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sayg� gösterilmesini sa¤lamak zorunday�z. Hiçbir toplum tam olarak bir adliye ve polis
ayg�t�ndan ßimdiye kadar vazgeçemedi¤i gibi gelecekte de vazgeçemeyecektir. Þüphesiz
yasalar ne kadar adilse zorlama o kadar az zorunlu olacakt�r. Bununla birlikte insan tut-
kular�n�, baßkas�na tahakküm etme içgüdüsünü, bencilli¤i göz önüne al�rsak, bask� ayg�-
t�n�n ortadan kalkmas�, "devletin yok olmas�" fikri son çözümde hayali bir düßüncedir. Ce-
zaland�rma hakk�yla, yasal ßiddetle ilgili problemden kaç�namay�z.

Bütün toplumlarda uygulanm�ß ve uygulanmakta olduklar� ßekilde yapt�r�mlar�n var-
l�¤� akla m� dayanmaktad�r? Öyle görünmektedir ki yasal ßiddet, kökeni itibariyle ak�ldan
çok bilinç-d�ß� duygusall�ktan ç�kmaktad�r. Durkheim��n okuluna mensup olan bir sosyo-
log, Fauconnet, XX. yüzy�l�n baß�nda yapt�r�mlar�n büyüsel bir kayna¤a sahip olduklar�n�
göstermißtir.

Tarih, etnografya sadece insani varl�¤�n de¤il nesnelerin, ßeylerin, hayvanlar�n da  yap-
t�r�mlara u¤rad�klar�n� ve sorumlular olarak göz önüne al�nd�klar�n� ortaya koymaktad�r.
Belli bir ilkel toplumda kurban�n yan�nda bulunmuß olan kanl� sopa cezaland�r�l�r. Raci-
ne�in Davac�lar��nda bir köpek yarg�lan�r (Bu, gerçekten var olmuß olan eski adetlere te-
kabül eder). XVII. yüzy�lda ölülere yapt�r�mlar uygulamaya devam edilmißtir (örne¤in
onlar parçalanm�ßlard�r). XVIII. yüzy�la kadar ihanet, devlet baßkan�na karß� suikast suç-
lar�nda suçlunun anne babas� ve çocuklar� da cezaland�r�lm�ßt�r. 

Fauconnet�ye göre bu olaylar aç�klanabilirler ve kendi uygulamalar�m�z� da ayd�n-
lat�rlar. Gerçekten cinayet çok büyük bir kolektif heyecan yarat�r. Toplum en kutsal de¤er-
lerinde yara alm�ßt�r. Bu kolektif heyecan boßalmaya çal�ß�r. Onun (Amerika�l� sosyologla-
r�n diyecekleri gibi) izin verilen kal�plar, serbestçe kendilerini ifade edebilecekleri ve yat�-
ßabilecekleri yollar� bulmalar� gerekir. Þüphesiz ißlenmiß olan cinayetin meydana gelme-
mesini sa¤lamak mümkün olsa, bu kolektif heyecan ortadan kalkacakt�r. Ama olan olmuß-
tur ve hiçbir teknik, ißlenmiß olan cinayeti ortadan kald�ramaz. �ßlenmiß olan cinayeti ger-
çekten ortadan kald�rmak mümkün olmad�¤� için toplum onu büyülü bir yolla silmeye
çal�ß�r, yani cinayetin "günah keçisi" ödevi gören bir sembolünü yok etmek için çaba sarf
eder. Bu günah keçisi, hayal gücümüzde herhangi bir benzerlik ilißkisi ile bu cinayetle iliß-
kilendirilen veya basit olarak cinayet yerinin yak�n�nda bulunan herhangi bir nesne ola-
cakt�r. Örne¤in, kurban�n yan�nda bulunmuß olan kanl� bir sopa büyük bir törenle yak�la-
cakt�r. O halde ilkel suçlama kuvvetleri büyü türüne girer. Bugünkü yapt�r�mlar�m�z da
ayn� türdendir, ancak eleßtiri zihniyetinin gelißmesi onlar�n uygulama alan�n� daraltm�ß-
t�r. Bugün "büyüsel" saçmal�¤� art�k besbelli oldu¤u için bir ßeyi, bir ölünün cesedini, suç-
lunun ailesini cezaland�rma uygulamalar�n� terk etmiß bulunuyoruz. Ve e¤er hala bir ca-
niyi ißledi¤i bir cinayetten ötürü cezaland�r�yorsak, bunun nedeni, özgür iradeyle eylem
aras�nda kurdu¤umuz metafizik ilißki de¤ildir, basit olarak hayal gücümüzün (yak�nl�k
ça¤r�ß�m� sonucu) kolayca cinayetten caniye geçmesidir. Ölüm cezas� örne¤inde cinayeti
ortadan kald�ramad�¤�m�z için caniyi kelimenin gerçek anlam�nda ortadan kald�rmakta-
y�z. Ak�l aç�s�ndan bu bir baßar�s�zl�kt�r, çünkü bu bir ölü yerine iki ölü demektir. Ama bü-
yü plan�nda kolektif incinme duygusu tatmin edilmiß olmaktad�r. 

Bununla birlikte büyüsel kayna¤�ndan hareket ederek yapt�r�mlar�n mutlak anlamda
ak�l-d�ß� olduklar� sonucuna geçersek, yanl�ß yapm�ß oluruz. Ak�l, ta baß�ndan, bu duygu-
sal ve büyüsel ak�m� kanalize etmek ve s�n�rland�rmak için müdahalede bulunur. Georges
Gusdofr ßunlar� yazmaktad�r: "K�sas yasas�, fazla kolayca san�ld�¤� gibi, ceza hukukunun
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baßlang�çlar�nda, bir kan dökücülük kural� de¤ildir, tersine geçmißte hüküm süren sonsuz
kan dökücülü¤ün bir s�n�rland�r�lmas�d�r: Bir göz için sadece bir göz, bir diß için sadece
bir tek diß!".

Birçok ceza hukuku kuramc�s�, yapt�r�mlar�n ilkesini akla dayand�rmay� denemißtir.
Ancak metafizik seçme özgürlü¤ünün, kefaret kavramlar�n�n reddedilmesi ve belirlenim-
ci bir kuram�n bak�ß aç�s�n�n benimsenmesi durumunda dahi ortadan kald�r�c� yapt�r�m
ve y�ld�r�c� yapt�r�m hakl� ç�kar�lamam�ßt�r. Burada art�k karanl�k bir metafizik ad�na suç-
luya geriye çevrilmesi mümkün olmayan eylemlerinden ötürü günah�n bedelini ödettir-
mek de¤il, toplumsal ç�kar ad�na gelecekle ilgili suçlar ve cinayetlerin önlenmesi söz ko-
nusudur. Eylemlerimizin s�k� bir biçimde belirlenmiß oldu¤una inanmas�na ra¤men Spi-
noza da suçlular�n cezaland�r�lmas� gerekti¤ini düßünmekteydi: "Do¤alar� bozuk insanlar
zorunlu olarak öyledirler diye daha az korkulacak, daha az zararl� yarat�klar de¤ildirler.
O halde nas�l �zehirli y�lanlar�n kökünü kurutuyorsak� onlar� da zarar verici olmaktan ç�-
karmak do¤rudur.� Toplumun korunmas� ihtiyac�n�n yaratt�¤� yapt�r�m bu anlamda orta-
dan kald�r�c�d�r. 

