gördüğü çelişkilerden yola 
çıkarak geliştirir. Bu açıdan içkin eleştiriyi ustalıkla kullandığı söylenebilir. 

Bu çalışmanın amacı Stirner’ın liberalizm hakkındaki görüşlerinin 
değerlendirilmesidir. Bu çerçevede Stirner’ın birey, akıl, hukuk, özgürlük, 
toplumsal süreçlerin oluşumu ve işleyişi, mülkiyete ilişkin yorumlarında 
liberal düşünceyi nasıl değerlendirdiği ele alınacaktır. Çalışmada ilk 
olarak Stirner’ın moderniteye ilişkin görüşlerine değinilecek, daha sonra 
ideolojilere karşı duruşunun nedenleri ve özellikle de liberalizme eleştirel 
yaklaşımının nedenlerine odaklanılacaktır. 

1. Bireyin Reddi Olarak Modernite 

Stirner kutsallık, hakikat, iyilik, ahlak, adalet gibi soyut kavramları derin 

her iki düşünürün çalışmalarının temel hareket noktasını oluşturur. Ancak bu her iki düşü-
nürün görüşlerinin aynı veya çok benzer olduğunu iddia etmek değildir. Nozick’in bireyin 
kendi bedenine, fi krine, her türlü maddi ve manevi varlığına tam sahiplik olarak ifade 
ettiği self ownership düşüncesi bireyin özerkliğini korumayı amaçlar. Ancak Stirner’ın 
öngördüğü ego ile özdeşleştirdiği birey, Nozick’in birey anlayışında olduğu gibi, sorum-
luluk-kendine sahiplik-özgürlük ilişkisi hiçbir şekilde bağlantılandırılmaz. Ayrıca Nozick 
eserinin girişinde anarşist olmadığını ancak anarşist bir teoriyi ciddiye almak gerektiğini 
ifade eder ve hiçbir zaman devletin tamamen ortadan kaldırıldığı bir toplumsal yapıdan 
bahsetmez. Nozick’in düşüncelerinde hak ediş olarak mülkiyet, kendinin sahibi olan birey 
ve minimal devletin savunusu söz konusudur. Nozick’in görüşleri için bkz. R. Nozick 
(2006). Anarşi, Devlet ve Ütopya (çev. Alişan Oktay). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları.
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şekilde sorgulatmayı amaçlar. Onun asıl mücadelesi aydınlanma ve mo-
dernitenin sunduğu kavramların gerçekte ne olduğu ve neyi maskelediğini 
ortaya koyabilmektir. Sadece ego olarak “ben” ile ilgilenmesinin nedeni 
budur (Welsh, 2010, 7). Stirner’ın yaşadığı dönemin iki temel entelektüel 
geleneği olan Hıristiyanlığı ve genç Hegelcileri eleştirisinde de bu nokta 
belirleyicidir. Stirner’a göre genç Hegelciler tanrı, millet ve devleti boş 
ve soyut kavramlar olarak görmüşler ve bu kavramları reddetmişlerdir. 
Stirner’a göre genç Hegelcilerin millet, devlet, tanrı gibi kavramların yerine 
önerdikleri sevgi, adalet, insanlık bireyin konumunda herhangi bir değişikli-
ğe yol açmamıştır. Dolayısıyla teologlar ile hümanistler ve St Augustine’nin 
tanrısı ile Feuerbach’ın insanı arasında hiçbir fark yoktur (Bose, 1967, 150). 
Stirner’ın temel kaygısı ise egodur ve egoyu dışarda bırakan düşünceleri 
topyekûn reddeder. 

Stirner’ın diyalektik bir süreç olarak öngördüğü insan yaşamı, belli 
aşamalardan sonra ego haline gelebilir. Kişi yaşamının ilk dönemlerinde 
daha çok ideallerini gerçekleştirmeye çalışırken, yaşlılık döneminde 
gerçekten kendisini sevebilir ve egoistçe bir çıkara sahip olabilir (Stirner, 
2013, 26-27). Stirner’ın tüm felsefi  düşünceleri, ideolojileri eleştirisine 
neden olan şey “bedensel ego”nun, soyut ve ideal düşüncelerce kendisine 
yabancılaştırıldığı düşüncesidir (Hasanof, 2002, 62). Dönemindeki siyasal 
teorilere ve özellikle de liberalizme getirdiği eleştirisinde de bu yabancı-
laşmayı gösterme düşüncesi belirgindir. Stirner ve Hegel arasındaki fark 
bu noktada belirginleşir. Stirner tam bir bilinçle hareket eden herhangi bir 
egoyu değil, biricik olan egoyu savunur. Bu egonun Hegel’deki kadar üst 
bir bilince ulaşmasını arzu etmez. Onu tarihsel bir akıl veya tarihsel üst 
bir kişilik formu olarak hayal etmez. Hatta Stirner tam da bundan kaçınır. 
Çünkü bu düşüncenin neticesinde, tek bir güçlü egonun diğer tüm egoları 
yok sayacağını kabul eder. 

Stirner’ın egoya ulaşırken diyalektiği kullanması basit bir şekilde 
tez-antitez-sentez aşamalarından oluşmaz. Stirner diyalektiği kullanırken 
sosyal yapılarda kurallarda ve ideolojilerde var olan çatışmaları ve çelişki-
leri göstermeyi amaçlar. Tarihsel ve toplumsal süreçte var olan ve dayatılan 
kavramların karşısına, “ego” ile kendini var etme iddiasıyla ortaya çıkar. 
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Kendisine dayatılan tüm belirlenmişlikleri aşmayı hedefl ediği söylenebilir. 
Stirner kendini keşfetme sürecinde belirlediği ilkelerle moderniteyi bu an-
lamda eleştirir. Tarihsel süreçte tüm toplumsal yapıları ve ideolojileri egoya 
zıt bir şekilde konumlandırır. Dolayısıyla belli bir standartlar ve ilkeler bü-
tünü olarak öngördüğü ideolojilere ve toplumsal yapıların içeriğine “aşkın” 
bir eleştiri söz konusudur. Stirner’ın felsefesinde sosyal formlar ve ideolo-
jiler egonun biricikliğine tezat bir şekilde ifade edilir. Onun gözünde “ego” 
aşkındır, hiçbir döneme bağlı olmadığı için her dönem geçerli olabilecektir 
(Welsh, 2010, 50). Stirner’da ideoloji “ego”nun önündeki engel olarak gö-
rülür. Bu yüzden Stirner’ın egoizm anlayışı bütün ideolojik düşünceleri ve 
kalıpları yok sayan, somut, objektif, eleştirel bir felsefedir. Onun felsefesi 
insanın özgürleşmesini engelleyen, düşüncesini ve davranışlarını manipüle 
eden tüm ideolojik kısıtlamalara bir saldırıdır (Welsh, 2010, 49). Bu yönüyle 
de görüşleri radikal, her şeyi topyekûn reddetmeye varan, yıkıcı eleştiri ile 
eş anlamlıdır. Politik bir hedefi  öngördüğü ve hakikati gerçekleştirebileceği-
ne dair bir inancı yansıttığı için anarşizmi de eleştirir. Stirner için anarşizm 
reddedilmesi gereken “izm”lerden biridir (Cantzen, 2000, 66).

Stirner’ın ideolojilere yönelik eleştirisi idealizme eleştirel yakla-
şımının da bir sonucudur. Çünkü Stirner idealizmin kendisini sorgular ve 
herhangi bir idealist durumun insanın davranışlarını nasıl etkilediğiyle ilgi-
lenir (Carroll, 1974, 22). Politik liberalizm, özellikle de sosyal liberalizm ve 
hümanist anlayışa eleştirisinin nedenleri biricik olarak “ben”i kaybettirdiği, 
onun yerine ideal bir ilkeyi hedefl ediği, bütüncül ve soyut yapılara önem 
verdiği içindir. 

Stirner’ın ideolojiye yaklaşımı sadece ideolojilerin rasyonel olmayan 
yönlerine odaklanmak veya toplumsal yapılarda ideolojilerin etkisinin ne 
olduğunu anlamaya çalışmanın ötesindedir. Stirner’ın kendi ideolojisinin ne 
olduğunu ortaya koymaktansa, ayrım yapmaksızın ideolojilerin baskıcı yön-
lerini açıklamaya çalışması önemlidir (Newman, 2001, 309-310). Stirner’a 
göre ideal toplum tasarımı olan muhafazakâr, hümanist, liberal veya sosyalist 
düşüncenin her biri baskıcıdır, bireylerin çıkarlarını ve isteklerini önleyicidir 
(Carroll, 1974, 55). Ayrıca devletçilik, ortak mülkiyet, aydınlanma felsefesi, 
Fransız ihtilalinin siyasal sonuçları ve liberal felsefenin temel kabulleri olan 
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bireycilik ve özgürlüğe ilişkin yorumları da bu çerçevede değerlendirilebilir 
(Hasanof, 2002, 61). Stirner’ın ideolojilere eleştirisi aynı zamanda devletin 
tarafsızlığını olumsuz etkilediği ve devletin gücünün meşrulaştırılmasına 
aracı olduğu düşüncesi ile de yakından ilişkilidir (Carroll, 1974, 49). 

2. Liberalizmin Üç Yüzünün “İç” Yüzü

Stirner liberalizmin diğer ideolojilerle kıyaslandığında bireye ahlaki bağım-
sızlığına kazandırma konusunda daha olumlu bir ortam oluşturmuş olduğu-
nu kabul eder. Hatta burjuvazinin gelişiminin dinin iktidarını zayıfl attığını 
düşünse de, liberalizmin egonun gerçekleşmesine imkân vermeyeceğini 
düşünür (Stirner, 2013, 68). Stirner’a göre modern insanın sorunu liberal 
kabullerle ilişkilidir. Politik, sosyalist veya hümanist liberal yaklaşımlarla 
bireylere dayatılan şey politik ve ideolojik gündeme kendisini vakfetmesi, 
bunun dışına çıkamaması, cesaret edememesidir (Welsh, 2010, 51). Stirner, 
liberalizmi, hem üst anlatılara karşı çıkmadığı hem de üst anlatılara sahip 
söylem ve teorilerden farkı olmadığı için eleştirir. Liberalizm onun gözünde, 
gerçek manada bireysel değil; genel fi kir ve düşüncelerle ilgilenen, “ben” 
düşüncesinden uzak, amaçlara odaklanmış bir ideolojidir. Hatta liberalizmin 
Hıristiyanlıktaki yozlaşmanın devamı olduğunu iddia eder (Macit, 2010, 
43). Stirner’ın gözünde liberalizm, kutsal olanın gücünü, bireye haklar ve 
özgürlükler donatarak kırmıştır. Ancak liberalizm bir süre sonra yeni, dün-
yevi bir din inşa etmiş ve yeni kutsallıklar4 belirlemiştir.

4 Marx da Stirner’ı tam bu noktada eleştirir. Marx’a göre Stirner da kendisine bir kutsallık 
icat etmiştir. Marx, Strauss’tan Stirner’e kadar Alman felsefesinin dinsel anlayışların 
eleştirisi ile sınırlı kaldığını iddia eder. Genç Hegelcilerin tüm açıklamaların neticesinde 
vardığı sonuç “insan”ın dinsel olduğuna ilişkindir. En nihayetinde bütün yorumlar her 
egemen ilişkinin dinsel bir yönü olduğuna dair açıklamaya dönüştü. Hukuk dini, devlet 
dini gibi kavramların dinle ilişkilendirilerek açıklanması meselenin özünün yakalanma-
sına engel olmuştur. Stirner’ın yaptığı şey ise bütün kutsallıkları topyekün bir kutsallıkla 
açıklayarak reddetmesidir. Genç Hegelciler her şeyde kutsallık ve dinsel bir yön bularak 
iktidarı da, egemenliği de diğer toplumsal yapıları da, kısacası, bireyi olumsuz etkileyen 
kavramları kolayca eleştirebildiler. İnsanların kendi mevcut bilinçleri yerine, eleştirel veya 
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Stirner’ın liberalizme ilişkin görüşlerinde ilk dikkati çeken husus, 
liberalizm, aydınlanma ve modernitenin değerleri ve gelişimi ile tarihsel ve 
ilkesel bir ilişki kurmasıdır. Stirner için liberalizm, modern düşüncenin en 
ileri düzeyde açıklanmasıdır. Modernitenin politik, ekonomik ve kültürel 
açıklamaları devrimci demokratik politikalar, klasik liberal ekonomik anla-
yış ve hümanist düşünce tarafından esir alınmıştır. Liberalizm ilahi olan ye-
rine insanı, kutsalın yerine doğayı, kilisenin yerine politikayı, doktrin yerine 
bilimi, önsel (apriori) ilkeler yerine ölçülebilir kavramları ve dogmaların 
yerine doğal hukuku öne çıkartır (Welsh, 2010, 70). Liberalizm, modernite 
gibi, insanların moral ilkeler ve akılla yönetilebileceğini iddia eder. Bu 
yüzden de modernitenin tüm sıkıntılarını içinde taşıyan bir felsefedir.