Ancak birçok kuramc�ya göre yapt�r�m, her ßeyden önce, y�ld�r�c�d�r. Yapt�r�mda söz
konusu olan örnek olußturmak, baßlar�na neyin gelece¤ini göstererek suçlar�n muhtemel
taklitçilerinin gözünü korkutmakt�r. Böylece eylemlerin belirlenmesi içine ceza korkusu-
nun kendisi de girecek ve  bu korku, kötülükten cayd�rabilecek güçlü bir neden olacakt�r.
Ölüm cezas�n� savunanlar�n ço¤unlukla baßvurduklar� kan�t budur: "Toplum kafay� cina-
yet adaylar� geleceklerini görsünler ve gerilesinler diye kald�r�r.�

Uzun bir süre, mahkumlar�n idam� halk�n önünde gerçekleßtirilmißtir. Hatta �ngilte-
re�de XIX. yüzy�l�n ortas�na kadar herkesin seyredebilmesi için suçlular�n as�ld�¤� günler
tatil ilan edilmißtir. Herkesin önünde uygulanan bu cezalar�n ikili bir ißlevi vard�. Bu iß-
levlerden biri, itiraf edileni, örnek yoluyla korkutmakt�; di¤eri, daha gizli olan� ise muh-
temel taklitçinin infaz olay�nda haz�r bulunarak sald�rgan içtepilerini bast�rmas�na imkan
vermekti. Arthur Koestler, 1807�de iki ünlü suçlunun as�lmas�n�n k�rk binden az olmayan
say�da seyirciyi çekti¤i ve coßan halk�n idam mahallinde yüz ölü b�rakt�¤�n� anlatmakta-
d�r.

Asl�nda gerek ortadan kald�r�c� gerek y�ld�r�c� yapt�r�m ahlaksal aç�dan çok tatmin edi-
ci de¤ildir. Her ßeyden önce onlarda suçlu kißiye basit bir nesne gibi davran�lmaktad�r (ör-
nek olußturma vesilesi). Oysa Kant��n iyi bir ßekilde gördü¤ü gibi ahlak, her insani varl�-
¤�n bir araç de¤il, amaç olarak muamele görmesini talep eder. Fransa�da, 1939�da geniß
bir gazeteci ve foto¤rafç� kitlesini çekmiß olan Weidmann��n idam�ndan bu yana yetkililer,
halk�n önünde gerçekleßtirilen idamlardan vazgeçme karar� alm�ßlard�r. Ölüm cezas�na
çarpt�r�lanlar, bir hapishane avlusunda daha gizli bir biçimde idam edilmißlerdir. Ölüm
cezas� etkili bir örnek miydi? O, daha çok baz� çevrelerde mahkumun prestijini artt�rmak-
tad�r. Her neyse, Albert Camus, "ölüm cezas�n� kald�ran veya art�k uygulamayan otuz üç
ülkede cinayetlerin say�s�n�n artmad�¤�"na ißaret etmektedir. 

Bir yapt�r�m ancak e¤er e¤itici ise gerçekten tatmin edicidir. Daha Platon suçlunun
kendisinin hastan�n hekim istedi¤i gibi yarg�c� istemesi gerekti¤ini söylemekteydi. Þüphe-
siz Platon, metafizik bir perspektif içinde özellikle ceza çekmenin erdemlerini düßünmek-
teydi. Ancak yapt�r�m daha olumlu bir anlamda tedavi edici olabilir. E¤er suçlu hastaysa
onu tedavi etmek gerekir. Psikiyatrinin, psikanalizin bu konuyla ilgili olarak önünde öne-
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mi her geçen gün daha aç�k olarak ortaya ç�kan bir uygulama alan� bulunmaktad�r. Her
ßeyden önce belki mahkumu toplum hayat�na yeniden uydurmak, e¤er mümkünse ona
bir meslek ö¤retmek, ona dayan�ßma duygular� kazand�rmak, toplumsal hayata yeniden
kat�lmas�na yard�mc� olmak gerekir (1945�ten bu yana Fransa�da adli reformlar bu tür il-
kelerden esinlenmektedir).

Ancak ideal olan, kendilerini cezaland�rmak zorunda kalmamak için suçlar� ve cina-
yetleri önlemektir. Gerçekten suçlar�n nedeni hayatta karß�laß�lan yoksunluklar, hayal k�-
r�kl�klar�n�n sald�rgan tepkilere neden olmas�d�r. De¤erlerinde hayal k�r�kl�¤�na u¤rayan
toplum da kendi pay�na suçlulara kendi sald�rganl�¤�n� göstermektedir. Bu krimojen yok-
sunluklar ne kadar kuvvetliyse, onlara karß� bir denge olußturan toplumsal yapt�r�mlar o
kadar a¤�r olmaktad�r. Geçmißte bir ekmek çalan insan, hapse at�labilirdi. Bugün bu
önemsiz suç, e¤er bir kovußturmaya u¤rarsa, ancak hafif bir para cezas�yla cezaland�r�l-
maktad�r. Daha önemli bir h�rs�zl�¤�n yapt�r�m� (e¤er tekrarlanan bir h�rs�zl�k de¤ilse) er-
telenen bir hapis cezas� olacakt�r. Bu yumußaman�n nedeni, ekonomik gelißmenin suça
e¤ilimi azaltmas�d�r (Bugün Fransa�da karß�l�¤�nda en az ücret verilen bir saatlik bir çal�ß-
ma bile, iki kiloluk bir ekmek sat�n almak için yeterlidir, hatta fazlad�r).

Ayn� ßekilde kötü koßullu meskenler, alkolizm gibi toplumsal belalara karß� amans�z
bir savaß ve herkesin hayat�n� daha güvenilir ve daha az zahmetli k�lma yönünde çabalar,
toplum-karß�t� eylemlerle mücadele etmenin biricik araçlar�d�r. Þüphesiz sadece ekono-
mik gelißme söz konusu de¤ildir. Örne¤in, genç suçlulu¤unun nedenleri özü itibariyle
ekonomik de¤ildir. Onu önlemek için  zorunlu olan ßey, e¤itim faaliyetleridir (gençlik ev-
leri, boß zamanlar�n düzenlenmesi vb.). Ama en genel anlamda krimojen içtepileri engel-
leyerek ceza yapt�r�mlar�n� en aza indirmeye imkan verecek olan ßey her zaman toplum-
sal gelißmedir. 

�deal olan,
suçlar� önlemektir



A N A  F � K � R L E R

Filozoflar do¤al hukukla (evrensel akl�n do¤ru gördü¤ü ßeyle) pozitif hukuku (hu-
kuk metinlerinde ve yasalarda bir olgu olarak, yani pozitif olarak var oldu¤u ße-
kilde izin verilen ve yasaklanan ßeyle ilgili kural�) birbirinden ay�rmaktan hoßla-
n�rlar.

�dealde pozitif hukukun do¤al hukukun ifadesi olmas� gerekir. Montesquieu ßöy-
le yazmaktad�r: �Yasa, yeryüzünde bütün halklar� yönetmesi bak�m�ndan insan
akl�d�r ve her ulusun siyasal ve sivil yasalar�n�n bu insan akl�n�n uyguland�¤� özel
durumlar olmalar� gerekir.�

Gerçekteyse pozitif hukuk hiçbir ülkede saf akl�n bir yoktan yarat�m� de¤ildir. O,
tarihin karmaß�k bir ürünüdür. Örf hukuku, daha sonra yaz�l� hukuk olarak o sa-
vaßlarla, devrimlerle, tarihin ani s�çramalar�yla de¤ißir. Bu koßullarda do¤al hu-
kuk, yaz�l� hukukun kayna¤� olmaktan çok, yaz�l� hukuku sorgulayan ve adalet
ad�na onun ßu veya bu noktas�n�n düzeltilmesini isteyen akl�n eleßtiri ißlevini tem-
sil eder. Alain, �Adalet, hukuk hakk�nda hukuku kurtaran ßüphedir� der.

�lke olarak hukukun ißlevi, yasalar olmad�¤� takdirde insanlar aras�nda kaç�n�l-
maz olarak hüküm sürecek olan ßiddetin yerine toplum halinde bar�ß içinde yaßa-
may� mümkün k�lacak kurallar ve sözleßmeleri geçirmektir. Ancak ßiddet huku-
kun kendisinin ta merkezinde, kayna¤�nda, siyasal gücün ißleyißinde ve hukuku
ihlal edenlere karß� öngörülen yapt�r�mlarda mevcuttur. 

Ceza hukuku, yurttaßlar�n ßiddetlerini, kendi pay�na ßiddet kullanarak cezaland�-
r�r.  Bir katile ölüm cezas� uygulamak, onun kendisinin uygulam�ß oldu¤u bir ßid-
det olay�n� kendi ßahs�na uygulamakt�r. Þüphesiz ßiddet hiçbir zaman ahlaksal
olarak tatmin edici de¤ildir. Do¤ru bir davan�n hizmetinde olsa bile ßiddet her za-
man bir zay�fl�k ve baßar�s�zl�k ißaretidir. Ancak ßiddete baßvurmama ideali de
belki pratikte hiçbir zaman uygulanabilir de¤ildir.  Þiddetin bir olgu olarak var ol-
du¤u bir dünyada sistemli olarak ßiddet kullanmamay� seçti¤imde bilerek veya
bilmeyerek  ßiddetin kendi lehlerine uyguland�¤� suçlular�n suç orta¤� durumuna
düßerim. �ngiliz sömürgecili¤ine karß�  pasif ve ßiddete baßvurmayan bir direnme
stratejisini baßar�yla uygulam�ß olan Gandi�nin kendisi bile ßunlar� söylemektedir:
"Korkakl�k ile ßiddet aras�nda seçim yapmak durumunda kald�¤�m takdirde ßid-
deti tavsiye edece¤imi san�yorum.�
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�nsan�n sald�rganl�¤�

�nsan kesinlikle kendisine sald�r�ld�¤�nda kendini koru-

yan, yumußak huylu, sevgiye susam�ß varl�k de¤ildir; tersi-

ne o içgüdülerinin say�s� hayli yüksek olan bir yarat�kt�r.

Bundan dolay� onun için hemcinsi sadece mümkün bir

cinsel yard�mc�, cinsel bir nesne de¤ildir; o, ayn� zamanda,

kendisini ayartan, yoldan ç�karan bir ßeydir. Gerçekten in-

san sald�rganl�k ihtiyac�n� di¤er insanlar�n zarar�na olarak

doyurma, onlar�n çal�ßmalar�n� karß�l�¤�n� vermeksizin sö-

mürme, r�zalar� olmaks�z�n onlardan cinsel olarak yararlan-

ma, mallar�n�, mülklerini eline geçirme, onlar� alçaltma,

onlara ac� çektirme, ißkence etme ve onlar� öldürmeye ça-

l�ß�r (...) Bizzat kendimizde varl�¤�n� ortaya ç�karabilece¤i-

miz ve hakl� olarak baßkalar�nda da varl�¤�n� kabul edebi-

lece¤imiz bu sald�rganl�k e¤ilimimiz, di¤er insanlarla ilißki-

lerimizde problem yarat�c� ana faktördür. Uygarl�¤a o ka-

dar çok çaba ve iß yükleyen de odur. �nsanlar� birbirlerinin

karß�s�na diken bu asli düßmanl�k sonucunda uygar top-

lum her zaman çökme tehdidi alt�nda bulunmaktad�r. �n-

sanlar�n ißbirli¤i yapma konusundaki ç�karlar� uygar toplu-

mu devam ettirmek için yeterli de¤ildir. �çgüdülerden kay-

naklanan tutkular, ak�lsal ç�karlardan daha güçlüdürler.

Uygarl�k insan�n sald�rganl�¤�n� s�n�rland�rmak ve ak�lsal

plana ait ruhsal tepkiler yard�m�yla onun görüntülerini

azaltmak için her ßeyi iße koßmak zorundad�r. �nsanlar� öz-

deßimlere ve ere¤i bak�m�ndan bast�r�lm�ß sevgi ilißkilerine

itme yöntemlerinin seferber edilmesi bundan kaynaklan-

maktad�r. Cinsel hayata s�n�rland�rmalar getirilmesinin de

nedeni budur. Komßumuzu kendimiz gibi sevmemiz ko-

nusunda bize kabul ettirilen ideal de buradan kaynaklan-

maktad�r. Bu öyle bir idealdir ki onun gerçek hakl� ç�kar�-

m� tam da hiçbir ßeyin ilkel insan do¤as�na ondan daha

fazla ayk�r� olmamas�d�r. Uygarl�¤�n onun ad�na sarf etti¤i

bütün çabalar bugüne kadar hemen hemen hiçbir sonuç

vermemißtir. Uygarl�k, kaba kuvvetin en kaba aß�r�l�klar�n�

suçlulara karß� kuvvet kullanma gücünü yaln�zca kendisine

tahsis ederek önleyece¤ine inanm�ßt�r. Ama yasa insan

sald�rganl�¤�n�n en dikkatli, en ince görüntülerine ulaßa-

maz. Daha büyük bir insan kitlesini her zaman sevgi ba¤-

lar�yla birleßtirmek mümkündür, yeter ki bu grubun d�ß�n-

da darbeleri alacak olan baßka baz�lar� kalacak olsun! 

S. FREUD, Uygarl�¤�n Rahats�zl�¤�

Y O R U M L A M A  M E T � N L E R �



iddet ve hukuk
çarp�c� bir karß�tl�¤� 
temsil ederler.

Þüphesiz hukuk hiçbir
durumda ßiddete izin
vermez. Fritz Lang��n
filminde k�z çocuklar�n�
öldürmek için tenha
yerlere sürükleyen
Lanetlenmiß M�nin veya
asayiß güçleri üzerine
parke taßlar�n� f�rlatan ve
yollarda otomobilleri
yakan May�s 68�in düzene
karß� ç�kan ö¤rencilerinin
yapt�¤� gibi kimsenin
baßkas�na tecavüz etmek,
kaba ve sert davranmak,
baßkas�n� öldürmek
"hak"k� yoktur. Ancak
insanlar ço¤u kez ßiddeti
ortadan kald�rmak amac�
da içinde olmak üzere
ßiddet kullanma hakk�na
sahip olduklar�n� ileri

sürerler: M (Peter Lorre)
h�rs�zlar taraf�ndan
"yarg�lan�r". Daniel
Cohn-Bandit�in silahl�
CRS nin yüzüne f�rlatt�¤�
alayc� bak�ß yasal ßiddetle
yasal olmayan ßiddeti
birbirinin karß�s�na koyan
çat�ßmay� sergilemektedir.
Hukukun meßrulaßt�rd�¤�
bir ßiddet biçimi olabilir
mi? Katile ölüm cezas�n�
uygulayarak onun baß�na
kendisinin ißlemiß oldu¤u
suçun ayn�s�n� getirme
hakk�na sahip miyiz?
Yaßama Öfkesi filminde
James Dean��n
sald�rganl�¤� ise bunal�m
içindeki bir toplumun
yans�mas� olan belli bir
"kurumsal" ßiddeti
sembolize etmektedir.
Böylece televizyon,
sinema, gazetelerin
gündelik olaylar sayfalar�,
nedeni olmayan ßiddetin,
dil, hareket, durumla ilgili
ßiddetin binlerce örne¤ini

sergilemektedir. Acaba
bunlar�n amac� kendileri
olmasa ßiddet eylemlerine
dönüßmeleri mümkün
olacak bir "kudret
iradesi"ni yat�ßt�rmak
m�d�r? Ne olursa olsun
kuvvet hakk� meydana
getiremez ve Rousseau�
nun hat�rlatt�¤� üzere

hiçbir fizik güç ahlaksal
bir de¤erle donat�lm�ß
de¤ildir. Saint-Louis
"Savaß, hakk� meydana
getirmez" demekteydi.
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O N � K � N C �  B Ö L Ü M

Devlet, ulus ve yurt
aras�ndaki ayr�m

Devlet

Devlet, ulus, yurt; bu üç terim birbirine kar�ßt�r�lmamal�d�r. Devlet, "hukuki bir toplu-
luk"u, yani ayn� bir yasamaya, ayn� siyasal otoriteye boyun e¤en bir bireyler toplulu¤unu
ifade eder. Daha kesin olarak o bu otoritenin kendisine ißaret eder. Devlet, hükümettir ve
hükümetin kendileriyle otoritesini gösterdi¤i yap�lar�n bütünüdür. Ulus, daha çok do-
¤al bir topluluk, hiç olmazsa üyelerinin her biri taraf�ndan kabul edilen tarihin ürünü
olan bir topluluk olarak ortaya ç�kar. Polonya�n�n, s�ras�yla Rus, Avusturya ve Prusya dev-
letlerinin otoritesine boyun e¤en üç parçaya bölünmüß, paylaß�lm�ß oldu¤u dönemde, Po-
lonya�da yaßayanlar gene de kendilerini Polonya ulusunun üyeleri olarak görmeye devam
etmekteydiler. Habsbourglar�n Avusturya devleti, otoritesi alt�nda birçok ulusu bulundur-
maktayd�. Öte yandan ulusal bir toplulu¤un üyeleri, hükümetlerinin kararlar�nda kendi
taleplerini görmediklerinde, bu ulusun art�k söz konusu devlette kendini tan�mad�¤� söy-
lenir. Örne¤in, devrimci bir baßkald�r�, ulusla devlet aras�ndaki bir çat�ßmay� gösterir.