Stirner’ın liberalizme ilişkin görüşlerinde dikkati çeken ikinci husus 
liberalizmin bir tarafta baskı ve zulüme karşı çıkan, diğer tarafta insanın 
kendi kurtuluşunu bireyin kendi egemenliğine bırakan bir yönü olduğuna dair 
vurgudur. Liberalizm insanın nihai kurtuluşunun bireyin tam bağımsızlığını 
kazanmasıyla mümkün olacağına inanır. Ancak bir taraftan da Stirner’a göre, 
liberalizmin diyalektiği bireyin tahakkümü ve farklılıkların dışlanması anla-
mına gelir. Politik, sosyal ve hümanist liberalizm, tahakkümün yeni bir boyu-
tu, savundukları ilkeler yeni bir meşrulaştırıcı kaynak olarak ortaya çıkmıştır. 
Aslında liberalizmin diyalektik bir süreçten geçtiğini göstermeye çalışmasının 
temelinde çağının en radikal ideolojisi olarak görülen liberalizmin “ego” ve 
“bireysel farklılıkları” reddederek, bireyin yok oluşuna hizmet ettiğini açığa 
çıkarmaktır (Newman, 2002, 12). Stirner liberalizmi tamamlanmış, bütüncül 
bir ideoloji veya teori olarak görmez. Liberalizmi çelişkileri olan, zıtlıklar 
içeren, dönüşüm geçiren bir süreç olarak değerlendirir. 

Stirner’ın liberalizme ilişkin görüşlerinde dikkati çeken diğer bir 
husus, karşı durduğu liberal düşüncenin hayli geniş bir anlama sahip ol-

bencil insan bilinci edinerek sınırlılıklarından kurtulmaya çalıştılar; gerçek anlamda bilin-
ci sorgulamaya yönelmediler, bu yönüyle de aslında muhafazakâr bir tutum benimsediler. 
Hıristiyanlık düşüncesine eleştirel yaklaşmayı başarsalar da, maddi temellerle eleştirmeyi 
başaramadılar. Marx, K. ve Engels F. (2004). Alman İdeolojisi. (çev. Sevim Belli) Ankara: 
Sol Yayınları. s. 36-8. 
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masıdır. Stirner, Fransız Devrimi ile ortaya çıkan bütün siyasi programları 
liberalizm çatısı altında toplayarak inceler. Bu süreçten itibaren liberalizmin 
üç aşamadan geçtiğini ifade eder: siyasal liberalizm, toplumsal liberalizm 
ve insancıl liberalizm. Devrimci kökene sahip demokratik politikalar, klasik 
ekonomik ve hümanist düşünce Stirner’a göre modernitenin siyasi, ekono-
mik ve kültürel ifadeleridir (Welsh, 2010, 70). Liberalizm için öngördüğü 
ayrım diyalektik bir ilişkiyi ortaya koyar. Diyalektik ise onun gözünde siyasi 
liberalizmin ortaya çıkması ile başlar (Newman, 2002, 12). 

Stirner’a göre siyasal liberalizm Fransız ihtilalinden sonra liberal 
düşüncenin aldığı ilk haldir. Siyasal liberalizm modern devletin gelişimi ile 
eş zamanlıdır. Eski rejimin çöküşünden sonra yeni bir egemenlik merkezi 
ortaya çıkmıştır, o da demokratik cumhuriyettir. Bu yapı tarafsızlık ve 
kurumsal şeffafl ık kavramına dayanan, kuralların belirgin olduğu modern 
bir formdur. Siyasal liberalizmle birlikte eski feodal düzenle ilişkili politik 
mutlakıyetin yerine kuralların hâkimiyeti almıştır. Hiyerarşi ve ayrıcalık 
sisteminin yerine, hakların resmi düzeyde eşitliği kabul edilmiştir. Bu çer-
çevede tüm bireylere yasa önünde eşitlik tanınmış, siyasi kurumlara eşit ve 
aracısız erişim hakkı verilmiştir (Stirner, 2013, 127). 

Stirner siyasal liberalizmin beklendiği gibi özgürleşmeyi sağlayama-
dığını iddia eder. Dinsel özgürlük dinin özgürleşmesi, vicdan özgürlüğü de 
vicdanın özgürleşmesi anlamına geldiği gibi, siyasal liberalizm de devletin 
özgürleşmesini anlamına gelmiştir (Stirner, 2013, 135). Yani, siyasal libera-
lizm özgürlük fi krini ve bireyi değil, devleti merkeze almıştır (Macit, 2010, 
44). Siyasal liberalizmin öne çıkarttığı kavramlar ve bireyin içine doğmuş 
olduğu sistemin her bir parçası, bu baskıyı onaylayıcı ve güçlendirici un-
surlardır. Devlet, toplum, vatandaşlık gibi kavramlar farkında olunmadan 
bireyin hayatının bir parçası haline gelir ve baskı oluşturmanın araçları 
haline gelir. Bu yüzden de liberal düşüncenin kendisi bizatihi Stirner için 
baskılayıcı, hegomonik bir teori haline gelmiştir. Stirner’a göre liberalizmin 
kendisine öncelik edindiği felsefi  ve ideolojik amaç dinin gücünün ortadan 
kaldırılması ve kutsal olan değerlerin insana aktarılmasıdır. Böylece dinin 
işgal ettiği alan siyasi alana dönüştürülerek, siyasi olanın sorumluluğu 
altına girer ve dogmatik kavramlar da bilimsel kavramlara yerini bırakır. 
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Bu süreç gerek Amerika’da gerek Fransa’da gerçekleşen devrimler ve 
ardından Avrupa’da gerçekleşen reformlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır (Welsh, 2010, 69-70). Ancak Stirner devrim kavramını eleştirir. 
Çünkü devrim bizzat düzene değil, belirli bir düzene yönelik gerçekleştiği 
için efendi kavramında değişime yol açmaz. Eski efendinin yerine yeni 
efendi gelmiştir. Devrimin neticesinde özgürleşen birey değil, vatandaş olan 
bireydir, yani politik insandır. (Stirner, 2013, 140). Oysa Stirner ego olan 
bireyin özgürlüğünün peşindedir. 

Siyasal liberalizmin önemi, dini ve metafi zik etkinin sorgulanmasının 
yolunun açmasında gizlidir. Siyasal liberalizm Tanrıya, dine, siyasete ait 
kutsallıkların ve imtiyazların kamusal alandaki belirleyiciliğinden rahat-
sızlık duyar ve mücadelesini bu yönde derinleştirir. Birey üzerindeki eski 
“efendi”leri ve onun imtiyazlarını yok etmeyi amaçlar. Ancak efendinin 
kendisini ortadan kaldırmayı düşünmez. Yeni efendi ulus ve onun hakları ve 
imtiyazlarıdır. Birey hukuksal bakımdan güvenceye kavuşturularak, devlet 
hukuku ve ulus hakkının belirleyici olduğu bir yapı inşa edilir (Stirner, 
2013, 129). Ancak siyasal liberalizm bireyi hukuksal güvencelerle dahi olsa 
korumayı başaramamıştır. Hıristiyanlık nasıl bireyi yok saymışsa siyasal 
liberalizm de hem bireyin önemini görmezlikten gelmiş, gereken önemi 
göstermemiş; hem de bireyin alanını daralttığı koşulları kurumsallaştırmıştır 
(Macit, 2010, 44).

Sosyal liberalizm siyasal liberalizmde önemli görülmeyen demokrasi 
ve eşitlik ilkesini ekonomi ve sosyal sınıfl ara yönelik geliştirmek ister. Bu 
yüzden bütün özel mülkiyetleri kaldırıp “benim ve senin” arasındaki ayrımı 
yok etmeyi amaçlar. Sosyal liberalizm “lümpen” üretmekte, toplumdaki her-
kesi aynı eşitsiz ve olumsuz statüye getirmekte başarılıdır. Devletin bireyleri 
eşit hale getirirken ilk ele aldığı özel mülkiyettir (Stirner, 2013, 147-148). 
Özel mülkiyetin gaspı devlet tarafından yapılmış hırsızlıktır. Sosyal libera-
lizmde asıl hırsızlık, kişinin kendi şahsına yönelik gerçekleşir. Birey, toplu-
mun menfaatine yok sayılmaktadır. Dolayısıyla sosyal liberalizmin hedefl eri 
olan sınıfsal eşitsizliği gidermek, zengin ve fakir arasındaki ayrımı ortadan 
kaldırmak için öngördüğü, burjuvaziyi ve kapitalizmi kaldırarak gerçekleş-
tirmeye çalıştığı şey toplumun ve devletin büyümesi ile sonuçlanmaktadır 
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(Welsh, 2010, 74). Siyasal liberalizm düzen kurucu olarak sadece devleti 
görmüştür. Sosyal liberalizm ise hiç kimsenin bir şeye sahip olmamasını arzu 
ederek toplumun idealleştirmesi ile son bulur (Macit, 2010, 46). Her ikisi de 
bireyi yok sayar ve idealizm kadar tehlikelidir. Ya “mutlak” aracılığıyla ya 
da ortaklık mottosu ile bireyin elinden her şey alınır. İki düşüncede de birey 
soyut ve genel bir kavramın yararına yok sayılır. Birey toplum yararı adına 
sahip olduklarından vazgeçmek zorunda bırakılır (Erkızan, 2002, 60). Yani 
Stirner’a göre politik ve sosyal liberalizm özgürlük ideali yaratmış, ancak 
bu ideali gerçekleştirememiştir. Çünkü her iki düşünce gerçek olan egoyu 
görmezlikten gelmiş ve egoyu yok saymıştır. Oysa Stirner’a göre kişisel 
ve insanın doğasında var olan egonun devletin otoritesi ile ilgisi yoktur. 
Devlet üzerinden birey kurgulandığı için her iki liberalizmde de egonun 
gerçekleşebileceği alan yoktur (Koch, 1997, 97). 

Hümanist liberalizm, liberal açıdan, insanın özgürleşmesinin son 
aşamasıdır. Stirner’ın hümanist liberalizme eleştirisinde Feuerbach’la öz-
deşleştirdiği din ve hümanizm ilişkisi vardır. Stirner insanın dinde olan ya-
bancılaşmasını aşıp kendisini keşfetmesinde önemli bir aşamayı gösterdiği 
için Feuerbach’ın görüşlerini önemli bulur. Ancak bireyi insanlık ve mutlak 
insan soyutlamasına mahkum ettiğini düşünür ve bu noktada onu eleştirir 
(Erkızan, 2002, 60). Stirner eserinde özellikle Feuerbach’ı eleştirirken din 
(Hıristiyanlık) eleştirisi ile politik eleştirinin benzerliğinden hareket eder. 
Dinsel olanla politik olanın aynı olduğunu, ikisinin de belirleyiciliğinin 
bireyi olumsuz etkilediğini vurgular. Liberal devlet ve Hıristiyanlığa iliş-
kin yorumlarında bu husus belirleyicidir (Hasanof, 2002, 69-70). Stirner, 
Feuerbach’ın eserini Hıristiyanlık dininin son bir formu olarak tanımlarken 
sadece hümanizme değil, liberal ideolojiye de bu çerçevede eleştirel yak-
laşır. Stirner liberalizmin bireyin ahlaki imajında ve özerkliğinde başarısız 
olduğunu iddia eder. Stirner’a göre Tanrı’nın dışarıda bırakılması bireyin 
özgürleşmesini gerçekleştirmemiştir. Birey “insanlık, gerçeklik, erdem, 
özgürlük” gibi kavramlar çerçevesinde daha kısıtlı bir konuma getirilmiştir 
(Carroll, 1974, 46). Aslında bu aşama önceden dine ait sayılan kutsallıkları 
şimdi devlete atfetmekten ibarettir. Dolayısıyla liberal veya herhangi bir 
devletin geldiği nokta kutsal olanın dinden siyasal simgelere taşınması, 
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siyasetin etki alanında ise herhangi bir değişimin olmamasıdır. Kutsalın ve 
dini kuralların yerine, insan yapımı kurallar öne çıkmıştır ama birey hâlâ 
modern dönemde gerçek manada yoktur.