Buna karß�l�k ulus kavram�yla yurt kavram� aras�ndaki ayr�m daha incedir. Yurt, "ulu-
sun duygusal ad�"d�r. Yurt kavram� bir duygu toplulu¤una ißaret eder. Yurt, temelde, bi-
reyler taraf�ndan ba¤l�l�¤�n, yüceltmenin konusu olmas� bak�m�ndan ulusun kendisidir. 

1. Siyasal ö¤retiler

Bu problemle ilgili olarak mutlakiyetçilik, anarßizm ve demokrasi baßl�klar� alt�nda
farkl� tezleri ßema halinde ortaya koyabiliriz.

a) Mutlakiyetçilik

Bununla devletin mutlak bir güce sahip oldu¤u sistemi kastediyoruz. Bu ö¤retide bi-
reyin kendinde de¤eri yoktur. O itaat etmek zorundad�r. Bu görüßte, devletin otoritesi, bi-
reylerin kendilerinden türeyemez. Onun aßk�n bir kayna¤� vard�r. Egemen ya Tanr� Ho-
rus�un bu dünyada cisimleßmesi demek olan M�s�r Firavunlar�, tanr�laßt�r�lm�ß Roma im-
paratorlar� gibi Tanr��n�n kendisidir (teokrasi) veya Tanr��n�n yeryüzündeki temsilcisi-
dir. Bu ikinci, bir ölçüde eski Avrupa�n�n H�ristiyan krallar�n�n durumudur. Þüphesiz kral
sadece dünyevi ißlerin efendisidir. Ruhsal alana ise Kilise hükmeder. Hatta baz� papalar
kral�n dünyevi iktidar�n� da dolayl� olarak papa arac�l�¤�yla ald�¤�n� ileri sürerler. Her ney-
se, iktidar�n kayna¤� bireyler de¤ildir ve egemen, uyruklar�na karß� sorumlu de¤ildir. Bos-
suet�ye göre devlet, insanlara hesap vermek zorunda de¤ildir: "�sa taraf�ndan kutsanm�ß
olan" hükümdar, ancak Tanr��ya karß� sorumludur ve "kamunun kudreti karß�s�nda birey-
lerin hiçbir hakk� yoktur". Öte yandan Bossuet�nin siyaset anlay�ß� onun tanr�bilimi ba¤-
lam�nda yorumlanmal�d�r. Her ne kadar uyruklar�n egemene koßulsuz olarak boyun e¤-
meleri görevleriyse de, bunun nedeni insan�n ilk günah sonucu düßmüß olmas�, do¤as�
bak�m�ndan kötü olmas�d�r. "Herkesin her ßey üzerinde hak iddia edece¤i ve her ßeye
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karß� ç�kaca¤� vahßi ve ilkel bir özgürlük durumunda kendi baßlar�na b�rak�ld�klar� takdir-
de insanlar, kendilerini hastal�kl� tutkular�na kapt�rarak birbirlerini yok edeceklerdir.�
Ancak Tanr��ya karß� sorumlu olan mutlak güce sahip bir egemen onlara düzen ve bar�ß
sa¤layabilir.1

b) Anarßizm

(Rus Bakunin ve Kropotkin, Fransa�da Élisée Reclus ve Jean Grave gibi) anarßistler ise
bunun tam tersine, devleti, en büyük kötülük ve bireyi en yüksek de¤er olarak görürler.
Onlar�n tercih ettikleri düsturlar�, "hayat�n� yaßamak", "istedi¤ini yapmak", "kißili¤ini ge-
lißtirmek"tir. Onlar için her itaat insan�n hakk�ndan vazgeçmesi, kißili¤in ortadan kald�r�l-
mas�d�r. Her otoriteye baßkald�r�ya izin vard�r. Jean Grave, �Ne Tanr�, ne Efendi!" diye
hayk�r�r. Devlet, özgürlü¤ün devredilmesi ve Bakunin�nin dedi¤i gibi "bireysel hayat�n
tüm görüntülerinin içinde gömülü oldu¤u geniß mezarl�k� oldu¤u için mahkum edilir.
Devlet sadece canl�, somut bireylerin özgürlü¤ünü yok eden soyut canavar de¤ildir, o ay-
n� zamanda evrensel dayan�ßmay� ortadan kald�rd�¤� için, kendini ancak baßka devletlere
karß� ortaya koydu¤u için -buysa savaß ve ac�lara yol açar- gerçekten evrensel de¤erlerin
gelißmesine en büyük engel olarak ortaya ç�kar.

Anarßistlerin ahlak-tan�mayan, topluma karß� ç�kan insanlar olmad�klar�n� anlamam�z
gerekir. Onlar, bunun tersine, bireyin ancak topluluk hayat�n�n ilißkileri içinde gelißip ser-
pilece¤inden tamamen emindirler. Ancak onlara göre özgür bir biçimde r�za gösterilen
toplumsal ba¤lar söz konusudur. Devlet, yapay zorlamalar�yla do¤al toplumun ancak
bir karikatürüdür. O halde anarßistler devleti, yarg�çlar�n�, ordular�n� y�kacak bir devrim
isterler. O zaman devletin y�k�nt�lar� üzerinde özgür insani topluluklar yükselecektir.

Þüphesiz anarßist kuramlar iyice incelenmeksizin reddedilmemelidir. Tarih boyunca
devletin ço¤u kez kißilerin gelißmesini kötürüme u¤ratm�ß veya ortadan kald�rm�ß olan
zorba bir biçim alm�ß oldu¤u bir gerçektir. Devlet ço¤u kez hakim bir toplumsal s�n�f�n k�-
l�k de¤ißtirmiß ifadesidir ve devletin yasalar� bu durumda "insan�n insan taraf�ndan sö-
mürülmesi"nin üstü örtük arac�ndan baßka bir ßey de¤ildir. Öte yandan yük ve zenginlik-
lerin daha adil bir paylaß�m�n� sa¤layacak olan toplumsal hayat�n daha iyi bir örgütlen-
mesinin, bugün de bütün siyasal rejimler alt�nda devletten ayr�lamaz bir durumda bulu-
nan zor kullanmalar ve yapt�r�mlar ayg�t�n� küçültmeye imkan verece¤ini de kabul edebi-
liriz. Ancak anarßistleri rüyalar�n�n sonuna kadar takip edemeyiz. Onlar�n temel kavram�,
bireyin -kendisine kabul ettirilen her türlü örgütlenmenin d�ß�nda- sadece benzerleriyle
bar�ßç�l ve verimli ilißkiler kurma arzusunda oldu¤udur. Kropotkin, insanda karß� konul-
maz do¤al bir fedakarl�k ve yard�mlaßma duygusunun varl�¤�na inanmaktad�r. Ona göre
insanlar, do¤alar� gere¤i bask�n cömert içgüdülere sahiptirler. Ancak anarßizmin, insanla-
r�n bencillikleri ve tutkular�n� hiç hesaba katmayan bu önkabulü tart�ß�labilir niteliktedir. 
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Özgürlü¤ün
mezarl�¤� olan

devlet

Do¤al toplum

Anarßistlere göre insan,
do¤as� bak�m�ndan

özgecildir

1 Her türlü tanr�bilimsel bak�ß aç�s� d�ß�nda bu türden kan�tlarla Hobbes�un Leviathan��n 12. bölümünde ele
al�p gelißtirmiß oldu¤u kuramda da karß�laß�lmaktad�r. Sözünü etti¤imiz bu bölüme bak�lmas� uygun ola-
cakt�r.