Hümanist liberalizm aynı zamanda bireysel egonun da terk edilme-
sinin son aşamasıdır. Hümanist liberalizmde bütün farklı ve özel formlar 
terk edilir; dini, etnik, ulusal farklılıklar “evrensel insani normlar” pota-
sında eritilir (Newman, 2002, 10). Hümanist liberalizm politik ve sosyal 
liberalizm ile karşılaştırıldığında önemli bir ilerlemedir. Çünkü hümanist 
liberalizm politikadan, kültüre ve günlük yaşama kadar toptan modernitenin 
zaferini kabul eder. Bireysel imtiyazların hepsini “insanlık” adına elimine 
eder (Welsh, 2010, 76). İnsan/insanlık, yeni soyut bir fi kir olarak Tanrı ile 
yer değiştirmiştir. Stirner hümanist liberalizmin insan (man) ve birey (the 
individual) arasında bir ayrıma yol açtığına inanır (Newman, 2010, 4). 
Ayrıca hem burjuvanın hem de proleteryanın bilincini reddeder. Bunların her 
ikisinin hümanist liberalizmde belli bir gruba veya kişiye özel olduğu kabul 
edilir ve belli bir sınıfsal çıkarı ortaya koyduğu için eleştirilir (Paterson, 
1971, 75-76). Stirner, yeni bir kutsallık veya yeni bir fi kir inşa edip insanı 
kenetlediği için hümanist liberalizme karşı çıkar (Stepelevich, 2011, 8). 
Hümanist liberalizm eleştirisinin temelinde altruist anlayışa olumsuz yak-
laşımı söz konusudur. Yani hümanist liberalizm diğerleri veya toplum adına 
karar vererek modern sistemde var olan yabancılaşmayı ve baskıyı meşru-
laştırırken, bireyi yok saymada ciddi bir ahlaki alternatif olarak sunulur. 

Eserinde, hegomonya ve kutsallıklardan kurtulmaya çalışan, birey 
ve özgürlükleri radikal bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan Stirner, üç 
liberal anlayışı da eleştirir. Siyasal liberalizmi Fransız ihtilali ile başlatır ve 
onun mottosu olan temel ilkelerle özdeşleştirir. Eşitlik ve özgürlüğü tamam-
layan özerklik ilkesinin uygulanamadığını iddia eder. Modern liberal politik 
sistemdeki eşitlik ve özgürlük gibi temel kavramları yeniden yorumlar. Bu 
yeniden üretimle bireylerin devlete sevgiyle bağlanmasının yolu açılmak-
tadır. Sosyal liberalizm eşitlik ilkesi ile herkesi eşit seviyeye getirerek dev-
letin bireyler üzerindeki hegomonyasını evrensel bir boyuta taşır. Liberal 
devletin özü bireyin sevgiyle görevini yerine getirmesini sağlamaya veya 
bireye toplumun üstünlüğünü başka bir şekilde kabul ettirmeye yöneliktir. 



Özlem Kırlı

50 • felsefe tartışmaları

Stirner böylesi bir sevgi ile özdeşleştirdiği hümanist yaklaşım ile egoistik 
yaklaşımın devrimci özgürlüğü arasında tezatlık olduğunu göstermeye 
çalışır. İlk yaklaşımda kişi kendisini değil, diğerlerini öncelikli bir konuma 
getirir, genelin çıkarı uğruna kendisini yok sayar. İkinci yaklaşımda ise 
kişinin kendi çıkarı ve kendi kararları önemli hale gelir. Stirner liberalizmin 
diyalektiğini açıklarken “sevgi ile özdeşleşen kişilik” ile “rasyonel kişilik” 
arasında tezatlık olduğunu kanıtlamaya çalışır (Welsh, 2010, 13-14). Her 
üç liberal açıklamada kişi başkaları uğruna kurban edilebilir ve kişi gücünü 
kaybeder Oysa Stirner bireyin vatandaşlık kimliği içerisinde görevleri ve so-
rumluluklarına değil, bireyin kendisine odaklanır. Bireyi tamamen sorumsuz 
ve hedonizme varmış bir şekilde hayal etmez, ancak bireyin sorumluluklarla 
da yok edildiği bir yapıya itiraz eder. 

Kısaca siyasal liberalizmin toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak 
için öngördüğü hukuk, sosyal liberalizmin eşitliği sağlamak için öngördüğü 
özel mülkiyetin kaldırılması, hümanist liberalizmin insanları tanrısız bırak-
ması insanları özgürleştirmemiş, “efendi” kavramını yok etmemiş, sadece 
efendinin kimliğini değiştirmiştir: Yeni efendi devlettir (Marshall, 2003, 
332-323). Ayrıca yeni efendinin gücünü pekiştireceği aygıtlar da fazlalaş-
mıştır. Bunlardan biri Stirner’a göre eğitimdir. Aydınlanma düşüncesi, insan 
hakları ve hümanizmle birleşen yeni eğitim anlayışı bireyleri sorgulamaya 
veya hayatı anlamlandırmaya yöneltmedi. Tersine ya insanların cehaleti-
ni, bilgisizliğini kaldırmaya, günü yakalamaya ya da geçmişi kavramaya 
yöneltti. Eğitim dahil olmak üzere hiçbir şey bireyi gerçeğini, hakikatini 
keşfetmeye yöneltmedi (Stirner, 2014, 14-7). 

Stirner’ın öngördüğü üç liberal anlayışın, liberalizmin tarihsel ve 
teorik olarak geçirdiği dönüşümler içerisinde doğru bir şekilde değerlen-
dirildiğini söylemek zordur. Stirner daha çok dönemindeki bütün radikal 
politik ve felsefi  akımları liberalizmin bir formu olarak görmüş (Carroll, 
1974, 47) radikal ve popüler tüm akımları liberalizm çatısı altında birleştir-
miştir. Olumsuzluk ve eksikliklerine rağmen Stirner’ın liberalizme yönelik 
görüşleri post-liberal eleştiriyi mümkün kılmaktadır (Newman, 2010, 22). 
Hatta liberalizmin kendi içindeki çelişkilerini 1970’lerden sonra dillendiren 
liberteryen ekolde Stirner’ın görüşleri daha kıymetlidir.
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3. Liberalizmin Temel İlkelerine Eleştiriler

Stirner’ın liberalizm eleştirisi varoluşçuluğa ve nihilizme göz kırpan birey-
cilikle yakından ilişkilidir. Eserinde temel vurgu olan biricik haline gelmiş 
ego onun ideolojilere yönelik mesafesinin de nedenini oluşturur. Stirner’ın 
gözünde liberalizm radikal düşünmeyi ikna edememiş, bireyleri normal-
leştirmeyi ilke edinmiştir.5 Bu yüzden de liberalizm kendisinden bekleneni 
verememiştir. 

3.1. Birey Anlayışının Eleştirisi

Stirner’ın liberalizm eleştirisi bireysel hakların sınırlılığına ilişkin bir yak-
laşım olarak okunabilir. Ondaki kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışan 
bireyin liberal birey anlayışı ile benzer olduğunu düşünülebilse de, Stirner 
liberalizmin birey anlayışına eleştirel yaklaşır. 

Stirner liberallerin kullandığı gibi birey kavramını kullanmak yerine 
“ego” kavramını kullanmayı tercih eder. Çünkü ego tam olarak kendini 
gerçekleştirmiş bendir. Egoist de kendini gerçekleştirmeye çalışan bendir. 
Stirner’ın liberalizm eleştirisinin temelinde ego olarak “ben”in ve bireysel 
farklılıkların sistem içinde korunmadığına dair inancı vardır. Stirner’ın ego-
lar birliğinde yapmak istediği ise farklılıkları ile bireylerin kısıtlanmadığı 

5 Anarko kapitalist Murray Rothbard’ın görüşleri ile Stirner’ın liberalizme yönelik eleştiri-
leri arasında bazı yönlerden bağlantı kurulabilir. Rothbard liberalizmin Batıya özgürlük, 
umut, refah ve barış imkânı getirse de; hızla bu olumlu özelliklerinden uzaklaştığını iddia 
eder. Rothbard’a göre liberalizm umudun, radikalizmin, özgürlüğün, ilerlemenin, ekono-
mik gelişmişliğin temsilcisi olarak değerlendirilirken, radikal ve devrimci bir ideoloji iken 
içsel çürüme yaşamaya başlamıştır. İçsel çürümenin nedeni, liberalizmi liberalizm yapan 
özgül radikal unsurlardan arınarak statükoya yönelmesidir. Bunun altında yatan felsefi  
zeminin kaymasıdır. İlk olarak doğal hukuk geleneği faydacılık için terk edilmiş, ikinci 
olarak evrimcilik, yani sosyal Darvinizm etkisini hissettirmeye başlamıştır. Daha geniş 
bilgi için bkz. Murray N. Rothbard (2009). Eşitlikçilik: Doğaya Karşı İsyan (çev. Mustafa 
Erdoğan). Ankara: Liberte, s. 17-8. İki düşünür gelinen noktada liberalizmin kendini var 
eden özelliklerinden uzaklaştığını kabul eder. İki isim arasındaki fark Rothbard’ın libera-
lizmin sonraki gelişmelerle radikal özelliklerini yitirdiğini düşünürken, Stirner’ın baştan 
itibaren liberalizmin radikal yönlerinin olmadığını iddia etmesidir.
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bir toplumsal yapı ortaya koyabilmektir. Liberal devletin özgürlükleri ve 
farklılıkları gerçek anlamda koruyamadığını düşünür. Siyasal liberalizmin 
yücelttiği “vatandaş” olarak birey anlayışında öne çıkan şey bireyin kendisi 
ve hakları değil, sorumluluklarıdır (Newman, 2002, 7). Siyasal liberalizmde 
birey verilmiş bir kimlik ve sorumlulukla takdim edilir. Birey hem kamusal 
hem de özel alanda belirleyici gibi görülse de, kendini gerçekleştirmiş bi-
reyden bahsedilemez. Aslında tarif edilen ve kutsanan devlet/siyasal kurum 
içerisinde makbul görülen “vatandaş” olarak bireydir. Siyasal liberalizmde 
kendi çıkarını gerçekleştirmeye çalışan birey asla kabul edilmez. Onun 
gözünde bu birey egoisttir ve dışlanır. Oysa vatandaş olarak öngördüğü 
birey, kendi çıkarlarını değil, bütünü gerçekleştirmeye ve var etmeye çalı-
şır. Bireyin kendisini kendinden daha üstün bir yapıya, ulusa veya devlete 
adaması beklenir. Böylece gerçek anlamda birey, daha doğrusu “vatandaş” 
olacak ve karşılığında haklarını elde edecektir. Stirner’ın itirazı ise “sizden 
üstün gördüğünüz gücün, size kendi haklarını vermesidir!” (Stirner, 2013, 
125-126). Oysa Stirner bireylere her türlü ahlaki ya da hukuki gerekçelen-
dirilmiş talepten vazgeçmeyi öğütlerken bireylerin “sadece kendi iktidarla-
rına” güvenmesi gerektiğini ifade eder. Onun bu yaklaşımı Hobbes’un doğa 
durumunu hatırlatır. Hobbes gibi Stirner da sadece güçlerinin yettiği düzey-
de kişilere hak vermeyi kabul eder (Kaufmann, 2003, 79). Karmaşıklığın, 
belirsizliğin ve mücadelenin olduğu Stirner’ın egolar birliğinde birey hiçbir 
otoriteyi kabul etmez, kendisi dışında herhangi bir gücün belirleyiciliğini 
reddeder: “Tanrı ve İ nsanlık, davasını nasıl hiçbir ş ey üzerine, yani ken-
dinden baş ka hiçbir ş ey üzerine kurmazsa, ben de tıpkı Tanrı gibi, kendi 
davamı kendim üzerine kurarım” (Stirner, 2013, 18) diyerek bireyi her şeyin 
üstünde konumlandırır. 