c) Demokrasi

Anarßistlerle birlikte insani varl�¤�n tek de¤er, insanlar�n mutlulu¤unun tek "kendin-
de" erek oldu¤unu kabul edelim. Ancak onlara karß� devletin -yani kurumlar, yasalar, yö-
netmeliklerde cisimleßen ßu soyutlaman�n- bireysel arzular�n gerçekleßmesi için zorun-
lu bir araç oldu¤unu ekleyelim. Özgürlük ve disiplini birbirine z�t ßeyler olarak almaktan
kaç�nal�m. Baßkalar�n�n haks�z tecavüzlerine karß� her insan�n özgürlü¤ünü korumak için
bir otorite gereklidir. Ancak bireysel özgürlükleri gelißtirmenin arac� olmaktan ç�k�p ken-
disini en yüksek bir amaç olarak ortaya koydu¤unda devlet her türlü meßrulu¤unu kay-
beder. Toplum Sözleßmesi her türlü demokrasinin temel belgesi olarak göz önüne al�nmas�
gereken Rousseau�nun, çok iyi görmüß oldu¤u nokta buras�d�r. Devletin bireylerin do¤al
olarak haklar� olan özgürlük ve eßitliklerini (ortadan kald�rmak ßöyle dursun) gerçek-
leßtirmek ve güven alt�na almaktan baßka bir amac� yoktur. "Her orta¤�n, kißilik ve mal-
lar�n� toplulu¤un bütün gücüyle savunacak ve koruyacak ve herkesin herkesle birleßirken
sadece kendisine itaat edece¤i ve eskisi kadar özgür kalaca¤� bir biraraya geliß biçimi bul-
mak; ißte toplum sözleßmesinin çözümünü verdi¤i temel problem budur.�

Bu demokratik bak�ß aç�s� içinde devlet aßk�n bir ßey de¤ildir. "Kendisini meydana ge-
tiren bireylerden olußtu¤undan egemenin bu bireylerin ç�karlar�na karß� bir ç�kar� ola-
maz.� Yasa, kayna¤�n� bireylerin iradelerinde buldu¤u için özgürlü¤ü ortadan kald�ra-
maz. ��nsan�n kendisine koydu¤u yasaya uymas�, özgürlüktür.� 

Bireylerin ço¤u kez birbirine z�t olan çeßitli tikel iradeleri, nas�l olup da kendilerini or-
tak bir yasada ifade edebilmektedir? Burada ißin içine sözleßme, herkesin herkese genel
iradeden baßka bir iradeye uymayaca¤�n� taahhüt etti¤i anlaßma girmektedir. Genel ira-
de, yaln�zca ortak iyiyle ilgilenmek üzere herkesin farkl� ç�karlar�n�, tutkular�n� bir tarafa
iten iradedir. Þüphesiz "her bir insan, insan olarak, yurttaß olarak sahip oldu¤u genel ira-
deye ayk�r� olan veya ondan farkl� olan bir iradeye sahip olabilir". Bununla birlikte, genel
irade, her birimizin d�ß�nda olan bir güç de¤ildir, çünkü o, toplulu¤un üyeleri taraf�ndan
ortak olarak kabul edilen, ancak her insan�n "tutkular�n� susturdu¤u"nda, bencil arzular�-
n� bir tarafa b�rakt�¤�nda kendisinde keßfedece¤i akl�n kural�ndan baßka bir ßey de¤ildir.
Tutkular�n dürtüsü gerçek köleliktir ve bir insan� genel iradeye itaat etmeye zorlamak,
onu kendi akl�na boyun e¤dirmektir, dolay�s�yla "onu özgür olmaya zorlamak"t�r. 

Genel irade, biraraya gelen halk�n tart�ßmalar�nda kolayca ortaya ç�kabilir, çünkü in-
sanlar�n ortak ç�karlar� vard�r. Þüphesiz Rousseau�nun çok iyi bir ßekilde söyledi¤i gibi,
sözleßmeyi "zorunlu" k�lan özel ç�karlar�n z�tl�¤�d�r, ama onu mümkün k�lan da bu ayn�
ç�karlar�n uyußmas�d�r. Ve Rousseau ßunlar� ekler: "Tikel iradelerden birbirlerini ortadan
kald�ran en çok ve en azlar� ç�kar�n, geriye farkl�l�klar�n toplam� olarak genel irade kal�r."
Fakat her zaman teklif edilen bir yasayla ayn� görüßte olmayacak bir yurttaß�n var olma-
s�n�n mümkün olmas�ndan ötürü genel irade, her zaman herkesin iradesi olamayaca¤�n-
dan genel irade olarak ço¤unlu¤un iradesini almak do¤rudur. Ama bundan ötürü az�n-
l�¤�n özgürlü¤ü ortadan kalkm�ß olmayacakt�r. Çünkü insanlar daha önce ço¤unlu¤un
iradesine uyacaklar�na oybirli¤iyle karar vermißlerdir. Hiç olmazsa her demokrasinin
postülas� budur. Öte yandan Rousseau�nun bireyler ve devleti karß� karß�ya getirmemek
arzusu o kadar büyüktür ki, halk�n kendi seçmiß oldu¤u vekillerine kör bir biçimde itaat
ederek özgürlü¤ünü devredebilmesini kabul etmez. Ona göre halk�n temsilcileri taraf�n-
dan teklif edilen yasalar�n, her zaman, halk�n kendisinin referandumundan geçirilerek
onaylanmas� zorunludur. 
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d) Demokrasinin olas� sorunlar�

Ancak demokratik ideal de çeßitli eleßtirilere yol açm�ßt�r. XX. yüzy�l birçok aç�dan de-
mokrasinin bir bunal�m ça¤� gibi görünmektedir. Bu bunal�m genel olarak bireyci ve li-
beral düßüncenin bunal�m�d�r. Kuramsal olarak liberal ö¤reti sa¤lam ve uyumlu görün-
mektedir. Benjamin Constant��n ßu sözleri, onun özelliklerini bütün kapsam�yla ortaya
koymaktayd�: "Her ßeyde, dinde, felsefede, edebiyatta, sanayide, siyasette özgürlük; ve
özgürlükten ben bireyselli¤in despotça yönetmek isteyen otorite üzerinde oldu¤u kadar,
az�nl�¤� ço¤unlu¤a köle etmek isteyen kitleler üzerinde de zaferini kastediyorum. Despo-
tizmin hiçbir hakk� yoktur. Ço¤unlu¤un sadece, az�nl�¤� düzene uymaya zorlama hakk�
vard�r. Ancak düzeni bozmayan her ßey, kanaat gibi sadece içe ait olan her ßey, kanaatin
ifade edilmesinde (fiziksel ßiddete yol açmak yoluyla olsun, karß�t bir kanaatin ifadesini
engelleme yoluyla olsun) baßkas�na zarar vermeyen her ßey, sanayi alan�nda rakip sana-
yicinin özgürce faaliyette bulunmas�na imkan veren her ßey bireyseldir ve meßru olarak
toplumsal iktidar�n yetki alan� içinde de¤ildir.�

Ancak ça¤daß dünyada sanayinin ve genel olarak tekniklerin inan�lmaz gelißimi libe-
ral demokrasinin çözmekten aciz göründü¤ü yeni sorunlar� ortaya ç�karm�ßt�r. Ak�lsal ve
bilimsel yöntemlerin her tarafa yay�ld�¤� bir ça¤da devlet adamlar�n� genel oy verme sis-
temiyle seçmek hakl� m�d�r? Bugün s�k s�k siyasal eßitlik sisteminin hükümeti kamuoyu-
na, yani devlet ißlerinden hiçbir ßey anlamayan bir insan kitlesine boyun e¤meye götür-
dü¤ü söylenmektedir. O zaman demokrasi bir "bilgisizlerin zorbal�¤�", bir "s�radan insan-
lar�n egemenli¤i" olmaktad�r.