Stirner’ın liberalizmin bireycilik anlayışına yönelik radikal eleştirisin-
de varoluşçu bir temelden hareket ettiği görülür. Stirner’a göre, liberalizm, 
dini öğretilerden ve mutlakiyetçi politik yapılardan insanın özgürleşmesini 
savunurken, teknolojinin ve modern dünyanın geldiği noktada bireyi nor-
malleştirme çabalarının bireyi nesneleştirmesine bir eleştiri geliştireme-
mektedir. Hatta Stirner liberalizmin evrensel soyut akıl düşüncesinin ve 
tarafsızlık ilkesinin yeni bir dini form olarak takdim edildiğini iddia eder. 
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Hıristiyanlık, Aydınlanmanın temel ilkeleri ile yeniden yorumlanmış ve 
hayat bulmuştur. Yeni fi kirler bireysel farklılıkların ve özgürlüklerin gerçek 
anlamını gizlemektedir (Newman, 2010,2). Aslında Stirner bu görüşleri 
ile sadece bireyci anarşizmin temelini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda 
eleştirdiği liberal bireycilik anlayışının mantıksal bir sonucu olarak liberal 
bireyciliğin radikal bir formunu geliştirir (Hasanof, 2002, 61). Ancak libe-
ralizmin birey anlayışı toplum dışı sunulmazken, Stirner’ın birey anlayışı 
toplum ve tarih ikileminde çözülmesi gereken sorunlarla baş başadır.

3.2. Özgürlük Eleştirisi

Stirner hiçbir sınırlamanın olmadığı bir özgürlük anlayışını savunur. Bireyin 
biricikliği özgürlüğün önündeki her türlü engelin kaldırılmasını gerektirir. 
Stirner bireyin özgürleşmesini sağlamayan, yeni sınırlılıklar ve yüküm-
lülükler getiren özgürlük anlayışını ideolojik düşüncelerle ilişkilendirir. 
Kişinin kendi iradesinden vazgeçmesini isteyen, egosunu yok sayan özgür-
lük anlayışı ona göre gerçek özgürlük değildir (Hasanof, 2002, 65). Asıl 
özgürleşme tinin özgürleşmesidir. Tin ancak olayların ve olguların gerisinde 
yatan şeyleri görüp onu aşınca, bağlarından kurtulunca özgür olabilir. Tin 
ancak tutsaklıktan kurtulduğunda özgür olur. Tinsel özgürlük bunu gerekti-
rir (Stirner, 2013, 41). 

Stirner, liberal teoride “bir şeyden özgürlük” (freedom from) olarak 
ifade edilen negatif özgürlük anlayışını bireyin tercihlerinde kısıtlama-
lardan, müdahalelerden uzaklaşabilmesi için önemli bulur. Stirner’a göre 
bu tamamen negatif bir ilkedir ve nihilizmden de kurtulmanın müjdesini 
verir. Ancak bu özgürlük anlayışı insanları tüm sınırlamalardan tamamen 
kurtarmaz. Sadece bazı sınırlamalardan kaçınma imkânı verir. Bu nokta 
liberalizmin sınırlı gerçekliğini ortaya koyar. Gerçek özgürlük mülkiyet ve 
kişinin kendine sahip olması (self ownership) ile ilişkilidir. Bireyin ideoloji-
lerden uzak olmasını istemesinin bir nedeni de budur (Carroll, 1974, 47-48). 
Stirner’ın yapmaya çalıştığı şey, önemli bir açılım sağladığını düşündüğü 
ancak yetersiz gördüğü negatif özgürlüğü en uç noktalara taşımak, özgürlük-
lere yönelik en büyük tehdidin devletten geldiğini vurgulamaktır (Hasanof, 
2002, 68-69). Ayrıca ikinci büyük tehdidin liberallerin doğrudan eleştirisine 
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mazhar olmayan bireyi kısıtlayan her türlü toplumsal ve ekonomik yapıdan 
kaynaklandığını ifade eder. 

Stirner özgürlüğü kendini gerçekleştirmekle eş tutar. Özgürlüğü 
soyut, idealar düzenine ait bir kavram olarak değil, tersine hayatın çeşitli 
yönlerine dahil olduğunda gerçekleşebilecek bir kavram olarak görür. 
Soyutlamalardan, ideallerden vazgeçilebilir. Ancak Stirner kendini gerçek-
leştirme/kendinin sahibi olma ilkesinden vazgeçilemeyeceğini iddia eder. 
Bireyin gerçek anlamda özgürlüğü, özgürlüğü ideal olmaktan kurtarmakla 
mümkün olacaktır (Hasanof, 2002, 66-67). Stirner genel olarak özgürlük 
kavramsallaştırmasında kullanılan iç ve dış özgürlük dışında bir özgürlük 
savunusu verir. Liberalizmi dış özgürlüğü gerçekleştirmeye çalıştığı için 
eleştirir.6 Dış özgürlük devlet baskısından bireyi kurtarmaya yöneliktir. 
Kendini gerçekleştirmesi gibi bir amacı yoktur. Özgürlüğün iç boyutu ise 
kişinin kendini mükemmel hale getirmek gibi bir amacı gerçekleştirmeye 
çalışmasıdır ki bunda da gerçek anlamda birey yok sayılmaktadır. Hayali bir 
kavramdır; çünkü kölelik durumunda bireyin özgür olabileceğini düşünmek 
mantıklı değildir (Hasanof, 2002, 68-69). Özellikle Stirner’ın siyasal libera-
lizm eleştirisinde bu nokta belirgindir. Stirner’a göre, liberalizmde her koşul-
da bireysel özgürlük savunulmaz. Liberalizm bireyi, bireyin tutsaklığından 
kurtarmıştır. Ancak yeni tutsaklıkları ortaya çıkarmıştır. Siyasal özgürlük, 
polis’in, devletin özgür olduğunu ifade eder. Dinsel özgürlük, dinin özgür 
olması; vicdan özgürlüğü, vicdanın özgür olması demektir. Oysa “benim 
devlet, din ve vicdan konusunda özgür olmam, benim onlardan kurtulmuş 
olduğum anlamına gelmez. Mesele benim özgürlüğüm değil, bana egemen 
olan, kendini kabul ettirmiş bir kudretten özgürlüktür. Devlet, din ve vicdan 

6 Liberal anlayışta önemli özgürlük teorisyenlerinden olan Hayek, özgürlüğü insanın üzerin-
de diğer insanlardan gelen zorlamanın olmaması olarak tanımlar. Hayek özgürlüğü başka-
sının keyfi  iradesinden bağımsız olmakla şart koşar. Yine Hayek’e göre siyasal özgürlük, 
sivil özgürlük, iç özgürlük gibi farklı özgürlük tanımları gerçek özgürlük kavramından 
ayrılır; çünkü özgürlük tektir. Ona göre farklılık kavramın kendisinden değil, düzeyinden 
kaynaklanabilir. F. A. Hayek, Özgürlüğün Anayasası (çev. Yusuf Ziya Çelikkaya), Big 
Bang Yayınları, Ankara, s. 37-40. Mill, Kant, Hume gibi liberal isimlerde de Stirner’ın 
özgürlük eleştirisini görmek mümkün değildir. 
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adındaki zorlayıcı güçler beni köleleştirmişlerdir ve onların özgürlüğü, be-
nim köleliğim anlamına gelir” (Stirner, 2013, 135-136). Stirner liberalizmi 
özgürlükle politik hakları ilişkilendirdiği için eleştirir. Özgürlüğün hak 
olarak tanımlanması özgürlüğün evrenselleştirilmesi, herkese mal edilmesi 
anlamına gelir. Asıl sorun da bu noktada başlar: liberalizmde özgürlük 
herkesindir, kişinin kendini özgürce gerçekleştirmesi değildir. Liberalizm 
özgürlük isterken aslında rasyonelliği istediğini, dolayısıyla sınırlı özgürlük 
talep ettiğini, bireyin her türlü eylemine onay vermediği iddia eder. İkinci 
bir husus birey artık özgürlüğün öznesi değildir; özgürlükle ulus, insanlık, 
herkes ilişkilendirilmektedir. Stirner herkesin özgürlüğü “benim/egonun” 
özgürlüğü olmadığı için, liberalizmin gerçek anlamda özgürlüğü savunma-
dığını iddia eder. Politik liberalizm sınırlamaları kaldırmak yerine yeni sı-
nırlamalar getirmektedir. İstenen şey bireyin devlete ve devletin kurallarına 
sıkı sıkıya bağlanmasını sağlamaktır (Hasanof, 2002, 66-67). 

Stirner’a göre, liberalizmin sorunu çok fazla bireysel özgürlük ve 
özerklik tanıması değil, tam tersine yeterince izin vermemesidir. Özgürlük, 
bireysel hak ve özerklik gibi konularda liberal anlayışların sorunlu ve çeliş-
kili olduğunu; liberal kavramların aydınlanmanın öngördüğü hümanizmden 
ve akılcılıktan kaynaklandığı için baskıcı ve yabancılaştırıcı özelliklerini 
olduğunu, bu nedenle liberalizmin resmi olarak tanınan bireysel özgür-
lüklerin ötesinde, bireysel özerklik formlarını icat etmesi gerektiğini iddia 
eder. Stirner liberalizmin varsayımlarını, aydınlanma sonrası ve modernite 
geleneğinin önemli bir halkası olarak görür. Mevcut liberal hakların ve öz-
gürlüklerin, liberal kapitalist toplumların doğasında var olan tahakküm / güç 
ilişkilerini ve yapılarını sorgulamada yetersiz kaldığını iddia eder (Newman, 
2010, 21-22). 

3.3. Liberal Mülkiyet Eleştirisi 

Stirner liberalizmin mülkiyet anlayışını da eleştirir. Liberallerin mülkiyet 
anlayışını naif bulur ve mülkiyeti herhangi bir şeye sınırsız ve koşulsuz 
hâkimiyet ile ilişkilendirir. Egolar birliğinde herkes arzuladığı şeyleri elde 
ederek kendisi için yeterli mülkiyet elde edecek ve yoksulluk da ortadan 
kalkacaktır (Marshall, 2003, 332-323). Stirner için özel mülkiyet kişisel 
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gücün yansımasıdır, kişisel mülkiyet bireysel gücün ölçüsüdür. Gerçek mül-
kiyet biriciğin gücünü açıklamaya yardımcı olacağı için mülkiyet üzerinde 
herhangi bir düzenleme ve kural kabul edilemez (Koch, 1997, 101).

Liberalizmin en büyük yanılgısı devletli bir toplumda özel mülkiyetin 
olabileceğine dair inançtır. Stirner’a göre ise devlet varsa mülkiyet yoktur. 
Ya da devletin izin verdiği ölçüde ve onun öngördüğü sınırlar içinde mülki-
yet hakkı kabul edilmiştir. Bu ise gerçek anlamda mülkiyet hakkı değildir; 
mülkiyeti kullanma hakkıdır. Dolayısıyla liberalizmin mülkiyet anlayışı ya-
nılsamadan ibarettir. Aslında devlet mülkiyet kavramını belirsiz ve sınırlarını 
anlamsız hale getirerek bireyin uysallaşmasına ve bireyin kendi değerlerine 
yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bireyler devlet mülkiyetinin parçaları 
haline gelmektedir. Bu olumsuz durumun temelinde ise liberalizmin mülki-
yet haklarını hukuksal düzeye indirgemesi, hak olarak tanımlanması, doku-
nulmaz ve kutsal bir değer olarak sunması yatar (Hasanof, 2002, 77-78). Bu 
nokta ise, Stirner’a göre, liberalizmin mülkiyet kavramının kendisine dön-
düğü noktadır. Neden mülkiyet hukuka uygun olmalıdır ve kullanım neden 
izne tabidir? Ve neden sınırlı olmalıdır? Stirner bu soruları sorduktan sonra 
mülkiyetin tek limitinin bireysel kabiliyete bağlı olması gerektiğini iddia 
eder. Dolayısıyla Stirner’ın özel mülkiyeti tüm yasal ve rasyonel sınırlarının 
ötesinde genişlettiği görülür (Newman, 2010,20-21). Mülkiyet herhangi bir 
koşula bağlı olmaksızın bireye özgü, ona içkin bir noktaya getirilir. Ayrıca 
özgürlüğün koşulunun mülkiyet ile bağlı olduğu güçlü şekilde ifade edilir 
(Stirner, 2013,194).

Stirner’a göre mülkiyet konusunda devleti görevli gören kesim aslında 
mülksüzdür. Mülksüzün gözünde devlet, mülk sahibinin koruyucusu olarak 
görülür. Gerçekte olan devletin yaptığı, mülk sahibine imtiyaz tanırken, 
mülksüzü sömürmesidir. Bunun nedeni devletin bir burjuva devleti olması, 
onun çıkarlarını yerine getirmeye çalışmasıdır. Devletin insanlara sundu-
ğu koruma, devlete itaatlerine (sadakatlerine) göre belirlenir. Vatandaş, 
devletin kendisine emanet ettiği hakları, devletin iradesine yani yasalara 
uygun biçimde kullanması ve yönetmesi koşuluyla, devletin himayesinden 
faydalanır. Polis ve askeri hizmetlerin temelinde sömürüyle birlikte mülki-
yetlerin korunması vardır (Stirner, 2013, 145-146). Bu ise mülkiyet hakkını 
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bireyin dışında tutmakta, bireyler ona sahipmiş gibi izlenim vermektedir. 
Liberalizmde yasa ile mülkiyet hakkı söz konusu olur. Oysa mülkiyet 
Stirner’ın görüşü için bireyin özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır ve birey 
herhangi bir şarta tabi olmaksızın ona sahiptir (Hasanof, 2002, 77-78). 

Stirner liberal teorinin sözleşme düşüncesine de karşı çıkar. Stirner’ın 
öngördüğü egolar birliğinde öngördüğü sözleşme, liberallerin sözleşme 
kavramı gibi bağlayıcı değildir. Bireylerin gönüllü anlaşmasına dayanır, 
kendi çıkarlarını gerçekleştirmek öncelikli amaçlarıdır. Sözleşme düşüncesi 
bireylerin kendilerinden fedakârlık edeceği şekilde kurgulanmaz (Marshall, 
2003, 332-333). Stirner’ın düşüncelerinde ekonomik model olarak mülki-
yeti ve ticari yaşamı dikkate alan, birliklerin zorunlu değil gönüllü olmasını 
öngördüğü bir yapı hâkimdir. Bu yapının anarko kapitalistlerin arzu ettikleri 
toplum anlayışıyla birçok benzerliği vardır.

3.4. Liberal Hak ve Hukuk Anlayışına Eleştiri

Stirner’a göre liberalizmin hak ve hakkın kullanımına ilişkin iddiaları birey 
temelli olmaktan uzaktır. Liberalizmin hakları temellendirmede önemli bir 
entelektüel kaynak olarak gördüğü doğal hukuk anlayışı Stirner’ın gözünde 
anlamsızdır. Stirner doğal hukukun insanların doğal olarak sosyal olduğu ve 
birlikte bir uyum oluşturabileceklerine dair düşünceyi kabul etmez (Sonn, 
1992, 21). Ayrıca Stirner doğal hukuk anlayışını bireyin “öz”ünü yok saydığı 
için reddeder. Liberal teori, hak kavramını, insan aklından veya doğasından 
yola çıkarak açıklar. Liberalizmin her zaman ve her yerde geçerli olabile-
cek bir aklın sonucu olarak hak kavramını benimsemesi gerçek yaşamda 
imkânsızdır. Stirner evrensel akla karşı bireysel aklı savunmaktadır. Yine 
Stirner, hakkı, bireyle özdeşleştirir. Dolayısıyla hakkın sahibi ve yaratıcısı 
olarak kendinden başkasını tanımaz. Bir hakkın elde edilmesinde yapılabi-
lecek şey, güç kullanımıdır. Bireyin eğer yeterince güçlü ise hakkı da elde 
edeceğini varsayar. Yani Stirner hak ve yetkilenmeyi aynı çerçevede değer-
lendirir (Hasanof, 2002, 64-65). Bu noktada Stirner’ın birey ve hak anlayışı 
Hobbes’un doğa durumunu hatırlatır (Sonn, 1992, 21): “Ben hiçbir güç 
karşısında boyun eğmem …. bütün güçler sadece benim gücümdür. Güçlerin 
benim karşıma geçmesi ya da beni aşması tehlikesi ile karşı karşıya kalırsam 
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onlara boyun eğmek zorundayım. Bu güçlerden biri ancak benim kendimi 
kabul ettirmem için kullanacağım araçlardan biri olmalıdır. Bana egemen 
olan araçların hepsini bana hizmet edecek duruma getirmem gerekecektir. 
Taptığım putlar varlıklarını bana borçludur, ben onları yaratmazsam onlar 
da yok olacaktır.… Benim başkaları karşısındaki durumumu kimse belirle-
mez ... başkalarına karşı yükümlülüğüm de yoktur” (Stirner, 2013, 394-5) 
cümleleri ile herkesin karar merci olduğunu ve sorumluluk kabul etmediğini 
vurgular. 

Stirner aklın öne çıkarılarak yapıldığı pozitif yasama sürecini de eleş-
tirir. Pozitif yasalar bireyleri anonim, yasal zorun / iktidarın boyunduruğu 
altına sokmak için, tekil egemenliğin keyfi liğinden kurtarmak iddiasındadır. 
Özellikle siyasal liberalizmin yapmak istediği şey tam da budur. Sorun bura-
da sadece yasaların kimler tarafından yapıldığı değildir, aynı zamanda farklı 
toplumsal kesimleri ne kadar etkilediği, toplumsal konumlarını ne şekilde 
değiştirdiğidir (Kaufmann, 2003, 58). 

Stirner’a göre sosyalizmin toplumsal ekonomik eşitlik öngörüsü, 
liberalizmin de hukuksal eşitlik anlayışı aslında ütopyadan ve bireyi farklı 
bir hegemonyanın altına sokmaktan başka bir şey değildir. Liberalizm, 
Hıristiyanlığın tanrısına benzer bir insan anlayışını getirmektedir. Bu insan 
ise, egolar birliğindeki insanı değil, türsel varlık olarak insanı tanımlar. 
Liberalizmin eşitlik anlayışı böylesi bir insan tanımlaması üzerinden şe-
killenmektedir. İnsan olarak doğmuş olmak eşitlik için yeterlidir. Stirner 
ise liberalizmi insanı türdeşliğe indirgeyerek eşitlik ilkesini getirdiği için 
eleştirir. Liberallere göre herkes eşittir. Bu eşitlik anlayışının teminatı ise 
yasalardır. Liberalizm insanın özelliklerine odaklanmamakta, insanı belli bir 
sınırlılığa hepsetmektedir. Aslında burada liberalizm herkesi eşit olmaya, bir 
anlamda kendi belirlediği ve kabul ettiği ölçülerde birey olmaya zorlamak-
tadır (Hasanof, 2002, 79). Stirner ise toplum ve birey ilişkisinde bireyi ön-
celeyerek, bireyi yok etmeyi hedefl eyen tüm kutsallıklardan bireyin kutsall-
lığına yönelir. Stirner insana kendisinin efendisi olmayı emreder. Stirner’ın 
eserinde yapmak istediği, her türlü kuralı ve olumsuz sayılan düşünceyi yok 
saymaktır; çünkü Stirner’a göre bütün kutsallıklar açık düşünceye sahip 
olmamaktan ve değişmez sanılan düşüncelere inanmaktan kaynaklanır. Bu 



Max Stirner’ın Liberalizme Yönelik Eleştirileri

felsefe tartışmaları • 59 

yüzden de kendi düşüncelerini kutsallık içerecek bir iddiadan oluşturmak is-
temez. Onun temel iddiası ise insanların eşit ahlaki birimler olduğu, saygıya 
değer olduğu düşüncesiyle ilişkilidir. 

Sonuç

Stirner liberalizmin sınırlılığını yine liberal ilkelerden yola çıkarak açık-
lamaya çalışır. Stirner’ın liberalizm eleştirisi, kimlikler ve rasyonel çerçe-
velerle sınırlı olmayan, liberal teoride ve uygulamada var olan / olabilecek 
tahakkümleri göstermeye yöneliktir. 

Stirner liberalizmin tanıdığı hak ve özgürlükleri gerçekleştirmeye dair 
öngördüğü siyasal ve toplumsal yapının aslında öyle olmadığını, hegomonik, 
baskıcı yapının olduğunu ortaya koymaya çalışır. Liberalizmin öngördüğü, 
bireyi bir başka bireyin ve devletin baskısından kurtarmanın ötesinde bir 
özgürlük ve “ben olma” savunusu verir. Liberalizmin bireylerin haklarının 
kazanımı ve özgürlükleri için öngördüğü ilkeler, bireylerin normalleşmesine 
ve disipline edilmesine yarayan mekanizmalar olduğuna dair iddiası gerçek 
dışı olarak değerlendirilemez. Liberalizm her ne kadar özgürlük, egoya say-
gı ve bireyi öne çıkartıyor gibi görünse de belli noktalarda gücün, otoritenin, 
egemenliğin ve de hegemonyanın yeniden üretimine kapı aralamaktadır. 
Stirner’ın egoyu gerçekleştirme olarak ifade ettiği özgürlük anlayışı radikal 
bir özgürlük anlayışını düşündürmesi açısından önemlidir. 

Ancak egoyu Stirnercı anlamda gerçekleştirecek toplumsal yapı 
yoktur. Liberalizmin bireyi kısıtladığına dair düşüncesinden dolayı libera-
lizme eleştirel yaklaşan Stirner’ın, ego haline gelmiş her şeyden özerk ve 
azade bireyi birçok sorunu barındırmaktadır. Stirner’ın “ego”lar birliğinin 
öngördüğü birey, özgürlük, sorumluluk, erdem gibi konularla değerlendi-
rildiğinde liberalizmin öngördüğü bireye tezat bir konumda bulunmaktadır. 
Dolayısıyla Stirner’ın tam da neyi içerdiği bilinmeyen bireysel özerkliğe 
iman eden egolar birliği, toplumsal yönü dikkate alacak şekilde yeniden 
değerlendirilmelidir. Ancak liberalizm eleştirilerine aydınlanma ve modern-
lik eleştirisi de dahil edildiğinde, liberalizmin ortaya çıkışındaki radikal 
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formuna kavuşturulmasında Stirner önemli bir yol gösterici olabilecektir. 
Stirner felsefesini sadece bireyci anarşizm değil, hiper-liberteryenizm, yani 
liberteryenizmin uç bir formu olarak da görmek mümkündür. 
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Matematikte Diyagramlar ve Kant’ta Matematiksel Nesnelerin Görüleri

Özge Ekin Gün
Berlin Freie Üniversitesi

ÖZET ● Bu çalışmada, belirli özel temsiller olan semboller ve diyagramlar ile Kant’a 
göre matematiksel görüler arasindaki ilişki ele alınacaktır. Dahası, saf görüler olan uzay 
ve zamanın gerekliliğinden yola çıkarak Kant’ın matematik felsefesinin deneyimden 
bağımsız özelliğini açığa çıkaran bir yorum sunulacaktır. Matematiğin Kant’a göre 
karakterizasyonu, günümüz matematiğinde geçerli olan, yalnızca önermeler, semboller 
ve biçimsel formlar kullanarak oluşturulan akıl yürütme tekniklerinden farklıdır. Bu 
yaklaşımı anlayarak ve diyagramların rollerini özümseyerek, matematikte, görsel ve 
formel akıl yürütmenin sentezi olan heterejon muhakemenin avantajlarını görmek ve 
diyagramların matematik uygulamada epistemik önemini anlamak mümkündür. 

ABSTRACT ● In this paper, I will reveal the connection between certain particular 
representations such us symbols and diagrams, and Kantian intuition of mathematical 
objects. Moreover, I will construct an interpretation of Kant’s philosophy of mathematics 
that explains the requirement of pure intuitions, space and time; and reveals the a priori 
nature of mathematics in his doctrine. Kantian characterization of mathematics exposes 
a different reasoning model than the current method of mathematics, namely, the formal 
sentential reasoning. I argue that, by understanding this approach and by recognizing the 
roles of diagrams in mathematics it is possible to realize the advantages of heterogene-
ous reasoning in mathematics, which combines the visual and formal reasoning and to 
understand the epistemological importance of diagrams in mathematical practice.