Öte yandan bireylerin özgürlü¤ü ve ekonomik rekabet, bir biçimde en zay�f�n en güç-
lü taraf�ndan bask� alt�nda tutulmas� ve sömürülmesi olas�l�¤�n� do¤urmaktad�r. Ameri-
ka�da Demokrasi�nin son derece berrak analizcisi, Alexis de Tocqueville daha 1845 y�l�nda
ßunlar� yazmaktayd�: "Geniß demokrasi ortam�nda baz� sanayilerin meydana getirdi¤i kü-
çük aristokratik toplumlar, günümüzde, eski zamanlar�n büyük aristokratik toplumlar�
gibi çok yoksul bir ço¤unlu¤un yan�nda çok zengin birkaç insan� içine almaktad�r.� Öz-
gürlük ad�na, çok güçlü sanayiciler, bir emekçiler kitlesini sürekli güvensizlik içinde ve se-
fil bir durumda tuttuklar�nda, yasa önünde eßitlik ancak bir aldatmacad�r. Anatole Fran-
ce, "Frans�z Devrimi eßitlik ad� alt�nda zenginli¤in imparatorlu¤unu kurdu" demekte
ve ßöyle devam etmektedir: "Yurttaßlar yoksul gibi zenginin de köprü altlar�nda yatmas�-
n�, sokaklarda dilenmesini ve ekmek çalmas�n� yasaklayan yasalar�n görkemli eßitli¤i kar-
ß�s�nda çal�ßmak zorundad�rlar.� En yoksul yurttaß�n, oy pusulas� sayesinde, siyasetin
gidißi üzerinde en güçlü milyarder kadar etkiye sahip oldu¤u mu söylenecektir? Ancak
unutmayal�m ki her zaman, enformasyona sahip olan ve medya üzerine uygulad�¤� de-
netimle kamuoyunu olußturan s�n�f, hakim toplumsal s�n�ft�r. Örne¤in, bir gazete,
önemli yat�r�mlar� temsil eder. Bir gazete kurmak için büyük bir sermaye gerekti¤inden
bas�n özgürlü¤ü ço¤u kez kuramsal bir do¤ru olarak kal�r. Gazetelerin ço¤unlu¤unun ser-
maye kesiminin elinde olmas�, demokrasi aç�s�ndan bas�n ve yay�n özgürlü¤ünü tehlike-
ye atan sorunlu bir ortam do¤urur.* 

20. yüzy�lda demokratik liberalizme alternatif olma iddias�yla ortaya ç�kan siyasal ö¤-
retiler aras�nda, teknokratik ö¤retiyi, faßist ö¤retiyi ve sosyalist ö¤retiyi sayaca¤�z. 
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yol açabilir mi?

* Yay�n yönetmeni notu: Devletin, piyasalar� düzenleyici, bireysel ve bölgesel gelir eßitsizliklerini giderici bir
ißlev görmedi¤i; iktidar�n uygulamalar�n� denetleyebilecek bas�n ve yay�n özgürlü¤ünün tam olarak bulun-
mad�¤� siyasal sistemlerde demokrasi gerçekten metinde sözü edilen ßekilde yozlaßabilir. Ancak, ça¤daß de-
mokratik rejimler bu tehlikelerin bilincinde olarak ve yaßam�ß olduklar� tarihsel ac� deneyimlerden de ders
alarak demokrasiyi, demokrasiden ödün vermeden koruyacak ve gelißtirecek hukuksal ve kurumsal düzen-
lemeleri hayata geçirmektedirler.



e) Teknokrasi, faßizm, sosyalizm

"Teknokratlar"a göre iktidar, "siyasal bilimler" alan�ndaki bilgisiyle sivrilmiß uzman bir
seçkinler grubuna ait olmal�d�r. 1819 y�l�ndan itibaren Saint-Simon (1760-1825), devletin en
yüksek uzmanl�¤a sahip insanlar taraf�ndan yönetilmesi gerekti¤ini ilan etmekteydi. "�kti-
darlar"�n arkas�ndan "yetenekler" gelmeliydi. Gerçek siyasetçi, bir durumu analiz etme ve
ak�lsal çareler bulma yetene¤ine sahip, çok bilgili bir mühendis olacakt�r. Siyaset, "ßeyler"in
yönetimi olmak üzere "insanlar"�n yönetimi olmaktan ç�kacakt�r.1 Saint-Simon�un ö¤rencisi
olan Auguste Comte da kendi pay�na Pozitif Siyaset Sistemi�nde (1851-1854), �bilimsel� bir si-
yasetin temellerini att�¤�n� ileri sürecektir. Comte, Protestanl�ktan ç�km�ß "bat� hastal�¤�" olan
esrarl� bilinç, zihin özgürlü¤ü kavram�n� eleßtirir. Ona göre, nas�l geometri ve astronomide
zihin özgürlü¤ü diye bir ßey yoksa toplum bilimlerinde de öyle bir ßey yoktur. Yurttaßlar�n
"güçlerini aßan konularda mutlak bireysel inceleme haklar�n�" ellerinden almak gerekir. Au-
guste Comte�un düßledi¤i pozitivist toplumda yasama yetkisi, bilim adamlar� ve bilgelerden
meydana gelen "ruhsal bir güç"e ait olacakt�r. Bu güç, eli alt�nda bulundurdu¤u güçlü bir yü-
rütme kuvvetinin "kendili¤inden, sürekli ve sistemli" yard�m�ndan faydalanacakt�r. 

Þüphesiz bu "teknisyenler hükümeti" kavram�nda do¤ru olan bir ßeyler vard�r. Ama si-
yaset bilimi her ne kadar bize eylemde bulunma imkanlar� verebilse de, siyasal eylemin
gerçekleßtirmesi gereken amaçlar� veremez, de¤erleri belirleyemez. Öte yandan en az�n-
dan Saint-Simon ve Auguste Comte�da sözü edilen ünlü siyaset bilim uzmanlar�n�n, "sa-
nayiciler" ve "bankac�lar" olduklar�n� göz önüne al�rsak, teknokrasinin ekonomik olarak
ßansl� s�n�flar�n egemenli¤inin arac�ndan baßka bir ßey olmad�¤�n� söyleyebiliriz. 

Faßist ö¤reti, dar anlamda, �talya�da Birinci Dünya Savaß��ndan sonra iktidar� eline ge-
çirmiß olan diktatör Benito Mussolini�nin ö¤retisidir (Faßizm kelimesi Romal�lar�n fas-
cio�sundan gelmektedir. Fasci, ortas�na bir baltan�n yerleßtirildi¤i bir dal "demet"idir. Bu
amblemi Roma�da ancak baz� yüksek memurlar kullanabilirdi. Mussolini onu, kendi ha-
reketinin sembolü yapm�ßt�r). Ancak faßizm kelimesi sonunda tüm bir benzeri ö¤retiler
grubunun ad� olmußtur. Faßizm, özellikle iki dünya savaß� aras�nda Fransa�da yeni-kralc�
Charles Maurras��n (1868-1952), "Frans�z Eylemi" adl� hareketinin kendisine geniß bir ün
kazand�rd�¤� korporatif devlet ö¤retisidir. Bireycili¤e ve ak�lc�l�¤a karß� olan faßizm, ge-
rek "bireysel" özgürlük, gerek "evrensel" de¤erler (adalet, do¤ruluk) "efsaneler"ini mah-
kum eder.2 Millet meclisi art�k siyasal partiler denen soyutlamalar�n temsilcilerini bir ara-
ya getirmeyecektir, ulusun gerçek organizmalar�n�n temsilcilerini, yani üniversite, kilise,
ißçi ve patronlar�n temsilcileriyle meslek odalar�n�, çiftçileri bir araya toplayacakt�r. Mus-
solini�nin "demetler ve loncalar�ndan, meslek odalar�"ndan meydana gelen meclisi budur.
Charles Maurras da kendi pay�na bireycili¤i eleßtirir ve üç ö¤eden olußan (Frans�zca üç R
ile baßlayan) blokun kötülü¤ünü ilan eder (Bunlar "otoriter ve düzenleyici", �kurtar�c� ör-
güt� olan, ve "özgürlükçü ve liberal H�ristiyanl�¤�n en iyi panzehiri"ni olußturan Katolik
kilisenin birli¤ini bozan Protestan Reform hareketi; krall�k otoritesini y�km�ß olan Frans�z
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1 Saint-Simon, bilim adamlar� ve teknisyenlerden meydana gelecek bir Avrupa hükümeti hayal etmektedir.
Bu hükümet, yeryüzünün ekonomik kaynaklar�n�n ak�lc� bir biçimde ißletilmesini gözetecek ve merkezi
Newton�un mezar�n�n bulundu¤u yer -son derecede anlaml� bir sembol!- olacakt�r. 