Bu çalışmada, matematiksel görüler Kant açısından analiz edilecektir. İlk 
olarak Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi (1998) ve Mantık (1998) eserlerine göre 
öğretisi incelenecek ve Kant’a göre matematiksel nesnelerin görüleri ile bazı 
özel temsiller arasındaki ilişki ele alınacaktır. Kant’ın matematiği yorumla-
masını açığa çıkararak diyagramların matematik ispatlarında kullanılmasın-
daki amaç daha iyi görülebilmektedir. Aynı zamanda, bazı ispatlarda diyag-
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ramların kullanımının analiziyle Kant’ın matematikte öne sürdüğü sentetik a 
priori akıl yürütme kuramı daha anlaşılır hale gelmektedir. Kant’ın epistemik 
kuramında iki önemli soru vardır. Bunlardan ilki “Kant’ın, uzay ve zamanı 
neden saf kavramlar değil de, saf görüler olarak kuramında oluşturduğu”dur. 
İkincisi ise “matematiğin a priori, yani deneyimden bağımsız doğası nere-
den gelmektedir” sorusudur. Bu soruların yanıtları Kant’ın felsefesi açısın-
dan hâlâ bir birlik ve kesinlikle yanıtlanamamıştır. Bu çalışmada, Kant’ın 
matematik felsefesinin bir yorumu sunulurken aynı zamanda bu sorulara da 
yanıtlar getirilecektir. Ayrıca, matematik uygulamalarında hem dahili hem 
de harici diyagramın kullanımına dikkat çekilerek, bu kulllanımın Kant’ın 
matematik felsefesinde ortaya çıkışı değerlendirilecektir. Sonuç olarak ma-
tematikte görsel temsiller olan diyagramların epistemik önemi sunulacak ve 
diyagramların kullanımının en az formel cümlesel metotun kullanımı kadar 
önemli olduğu öne sürülecektir. 

1. Kant’ın Matematik Felsefesi

Kant’a göre görü, bir nesnenin tekil (bkz. Kant 1998, B376-377) ve dolaysız 
(bkz. a.g.y., B33) temsilidir. Kant’ın öğretisinde, görü, günlük dilde kulla-
nılan öngörü ya da sezgi anlamına gelmemektedir. Görünün bilinmesi ya da 
fark edilmesi için daha önce edinilen görü ya da kavramlardan çıkarımının 
yapılmasına gerek yoktur, bu da ona dolaysız karakterini verir. Bu çalıs-
mada görünün yanında bilmemiz gereken bir diğer önemli Kant terimi ise 
‘kavram’dır. Kant’a göre kavram, genel ve dolayımlı bir temsildir. Görüler 
matematikte, sentezde ve tecrübede ortaya çıkarken kavramlar ise felsefe 
uygulamalarında, analizde ve deneyimin kuramsallaşmasında belirir. 

Bunlar dışında matematik felsefesinde Kant’la özdeşleşmiş ve onun 
getirdiği yenilik olan sentetik a priori yargıların tanımını öncelikle sentetik 
ve analitik kavramlarını inceleyerek anlayabiliriz. Sentetik ve analitik, her 
ne kadar bazen sadece yargılar üzerinden tanımlansa da (bkz. Frege 1953, 
Quine 1953) bu yazının ele alacağı çerçevede öne sürüldügü gibi Kant’ta 
öncelikli olarak metotturlar (bkz. Kant 1988, s. xcv, vd.). Sentetik metot ma-
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tematiğe aittir ve yeni kavramların inşasında kullanılır. Analitik metot felse-
feye aittir ve kavramları yapıtaşlarına ayırmak, analiz etmek için kullanılır. 
Sentetik metot, kavrama karşılık gelen görüyü a priori, yani deneyimden 
bağımsız sergileyerek yeni kavramları türetme kapasitesine sahiptir (bkz. 
Kant 1998, B741). Yeni kavramların inşasında görülerin kullanılmasının 
nedeni, ancak onlar sayesinde nicelik farklarının açığa çıkarılabilmesidir 
(bkz. a.g.y., A10/B14 ve Sutherland 2006, s. 539). Kavramlar tek başına 
niceliğin matematikte sergilenmesine olanak sağlayamazlar. Bu nedenle de 
Kant, insan aklının oluşumunun doğal sonuçları olan saf görüler, uzay ve 
zamanı, kavramlar olarak değil, saf görüler olarak sisteminde kurmuştur. 
Bu şekilde sentetik metotla matematikte sergilenen görüler nicelik farkını 
ortaya koyacak özelliği mümkün kılarlar. 

Bir görü, kavram inşası için geometride sergilendiğinde bu a priori 
olarak yapılır. A priori karakter, matematiksel kavramın inşası için kullanı-
lan görülerin edinilmelerinin ya da oluşturulmalarının deneyimden bağım-
sız olmasından değil, sergilenmesinin deneyimden bağımsız olmasından 
kaynaklanır. Yalnızca saf görüler olan, uzay ve zamanın oluşması tamamen 
deneyimden bağımsız gerçekleşir. Matematikte, kullanılan kavrama karşılık 
gelen görüler ise a priori sergilenir. Böylece matematiksel akıl yürütmede 
kullanılacak yeni bir kavram oluşturulur. Görünün a priori olarak sergilen-
mesinin önemi, bu şekilde genel özellikleri, tekil bir temsil olarak taşıması-
dır. Bu bir şekli bir kağıda çizmek yerine kişinin gözünde canlandırmasına 
karşılık gelir. Yani, aslında, matematikte hem “kişi tarafından dış dünyada 
bir çizim ile oluşturulan” harici diyagramlar, hem de “resimsel özellikler 
taşıyan içsel temsiller” olan dahili diyagramlar kullanılır. (Chandrasekaran 
1995, s. xvii) Hatta dahili diyagramlar, Kant’a göre asıl gerekli olandır. 
Bu, bizde saf görü olarak bulunan uzayı zihinsel bir sayfa gibi kullanmaya 
benzetilebilir. Böylece görselleme, sergilemede deneyimi kullanmadığımız 
için bu anlamda a priori bir karaktere sahiptir. Dahası, kişi görüye nicelik 
farklarını ayırdedebilmek için ihtiyaç duyar. Diğer türlü, bir üçgen bazı 
matematiksel inşaların üzerinde uygulanabileceği bir şekil değil yalnızca 
nitelik farklarına göre analizi yapılabilecek bir kavram olarak temsil edilebi-
lir. Matematiğin sentetik karakteri, Kant’a göre, yeni bir kavram oluşturmak 
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için kavrama karşılık gelen görünün sentetik metotla sergilenmesinden gelir. 
Matematiğin a priori karakteri ise görülerin deneyimden bağımsız olarak 
sergilenmesinden gelir. Bu nedenle matematiksel önermeler, Kant’a göre 
sentetik ve a priori’dirler. 

2. Kant’ın Matematik Felsefesi Üzerine Yorumlar

Geometride sentetik a priori temsiller ya da önermeler, Kant’a göre, yal-
nızca aksiyomlarda ya da inşa adımlarında değil, aynı zamanda çıkarım 
adımlarındadır. Şimdiye kadar Kant’ın matematik felsefesindeki a priori 
ve/veya sentetik karakteri açıklamak için birçok girişimde bulunulmuştur.
(bkz. Hintikka 1992, Hintikka 73, Russell 1919, Beck 1965, Parsons 1992). 
Kant’ın sözünü ettiği Öklit’in ispatlarındaki sentetik karakteri açıklamak için 
de, farklı yorumcular farklı açıklamalar getirmiştir (bkz. a.g.y.). Örneğin, 
Hintikka, bu ispatlardaki sentetik karakterin, yeni tekillerin tanıtıldığı, or-
taya koyma ve argümantasyon adımlarında olduğunu öne sürer. Russell ise 
sentetik önermelerin çıkarım adımlarında olduğunu söyler (bkz. Shin 1997, 
s. 5 ve Russell 1919). Diğer yorumcular ise bu önermelerin aksiyomlarda ol-
duğunu savunurlar (bkz. Beck 1965, Parsons 1992). Bu çalışma ise, Kant’a 
göre sentetik a priori temsillerin ya da önermelerin aksiyomlarda, ortaya 
koymada ve çıkarım adımlarında bulunduğunu öne sürecektir. 

Hintikka, Öklit ispatlarının yapısını aşağıdaki şekilde ortaya koyar: 

1. Genel önermenin deklerasyonu
2. Ortaya koyma (ecthesis): “Varsayalım ki ABC ⍰ bir üçgen ol-

sun...”
3. Geometrik inşa (auxilary construction): Ek çizgilerin çizilmesi, 

vs.
4. Çıkarım adımları (apodeixis): Mantıksal çıkarım adımları.
5. Tekrar genel deklerasyon: “Bu nedenle herhangi bir üçgende ...”

Hintikka’nın kuramına göre (bkz. Hintikka 1992, Hintikka 1973) ne zaman 
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yeni bir tekil, argümantasyon adımlarında, niceleyen önermede varlıksal ni-
celemeyle [Ǝ] ya da ortaya koymada (ecthesis) tanıtılsa bu Kant’taki görüyü 
sergilemeye karşılık gelmektedir. Dahası, Hintikka yukarıdakı beş adımlı 
yapıyı Kant’ın matematik felsefesiyle bağlantılı olarak ortaya koyarken şu 
sonucu çıkarmaktadır: “Burada görebiliyoruz ki Kant’a göre matematiğin 
kendine özgülüğü aksiyomlarda ya da postulalarda değil argümantasyonun 
matematiksel modunda ve ispatlama adımlarında yatmaktadır.” (Hintikka 
1992, s. 41, dn. 11)1 Euclid ispatındaki çıkarım adımlarında da göreceğimiz 
üzere, ya diyagramı kullanarak ya da yeni bir sembol kullanılarak sunulan 
çıkarım adımları sentetik a priori yargıyı kullanır. 

Bu çalışma, Kant’a göre, görülerin hem aksiyomlarda ve ortaya 
koymada, hem genel önermelerin uygulamasında, hem de argümantasyon 
adımlarında kullanıldığını öne sürmektedir. Kant, genel analitik önermelerin 
matematikte kullanıldığında, kavrama karşılık gelen görünün sergilenmesin-
den dolayı, sentetik a priori hale geldiğini savunmaktadır. Örnegin özdeşlik 
kuralı Kant’a göre analitik bir önermedir. Ancak cebirde a = a şeklinde kul-
lanıldığında, harfl er eşitlikte kullanılır. Semboller böylece genel özellikleri 
taşıyan tekil temsiller, yani görüler olarak kullanılır (bkz. Kant 98, B17). 
Burada kullanılan genel kavram özdeşliktir ve bu genel bir kavramdır, seçi-
len sembollerle bu kavram tekil temsile dönüştürülür ve akıl yürütme hem 
kolaylaştırılmış hem de sistematik bir hale getirilmiş olur. Yazının başında 
da belirtildiği gibi kavram, analiz amaçlı kullanılan genel temsildir ve ancak 
kavrama karşılık gelen tekil bir sembol veya diyagram sergilendiğinde bu 
sententik bir yargıya dönüşür. Burda da tam olarak Kant’ın bahsetiği bu uy-
gulamayı görüyoruz. Özdeşlik genel önermesini bu haliyle ancak felsefi  bir 
analizde kavramsal olarak kullanabiliriz. Fakat a = a şeklinde kullanıldığın-
da özdeşlik kavramı birbirine eş iki tekil temsil kullanılarak sentetik bir hal 
alır. Burada kullanılan temsilin a ya da b olması önemli değildir, bu nedenle 
aslında bu kullanım tecrübeden ve harici temsilden bağımsızdır ve sonuç 
olarak a priori’dir. Özetle, bir analitik yargı, matematikte kullanıldığında 

1 Bu ve takip eden alıntı çevirilerinde Türkçe karşılıklar yazarın kendisi tarafından 
sağlanmıştır.
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sentetik metodun kullanılmasından dolayı sentetik hale gelir.2 Bu nedenle 
saf bir mantıksal yargının aksiyomlarda, ortaya koymada, argümantasyon 
adımlarında ya da çıkarım adımlarında kullanılması fark yaratmamaktadır. 
Bu yargı matematikte kullanıldığı zaman, kavrama karşılık gelen görünün 
sergilenmesinden dolayı sentetik hale gelmektedir. Bu da bizi yukarıda 
sözünü ettiğimiz argümana geri getirmektedir. Yani, Kant’a göre, görüler 
hem aksiyomlarda ve hem ortaya koymada, hem genel önermelerin uygu-
lamasında, hem de argümantasyon adımlarında kullanılmaktadır. Bunun 
sebebi de sentetik yapının bir metot olması ve kavramlara uygulandığında 
tekil temsilleri devreye sokarak bu işlemi gerçekleştirmesidir. 