2 Bu tutumla, Frans�z milliyetçisi Maurice Barrès�in (1862-1923) tutumu aras�nda karß�laßt�rmalar yap�labilir.
Barrès�e göre birey, do¤al, ulusal, mesleki, yerel köklerinden "kopar�ld�¤�" andan itibaren bir hiçtir. Barrès,
canland�r�c� geleneklerden kopmuß olan bireyin soyut akl�n�n karß�s�na "toprak"�n, "ölüler"in esin kayna¤�
olduklar� bilinç-d�ß�, kal�t�msal bilgeli¤i koyar. Evrensel do¤rular yoktur, ancak ulusal do¤rular vard�r.
"Frans�z" do¤rusunun kendisi de "provensal" do¤rular�n, "breton" do¤rular�n yüzy�llar boyu meydana getir-
di¤i uyumdur.



Devrimi [Revolution]; nihayet sanat ve edebiyat alan�nda baßkald�r�y�, ölçüsüzlü¤ü, dü-
zensizli¤i ifade eden Romantik harekettir). Faßistler için oldu¤u gibi Maurras için de dev-
letin yeniden kazan�lan otoritesi loncalara, eyaletlere, yerel birimlere iyi belirlenmiß baz�
haklar ve özgürlükler tan�yan merkeziyetçilik-karß�t� bir siyaseti d�ßlamaz.

Gerçekte -Mussolini deneyinde- sözü edilen birlikler her zaman ancak diktatörün ve
onun mutlak güce sahip faßist partisinin edilgin araçlar� olmußlard�r. Faßizm, mutlakiyet-
çili¤e saf ve basit bir dönüß olarak, kendini göstermißtir. Onun gerçek felsefi temeli, dev-
letin kendisini tanr�laßt�rmaya yönelen Hegel�in sistemidir. Bu sisteme göre devlet, ba-
sit bir "bireyler toplulu¤u", herkesin güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik basit bir araç de¤ildir,
bireylerden daha yüksek ve daha esasl� bir gerçekliktir. Devlet, bireylerin onun organla-
r�ndan ibaret olduklar� bir organizmad�r. O, bireyleri kendi bencilliklerinden kurtar�r, bir
ba¤l�l�k ve fedakarl�k hayat� içine sokar. Devlet, Ruh�un gerçekte cisimleßmesi, "gerçek
Tanr�", "dünyevi varl�k kazanm�ß Tanr�"d�r.1

Fakat bu propaganda sözlerinin ötesinde, faßizmin gizli anlam�n� araßt�rmak istersek,
bu ö¤reti ekonomik olarak ayr�cal�kl� toplumsal s�n�flar�n korkusunun ifadesi olarak or-
taya ç�kmaktad�r. 1914-1918 savaß�ndan sonra devrimci ißçi hareketi büyük bir yayg�nl�k
kazanm�ßt�r. Mülk sahibi burjuvazi, geleneksel liberal devletin art�k ayr�cal�klar�n� devam
ettirebilecek kadar emin ve güçlü bir araç olmad�¤� duygusuna sahiptir. Ulusalc� bir "kut-
sall�k edebiyat�" görüntüsü alt�nda devrimci güçleri "efsaneler"e yönlendirebilecek, ama
gerçek ißlevi, ißçi kitlelerinin özlemlerini bast�rmak olacak güçlü bir devlet ihtiyac� bura-
dan kaynaklanm�ßt�r.2

Komünist biçimi alt�nda sosyalist ö¤retinin de amac� -ama tamamen tersi gerekçelerle-
liberal demokrasiyi y�kmakt�r. Siyaset burada da s�n�flar aras�ndaki savaß�n bir arac�ndan
baßka bir ßey de¤ildir. Ancak bu kez o, aç�k olarak itiraf edilen ve herkese ilan edilen bir
ßeydir. Komünist kuramc�lara göre, kapitalizmden sosyalizme geçiß, ancak siyasal bir
devrimle olabilir. Devleti ißçi s�n�f�n�n bir arac� yapmak üzere burjuvazinin hakimiyetin-
den kurtarmak gerekir. Þüphesiz komünistlerin uzun vadedeki amac� temelde anarßistle-
rinkine benzer olan gerçekten özgürlükçü ve eßitlikçi s�n�fs�z bir toplumun meydana ge-
tirilmesidir. Ancak göz önüne al�nan araç, -gerçekte komünist partisinin ve onun liderle-
rinin diktatörlü¤ünden baßka bir ßey olmayan- ißçi s�n�f�n�n diktatörlü¤ü, komünizmi ka-
ç�n�lmaz bir biçimde totaliter devlet ö¤retilerine yaklaßt�r�r. Sovyet Rusya�daki stalinci de-
ney, bu sürecin pek inkar edilemez bir örne¤ini temsil etmektedir.

Kusurlar� ve tehlikelerine ra¤men demokratik rejim bugün hala inançl� savunuculara sa-
hiptir. Onun temeli olan genel oy hakk�n�n bir göz boyama olmas� gerekmez. Gerçek çözüm,
halk�n e¤itiminde, eleßtiri zihniyetini artt�ran ö¤retimin, kültürün gelißtirilmesindedir. O za-
man ve ancak o zaman, bireyler demokratik rejime gittikçe daha lay�k olacaklard�r.
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1 Mussolini�nin kendisi çok hegelci bir perspektif içinde ßöyle yazmaktayd�: Devlet mutlakt�r, onun önünde
bireyler ve gruplar ancak görelidirler. Liberalizm bireyin ç�kar� karß�s�nda devleti inkar etmekteydi. Faßizm
ise devleti bireyin as�l gerçekli¤i olarak yeniden tasdik eder.

2 Faßizm ancak görünüßte kapitalizme karß�d�r. Gerçekte onun eleßtirdi¤i sadece kozmopolit olmas�ndan ßüp-
helendi¤i ve halk�n memnuniyetsizli¤i karß�s�nda günah keçisi rolünü oynatmak istedi¤i "yahudi banker-
ler"dir. Silah üreticisi sanayiciler özellikle ve büyük ölçüde faßistlerin milliyetçi politikalar�ndan yararlan-
m�ßlard�r. Sözde ßiddetli bir ßekilde kapitalist düßman� olan Mussoli�nin partisinin ilk toplant�s� 23 Mart 1919
da Milano�da San Sepolcro meydan�nda, sanayici ve tüccarlar taraf�ndan kendisine tahsis edilmiß olan sa-
londa yap�lm�ßt�r. 



2. Ulus

Devletin bir toplulu¤un örgütlenmesini ißaret etmesine karß�l�k, ulus kavram�, birli¤i
bilinçler taraf�ndan, devletin orada egemen k�ld�¤� düzenden ayr� olarak yaßanan, ka-
bul edilen bu toplulu¤un kendisini ifade eder. Yurtseverlik bu toplulu¤un de¤erine iliß-
kin duygudur. Bu gizli birli¤in temeli nedir?

Alman Ulusuna Nutuk�ta (1813) Fichte, ulusun temeli olan ßeyin �rk birli¤i oldu¤unu
söyler.

Oysa ayn� bir ulus, içinde çok çeßitli etnik gruplar� bar�nd�r�r (Korsika�l� bir Frans�z, fi-
zik olarak bir Alsasl��dan daha çok bir �talyan�a benzer). Tarih boyunca halklar o kadar
birbirine kar�ßm�ßt�r ki büyük Siyah, Beyaz ve Sar� �rk ayr�mlar� d�ß�nda etnik gruplar� ke-
sin olarak birbirinden ay�rmak çok zordur. Baz�lar� bu konuda toprak birli¤ini yard�ma
ça¤�rmaktad�r. Yurt (patrie), kelime anlam� bak�m�ndan, babalar�n topra¤� (patria terra, ana-
yurt, baba yurdu), çeßitli ba¤lar�n bizi kendisine ba¤lad�¤� üzerinde do¤du¤umuz toprak
parças�d�r. Ancak örne¤in, Araplar henüz göçebe olduklar� zamanda bile topluluklar�na
ilißkin canl� bir duyguya sahiptiler ve bir tür ulusu olußturmaktayd�lar. Ulusal birli¤in
önemli bir faktörü dil birli¤idir, çünkü ulusun kültürel miras�n� taß�yan dildir. Ancak bu
faktör de belirleyici de¤ildir (�ngiltere ve Amerika Birleßik Devletleri ayn� dili konußmak-
la birlikte iki ayr� ulustur. Ulusal birli¤ine o kadar düßkün olan �sviçre�de ise dört dil ko-
nußulur). Antik Ça¤�da ulusal birli¤in temeli ço¤unlukla dindi. Her sitenin kendi tanr�la-
r� vard�, insanlar yurtlar� gibi tanr�lar� için de dövüßmekteydiler. Ancak uluslar� aßan ev-
rensel bir ideale sahip olan H�ristiyanl�¤�n ortaya ç�k�ß�yla bu art�k geçerli de¤ildir. Kendi
ça¤�m�zda hiç olmazsa her yurttaß�n kendi seçti¤i dinini istedi¤i gibi yaßama hakk�na sa-
hip oldu¤u laik devletlerde bu art�k hiç geçerli de¤ildir. 