Ayrıca not edilmelidir ki, Russell’ın, sentetik yargıların yalnızca çı-
karım adımlarında olduğu yönündeki savunması, modern mantıktaki geliş-
melerle bu sentetik yargıların formel biçimleriyle karşılanıyor olmalarından 
dolayı, Kant’ın matematik felsefesini günümüzde geçerliliği olmayan bir 
kuram olarak karakterize etmektedir. Bu çalışmadaki yorum, Kant’ın ma-
tematik felsefesinin hâlâ formel mantıkla açıklanamayan bazı eksik kalmış 
yerleri aydınlatacak kapasitesi olduğunu ve dahası Hintikka’nın da öne 
sürdüğü gibi, bu karakterizasyonun modern mantıktaki gelişmelerden etki-
lenmediğini savunmaktadır. Bunlara ek olarak, sembole genel özelliklerin 
tekil olarak yüklenmesi de matematiksel muhakemede sembol kullanımını 
Kant’ın tanımına göre sentetik a priori yapar. Bu nedenle, aslında matema-
tikte kullanılan formel ya da görsel akıl yürütmenin her biri sentetik a priori 
olur. Bu da, özünde, görsel akıl yürütmenin operatif olarak kullanıldığında, 
formel akıl yürütmeden daha az geçerli olmadığı sonucuna işaret eder. Ayrıca 
not edilmelidir ki, Euklid ispatında göreceğimiz gibi ve matematiğin bir 
çok alanında, “kişi tarafından dış dünyada bir çizim ile oluşturulan” harici 
diyagramlar kullanılmasa bile, akıl yürütme, gene, algıda dahili diyagram-
larda, yani “resimsel özellikler taşıyan içsel temsiller”de (Chandrasekaran 
1995, s. xvii) yapılandırılan diyagramı kullanır. Diğer bir deyişle, aslında 
diyagramları pratikte kullanıp daha sonra onları basılı medyada formel hale 

2 Ancak not ediniz ki bir sentetik yargı analitik metot ile analiz edildiğinde analitik 
hale gelmez.
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dönüştürmek akıl yürütmenin eksik bir şekilde aktarıldığını gösterir, bu da 
matematiksel muhakemeyi yavaşlatan bir etken durumuna gelmektedir. 

Yukarıda tartışılanlar doğrultusunda, şimdi, diyagramların matematik-
te kullanımını analiz edeceğiz. Böylece Kant’a göre görüler ve diyagramlar 
arasındaki ilişkinin yakınlığını görebileceğiz. 

3. Diyagramlar

Diyagramlar mantıkta3 (bkz. Barwise 1996, Shin 2002), matematik felsefe-
sinde ve bilişsel bilimlerde yapılan araştırmalarda merkezi bir yer almaya 
başlamaktadır. Sun-Joo Shin, The Iconic Logic of Peirce’s Graph (2002) 
kitabında şöyle demektedir:

Bizim alışılmış akıl yürütmemiz genel olarak bir çok kanaldan –tüm-
celer, diyagramlar, kokular, sesler, vs.– elde edilmiş enformasyonu kapsar. 
Bu çoklu-kipsel [multi-modal] akıl yürütmenin fi ili uygulamasının farkına 
varılmasıyla, araştırmacılar, hem sembolik hem de diyagramsal elemanlar 
içeren, çoklu-kipsel ya da heterojen temsil sistemlerine dikkatlerini çevir-
mektedirler. Bu modern mantığın gelişiminden beri mantıkçılar ve matema-

3 Formel mantıkta diyagramların kullanımı üzerine son zamanlarda yapılan önemli 
çalışmalar bulunmaktadır. Shin, Venn şemalarıyla kurulan formel bir temsili 
sistemin sağlam [sound ] ve eksiksiz [complete] olabileceğini gösterir. (bkz. Shin 
1996) Shin’in enformasyon kuramsal yaklaşımı “enformasyonun manipulasyo-
nunun yalnızca önermesel sistemlerin manipulasyonu olmayacağı” yönündedir. 
Shin bu şemaları dilsel sembollere eş değer araçlar olarak kullanmaktadır. Buna 
göre, meta-mantıkta kullanılan “ispatlanabilir” yerine bir diyagramın diğer 
diyagramlardan “elde edilebilirliğini ” ve “mantıksal geçerlilik” yerine de bir 
diyagram hakkındaki olguların diğer diyagramlardan “takip edilebilirliğini” ko-
yar. Böylece hem elde edilebilirliğin hem de takip edilebilirliğin Venn şemalarına 
uygulanabilecek olmasını ve bunun da önermesel formel sistemlere benzer bir 
şekilde yapılabileceğini savunur. Sonuç olarak da “bir diyagram diğer diyagram-
lardan elde edilebiliyordur ancak ve ancak bu diyagram hakkındaki olgular diğer 
diyagramlardan elde edilebiyorsa” argümanını ispatlar. Bu da sistemin sağlam ve 
eksiksiz bir sistem olduğunu gösterir. 
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tikçiler tarafından izlenen yönden açıkça bir ayrılmadır (Shin 2002, s. 1).
Mantık ve matematik, geçerli akıl yürütmeyle ilgilidir ve onunla 

yönetilir. Geçerli akıl yürütmenin tanımını tümcesel sistemler dışında da 
kullanabilmek için, alışılagelmiş mantıktaki geçerlilik tanımından4 farklı 
olarak Barwise ve Etchemendy (1996) bu çalışmada da benimseyeceğimiz 
gibi tanımı şu şekilde verirler: “elde edilmiş üstü kapalı enformasyonun açık 
hale getirilmesi ya da çıkartılması” (Barwise 1996, s. 4).

Günümüz matematiğinde ve mantığında yalnızca, harici diyagramlar 
bir akıl yürütme aracı olarak kullanılmaktadır; ama geçerli araçlar sayılmaz-
lar. Kant’ın matematik felsefesinde, özellikle geometride, kavrama karşılık 
gelen görünün deneyimden bağımsız sergilenmesi söz konusu olduğunda, 
Kant’ın bahsettiği bu görü, genel özellikleri bir tekilde taşıyarak dahili 
diyagramlara karşılık gelmektedir. Örneğin, Tenant, 19. yüzyıldan beri 
süregelen ve matematiğe olan genel bir yaklaşımı dile getirerek diyagram-
ların bir ispatta gereksiz öğeler olduğunu savunur. Ona göre, bir diyagram 
“kuramsal araç olarak ispatta vazgeçilebilir bir öğedir; hatta ... bir ispatta 
herhangi bir şekilde uygun bir yeri yoktur” (Tennant 1960, s. 304).

Bazı matematiksel ispatlarda diyagramlar kolaylıkla vazgeçilebilirdir, 
diğer bazı ispatlarda ise formel temsillerle karşılanabilir olabilirler, ama 
bazen bu işlemler bir bedel ödeyerek yapılır: netlik ve açıklık. Ancak bazı 
ispatlarda da diyagramlar “ne gereksizdirler, ne de başka bir temsille karşı-
lanabilirler” (Giaquinto 2007, s. 304). 

Bu bölümde Öklit Önermesi I. 32’nin, Jesse Norman’ın After Euclid 
(2006) kitabında ele aldığı şekliyle bir ispatı sunulacaktır. Bu ispatta açıkça 
görülerin nerede kullanıldığını diyagramın kullanımını değerlendirerek 
göreceğiz. 

Öklit Önermesi I. 32: Norman, Öklit Önermesi I. 32’yi matematikte 
diyagramsal akıl yürütmenin gerektiğini göstermek için analiz eder (Norman 
2006, s. 34-35). Şimdi onun sunduğuna benzer olarak ispatı yeniden yaza-
cak ve agümanını takip edecegiz. Böylece diyagramda tam olarak, nerede 

4 Sonuç doğruysa öncüllerin yanlış olması mümkün değildir. 
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esasen görülerin kullanıldığını göreceğiz. 
BCD doğrusu üzerinde olan herhangi bir üçgen ABC için:
1. <ACD= <ABC+ <BAC⍰⍰2. <ABC + <BAC + <ACB = iki dik açı⍰⍰ Deklerasyonlar

Varsayalım ki ABC bir üçgen olsun. Tanım 19⍰⍰ Ortaya koyma
BC, D’ye uzatılsın. [Postula 2]⍰⍰CE, AB’ye paralel çizilsin 

[Önerme I.31] ⍰⍰ Geometrik İnşa

İspat:
1. <BAC ve <ACE iç ters açılardır [diyagramdan]
2. İç ters açılar eşittir [Önerme I.29]
3. <BAC = <ACE [1, 2; yerine koyma]
4. <ECD dış açı ve <AB C⍰’⍰ye terstir [diyagramdan]
5. Dış ve iç ters açılar eşittir [Önerme I.29]
6. <ABC = <ECD [4, 5; yerine koyma]
7. <ACD= <ECD+ <ACE diyagramdan⍰
8. <ACD= <ECD+ <BAC [3, 7; yerine koyma]
9. <ACD= <ABC+ <BAC [6, 8; yerine koyma] (9. adım 1. dekle-

rasyonu ispatlar).

A

DC

E

B
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10. <ACD+ <ACB = <ABC+ <BAC+<ACB [Genel ilke 2]5 ve 
<ACB’yi eşitliğin iki tarafına ekleyerek]

11. <ACD+ <ACB BCD üzerindeki tüm açıların toplamıdır [diyag-
ramdan]

12. BCD düz bir doğrudur [geometrik inşa adımından]
13. <ACD+ <ACB bir doğru üzerindeki açılar toplamıdır [11, 12; 

yerine koyma]
14. Bir doğru üzerindeki açılar toplamı=iki dik açı [Önerme I.13]
15. <ACD+ <ACB =iki dik açı [13, 14; yerine koyma]
16. <ABC + <BAC + <ACB = iki dik açı [10, 15; yerine koyma] (16. 

adım 2. deklerasyonu ispatlar).

1., 4., 7. ve 11. adımlar, Kant’a göre sentetik yargıyı gerektirir. Genel öner-
melerin uygulamaları için sentetik metot ve kavramlara karşılık gelen, bura-
daki tekil açılar, doğrular gibi görüleri sergilemek gerekmektedir. Görünün 
ilk kullanımı ortaya koyma kısmındadır. Bu tekil ancak genel özellikleri 
taşıyan bir temsille geometrik inşayı mümkün kılar. Görünün diğer kulla-
nımları, ne zaman genel bir önerme kullanılsa ortaya çıkar; çünkü artık akıl 
yürütme tekil bir temsil üzerinden sürdürülmektedir ve genel kavramlara 
karşılık gelen tekil temsiller diyagrama göre sergilenirler. Geometrici bu 
ispatı yaparken görüleri öncelikli olarak a priori sergiler, bu da, Kant’a 
göre, kullanılan görülerin nesnel olmasını garantiler. Günümüzde bu diyag-
ramlar kategori teori de sembollerle kullanılan görsellemelerde, uygulamalı 
matematik ve diferansiyel geometride bilgisayar ile üretilen grafi kler olarak 
da (Polthier 2002, s. 3) oldukça sık kullanılmaktadır. Hesaplamaların esas 
olduğu matematiksel analizde dahi diyagramlar sıkça kullanılmaktadır, 
fakat resmi yayınlama esnasında bu diyagramlar ortadan kalkar. Örneğin 
kategori teoride oldukça karmaşık formüller ya da mantıksal önermeler 
kategoriler kullanılarak diyagramlarla kolayca açıklanabilmektedir (bkz. 

5 Eşitler eşitlere eklenirse bütünler eşittir. 
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Adámek 1990, s. 12). Aşağıda kategori teoride kullanılan diyagramların bir 
örneğini görebiliriz: 

Yukarıdaki kategori diyagramı, objeler olan A, B, C, D yi, morfi zimler olan 
f, g, h ile ilişkisini temsil etmektedir, daha spesifi k olarak birleşme özelliği 
olan

f º (g º h) = (f º g) º h işlemini görsel olarak temsil eder. 
Tüm yukarıda anlatılanlara ek olarak, not edilmelidir ki, tamamen 

formel metotları ve aksiyomları kullanan Hilbert’in Öklit geometrisini 
formalizasyonu (bkz. Hilbert 1950) görsellemeyi, yani dahili diyagramları 
hâlâ kullanmaktadır. Hilbert’in yarattığı sistem yalnızca harici diyagramları 
elemede başarılı olmuştur. Tabi ki bu sistem, Öklit geometrisinin eksiksiz ve 
daha kesinlikle ortaya koyulmasını sağlamıştır, bu nedenle metot olarak öne-
mi büyüktür. Ancak Hilbert metoduyla yapılan Öklit ispatlarının kullanımı 
hemen hemen yok denecek kadar azdır. Özetle, Hilbert’in ispatlarında güçlü 
bir formalizasyon sistemi kurulmasına rağmen dahili diyagramlar eleneme-
miştir. Zaten görsellemesiz, yani dahili diyagramlar olmadan yapılan bir 
geometri ispatı da hayal edilemez. Bu nedenle, bu ve buna benzer ispatlarda 
diyagramların kullanımı, dahili diyagramlar olarak bile gerçekleşse, vazge-
çilmezlerdir. Bu da diyagramların matematikte gerekliliğine işaret eder. 

Günümüz matematik felsefesinde genel kanı, eğer bir önermenin 
doğruluğuna diyagramları kullanarak varılmışsa bu akıl yürütmenin 
geçersiz olduğu yönündedir. Ancak formel ve önermesel akıl yürütme bu 
temsili sistemlerde geçerli metot olarak sayılmaktadır. Peki bu neden böy-
ledir? Sentetik metot, yukarıda tartıştığımız argümanlar için diyagramları 
kullanmıştır ve diyagramların kullanımı 19. yüzyıldan beri, bazı görülere 
ters düşen matematiksel ifadelerin doğru olmasına rağmen, görüler ya da 
diyagramların bu ifadeleri temsil etmeye yeterli olmadığı ve muhakamede 
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yanlış sonuçlara varılmasına sebebiyet verdikleri için güvenilmez olarak ka-
tegorilendirilmesine yol açmıştır. Ayrıca gene 19. yüzyıldan beri mantıktaki 
hızlı ve önemli gelişmelerden dolayı matematiğin tamamının aksiyomatize 
ve formalize edilebileceği yönünde bir görüş gelişmiş ve bu görüş, görüleri 
tamamen matematikten elemenin yollarını aramıştır. 

Diyagramlarda yanlışlara düşme ya Weierstrass fonksiyonu gibi her 
yerde sürekli hiçbir yerde türevlenemez fonksiyonlarda olduğu gibi limitte 
ne olduğunun araştırıldığı sonsuz prosedürlerde ya da diyagramların tesadü-
fi  özellikleri, yani yukarıdaki Öklit ispatında genel temsile bakmak yerine 
hangi kenarın daha uzun olduğu üzerine yapılan akıl yürütmelerde ortaya 
çıkmaktadır. Birinci durumda diyagramların akıl yürütmede yardımcı olan 
fakat her durumu sağlamayan yaklaşmalar [approxiomations] olduğu göz 
önünde bulundurulursa ve ikinci durumda da genel temsili şemaya uyulursa 
hataya düşme engellenmiş olur. Kant’ın da dediği gibi tekilde geneli görmek 
gerekmektedir. Öyle inanıyorum ki, diyagramlar üzerinde yeterli araştırma 
ve çalışmayla, diyagramların matematikte kullanımı, farklı koşullarda farklı 
kullanım standartları ve bu kullanımlardaki gerekli koşullar belirlenerek 
meşru olarak düzenlenebilir. Dahası, diyagramları geçerli akıl yürütmeye 
katmak ve önermesel sistemlerle birlikte kullanmak matematiksel akıl yü-
rütmeye heterojen bir yapı katarak ancak daha güçlü bir hale getirecek ve 
formel metotlar kadar saygın bir statü kazanmasına yardımcı olacaktır. 

4. Sonuç

Bu çalışmada Kant’a göre matematiğin sentetik karakterizasyonunun sen-
tetik metottan geldiğini gördük. Bu nedenle de Kant’ta matematiksel akıl 
yürütmedeki sentetik karakterin aksiyomlarda, ortaya koymada, geometrik 
inşada ve çıkarım adımlarında sergilendiği sonucuna vardık. Matematiğin a 
priori karakterizasyonunun da görüleri a priori olarak sergilemekten ortaya 
çıktığını gördük. Saf görüler, uzay ve zaman bu sergilenen görüler için 
zemin görevini görürler. Hem zeminin hem de sergilenenlerin görü olması 
nedeniyle matematiksel muhakemedeki nicelik farkları mümkün kılınır. 
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Dahası bu temsiller deneyimden bağımsız sergilenmeleri ve zeminlerinin de 
deneyimden bağımsız oluşturulmasından dolayı nesneldirler. 

Görüler, tekiller olarak, diyagramlarda olduğu gibi, genel özellikleri 
taşıyarak matematiksel akıl yürütmede kullanılır. Bu birçok olgunun tek se-
ferde, inşa edilmiş temsilden okunmasını sağlar. Buna göre, Kant açısından 
geometride kullanılan a priori sergilenen görüler dahili diyagramlara ve 
gene geometride kullanılan, çizilmiş şekiller gibi, empirik görüler, harici 
diyagramlara karşılık gelirler. 

Dahası, Bölüm 2’de de savunduğumuz gibi, Kant açısından matema-
tiksel görüler hem önermesel hem de görsel akıl yürütmede sergilenebilir. 
Yani, dile ait semboller ve görselliğe ait diyagramlar tekil temsiller olarak 
matematiksel akıl yürütmede görüler olarak genel özellikleri taşıyan bir ya-
pıya sahiptirler. Böylece Kant’ın matematiksel kuramının matematiksel akıl 
yürütme için hâlâ önemli açıklamalar bulundurduğu görülür. Bu nedenle, 
kuramının birçok kısmı modern mantıktaki gelişmelerden ve aksiyomatizas-
yondan etkilenmeden kalmaktadır. 

Ayrıca, bu çalışmada, diyagramların her ne kadar harici olarak kulla-
nılması ortadan kaldırılmaya çalışılsa da dahili olara akıl yürütmede algıda 
yapılandırılmak süretiyle kullanıldığını belirttik. Bu nedenle matematiksel 
akıl yürütmede kullanılan diyagramların epistemik değerinin formel metot-
larla eşdeğer olduğunu savunduk. Matematiğin formalizasyonu her alanda 
matematiksel akıl yürütmeyi daha anlaşılır ve elverişli kılmamaktadır.6 
Formalizasyon, matematiksel ispatlarda ve keşifl erde yanlışları dışarda tut-
maya yardımcı olur. Ancak önermesel akıl yürütme tek akıl yürütme formu 
değildir. Enformasyonun manipüle edilmesi önermesel formdan başka bir 
çok yolla yapılabilmektedir. Önermesel formel akıl yürütme dışında, başka 
muhakeme formlarını, eğer meşru bir şekilde matematiksel akıl yürütmeye 
katabiliyorsak, bu düşünme sistemini ancak daha güçlü bir hale getirecektir. 

6 Matematiksel analizde formalizasyon, ispatları çok daha pratik ve akıl yürütme-
deki takibini çok daha kolay hale getirmiştir. Ancak Öklit geometrisinin formali-
zasyonu aynı sonuçları doğurmamaktadır. 
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Eğer geçerli akıl yürütme, üstü örtülü elde edilmiş enformasyonu açığa 
çıkarmak ise bu aşama görsel akıl yürütmeyle de sağlanabilir. Bu aşamanın 
nasıl olanaklı olduğunu sorgulamak ilgi çekiçi araştırma alanları açacaktır. 
Matematikte ve mantıkta şimdiye kadarki girişimler, matematikte ortaya 
çıkan hataları en aza indirgemek için, görsel akıl yürütmenin matematikten 
nasıl elenebileceğinin araştırılması yönündeydi. Ancak önermesel ve formel 
akıl yürütme eksiksiz güçlü sistemler kurmak için yeterli değildir (bkz. 
Gödel 1930) ve henüz matematikte bu sorunun tersi araştırılmamıştır. Yani: 
Görsel akıl yürütmeyi matematiğe dahil etmenin avantajları neler olurdu? 
İnanıyorum ki, bu sorgulama hem matematik için daha güçlü ve eksiksiz 
heterojen akıl yürütme metotlarının ortaya çıkmasına yardımcı olacak, hem 
de matematiğe aydınlatıcı bir yaklaşım getirecektir.
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Türkçe çevirisi yayımlanır. Bu bölüme yollanacak eserler de –felsefi  önem ve 
çevirinin dilsel niteliği/yeterliği açısından– hakem değerlendirmesinden geçer. 
(Çevirlerinizi Felsefe Tartışmaları için hazırlamaya başlamadan önce editörlerle 
iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Yayın hakkı söz konusu olan durumlarda, yayın-
cı kurum ile gerekli izin görüşmesini yapmak yazarın sorumluluğundadır.)

• Kitap inceleştirisi bölümü Türkçe ya da yabancı dilde yayınlanmış bir felsefe 
kitabının eleştirel biçimde incelendiği 2000 sözcüğü geçmeyen yazılardan oluşur.

KAYNAK ESERLERİN BELİRTİLMESİ

KİTAP İÇİN KULLANILACAK FORMAT

Goldman, A. I. (1999) Knowledge in a Social World, New York: Clarendon 
Press.

Eagleton, T. (2004) Kuramdan Sonra, çev. Uygar Abacı, İstanbul: Literatür 
Yayınları.

DERGİDE BASILAN ÖZGÜN MAKALE İÇİN FORMAT

Keskin, F. (2005) “Çağdaş Marksizmde Adalet Tartışmaları”, Felsefe 
Tartışmaları, sayı: 34, s. 1-27.

Gettier, E. (1963) “Is Justifi ed True Belief Knowledge?”, Analysis, sayı: 23, s. 
121-123.

DERLEME YAZILARDAN OLUŞAN KİTAPTAKİ MAKALE İÇİN FORMAT

Fine, A. (1996) “The Natural Ontological Attitude”, The Philosophy of Science 
içinde, ed. D. Papineau, Oxford: Oxford University Press.



• Eğer bir yazarın aynı yıl içinde basılan birden fazla eseri Kaynakça içinde 
yer alıyorsa, eserlerin basım yıllarına ‘a’, ‘b’ ... şeklinde harfl er eklenmelidir. 
Örnek: Quine (1972a), Quine (1972b, s. 71).

• Ana metin dışında “not” olarak belirtilecek düşünceler için çok uzun olmama-
ları kaydıyla dipnot kullanılabilir. (Notlar yazının en sonunda ve topluca değil, 
ait oldukları sayfaların alt kısmında verilmelidir.) Buna karşın, kaynak atıfl arı 
notlarda değil, ana metinde parantez içinde belirtilmelidir. Metin içinde yapı-
lacak atıfl ar için aşağıdaki örnek paragrafta verilen biçimsel yapı esas alınmalı 
ve, bağlama göre, aşağıda verilen atıf şekillerinden biri kullanılmalıdır.

Bu konuda özellikle A. White (1976), R. Stone (1988) ve B. Wood (1996) 
önemli fi kirler öne sürmüşlerdir. White’a göre, metafi zik kuram üretimi 
söz konusu olduğunda Kantçı anlamda bir noumenon fi krinden bütünüyle 
kurtulmamız olanaksızdır (1976, s. 53). Elbette bu fi kri destekleyenler 
olduğu kadar karşı çıkanlar da azımsanmayacak sayıdadır. Karşı çıkan-
ların üzerinde uzlaştığı ortak nokta şu şekilde özetlenebilir: “Noumena 
ilkece bilinemez ve üstünde konuşulamaz olması ile felsefi  açıdan ilginç 
bir konu olmaktan çıkar” (Burns 2003a, s. 194).

• Yazarlar metindeki vurgularını yalnızca italik kullanarak göstermelidir. Altı-
çizili veya kalınlaştırılmış biçimlerde vurgu yapılmamalıdır.

• Yazınızın biçimsel olarak Felsefe Tartışmaları formatına uygun hale gelmesi 
açısından bilgisayar ortamında şu kurallara uymanızı rica ederiz: (1) Bir sözcük 
ve o sözcüğü izleyen noktalama işaretinin arasında hiç boşluk olmamalıdır. (2) 
Bir noktalama işareti ve o işareti izleyen sözcük arasında tek boşluk olmalıdır.

• Yazının son gözden geçirilmesi aşamasında Türk Dil Kurumu’nun internet 
sayfası kapsamında verilen Yazım Kılavuzu’na (http://tdk.org.tr/yazim) başvu-
rulması özellikle tavsiye edilir.

• Yazıların hakemler tarafından incelenebilmesi için yukarıda verilen kurallara 
uygun olarak yazılmış olmaları tercih edilir. Basılmasına karar verilen yazıla-
rın, yazarları tarafından son bir kez daha gözden geçirerek burada betimlenen 
biçimsel kurallara uygun hale getirilmesi zorunludur.

• Makalelerde yapılan alıntıların aslına uygunluğunu sağlamak yazarın, sorum-
luluğundadır.
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