Yukar�da an�lan faktörlerden hiçbiri bir ulusu yaratmak için yeterli de¤ildir. Ulus her
ßeyden önce üyelerinin iradesine, bir ulus meydana getirmek arzu ve bilincine dayan�r.
Ernest Renan��n ünlü bir yaz�s�nda söyledi¤i ßudur: �Bir ulus bir ruh, manevi bir ilkedir.
Asl�nda tek bir ßey olan iki ßey bu ruhu meydana getirir (...) Bu iki ßeyden biri geçmißte,
di¤eri gelecektedir. Biri zengin bir ortak hat�ralar miras�na sahip olmakt�r. Di¤eri bugün
birlikte yaßamaya raz� olma, birlikte yaßamay� arzu etme, atalardan al�nan mirasa de¤er
vermeye devam etme iradesidir. Geçmißte kendilerinden gurur duyulan ortak ßeyleri ol-
mak, içinde yaßan�lan zamanda ortak bir iradeye sahip olmak, geçmißte birlikte büyük iß-
ler yapm�ß olmak, onlar� gelecekte de yapmay� istemek, ißte bir ulusu meydana getiren
ana koßullar bunlard�r.� 

Öte yandan temel olan�n bugünün r�zas�, bugünkü birlikte yaßama tasar�s� oldu¤una
dikkat çekelim. Ortak geçmißin hat�rlanmas� ancak bu tasar�dan hareketle bir anlam kaza-
n�r. Hatta tarihle yüklü toplumlar�n "tarihlerini bildiklerinden çok yaratt�klar�" söylenebil-
mißtir. 1870 savaß�ndan sonra Frans�z tarihçileri ulusal geçmißte Almanlarla olan bütün
çat�ßmalar� ortaya ç�karmak e¤iliminde olmußlard�r. Bireylerin hat�ralar� gibi, bilincine
vard�klar� ßekilde halklar�n tarihi de bugünün de¤erlerinden ve tasar�lar�ndan hareketle
yeniden inßa edilir.

Yurt belli bir de¤erdir. Ancak bu de¤er için ayn� ölçüde k�ymetli baßka de¤erleri feda
etmemek gerekir. Gerçek yurtseverli¤in bir karikatürü olan ulusalc�l�ktan kaç�nal�m. Yurt-
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severlik ad�na ülkemizin baßka uluslar�n haklar�na tecavüz etmesini istemeyelim. Evren-
sel olan ve bütün yurtlar� aßan adalet, do¤ruluk de¤erleri vard�r. Askeri adalet taraf�n-
dan vatana ihanet suçundan mahkum olmuß olan Dreyfus�ün masumlu¤u aç�k olarak or-
taya ç�k�nca, birçok milliyetçi, Frans�z yurdunun ifadesi olan bir askeri mahkemenin adli
bir hata yapmakla suçlanamayaca¤� gerekçesiyle davan�n yeniden görüßülmesine karß�
ç�kmaya çal�ßm�ßlard�r: "Bir yanl�ß, Frans�zlar taraf�ndan ißlendi¤inde, art�k yanl�ß de¤il-
dir.� Böyle bir tutum, gerçek yurtseverlikle hiçbir ilgisi olmayan bir ba¤nazl�¤� temsil
eder. Ulusun bir mutlak olmad�¤�n� hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bu kapal� toplumu
bir mutlak haline getirmek, her türlü savaß� meßrulaßt�rmak demektir. Þüphesiz uluslar
birbirlerine karß� ç�kmak suretiyle kendilerini ortaya koyarlar, ßüphesiz onlar baßka grup-
larla çat�ßmalar� sonucunda kendilerinin bilincine varm�ßlard�r. Bergson�un dedi¤i gibi,
"Toplumsal dayan�ßma büyük ölçüde bir toplumun kendini baßkalar�na karß� savunma
zorunlulu¤unun eseridir (...) �nsan önce birlikte yaßad�¤� insanlar�, bütün di¤er insanlara
karß� sever". Alman devleti, Napolyon�un ordular�na karß� savaßmas� sonucu kendi birli-
¤inin bilincine varm�ßt�r. �talyan birli¤i duygusu, Avusturya�ya ve papan�n dünyevi ege-
menli¤ine karß� verilen mücadelelerde kristalleßmißtir. Amerika Birleßik Devletleri, �ngil-
tere�ye karß� yapt�¤� ba¤�ms�zl�k savaß�nda kendisinin bilincine varm�ß ve bir ulus olarak
ortaya ç�km�ßt�r.

Ama gerçek yurtseverlik bu eski kompleksleri yenmeyi ve kendini verimli bir ulusla-
raras�c�l�¤�n çerçevesi içinde tasarlamay� baßarabilir. Çeßitli uluslar aras�ndaki ißbirli¤i,
her ulusta de¤erli ve yeri doldurulamaz olan ßeyi ortaya koyabilir. Barrès��n kendi üzeri-
ne kapanm�ß, sürekli olarak eski ßanl� günleri ve ac�lar� hat�rlayan ulusalc� bir bencillik fik-
rini ima eden "toprak ve ölüler" formülü yerine Claudel�in ßimdiye ve gelece¤e dönük
olan, ilk plana ülkeler ve k�talar aras�ndaki ilißkileri ve de¤iß tokußlar� yerleßtiren "deniz
ve yaßayanlar" formülünü tercih etmek daha uygundur.
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Ulusun (yurt ad�yla tan�nan ve sevilen) canl� bir topluluk olmas�na karß�l�k, dev-
let, hukuki bir toplulu¤a, yani ayn� bir yasamaya, bir ayn� siyasi otoriteye boyun
e¤en bireyler toplulu¤una ißaret eder. Daha kesin olarak devlet, hükümettir ve
onun kendileriyle gücünü orta koydu¤u yap�lar�n bütünüdür. Bir ulus ise bir za-
manlar�n Polonya�s� gibi birkaç devlet taraf�ndan paylaß�lm�ß olabilir.

Anarßizm devletin gücünü reddeden ö¤retidir. Ona göre birey en yüksek de¤erdir
ve devlet en büyük kötülüktür veya Bakunin�nin dedi¤i gibi, "bireysel hayat�n bü-
tün görüntülerinin içine gömülü oldu¤u büyük mezarl�k"t�r. Anarßistler insan�n
do¤as� bak�m�ndan iyi oldu¤una inan�rlar. Onlar�n reddettikleri ßey, topluluk ha-
yat� de¤ildir -onlar özgürce benimsenen toplumsal ba¤lar�n var olmas�n� temenni
ederler-, devletin yapay ßiddetidir. Onlara göre insan�n istedi¤i yaln�zca hemcin-
sine yard�m etmektir. O halde devleti, yarg�çlar�n�, polislerini, ordular�n�, k�saca
"bask�y� temsil eden tüm güçleri" ortadan kald�rmak gerekir.

Onun tam karß�s�nda bulunan mutlakiyetçili¤in, totalitarizmin taraftarlar� -ki onlar
da genellikle insan�n do¤al olarak kötü oldu¤una inan�rlar- devletin mutlak gücü-
nü zorunlu görürler. Bunlarda devlet, son noktada, tanr�laß�r. O, bireyleri bencil-
liklerinden kurtar�r, onlar� bir fedakarl�k ve kendini adama hayat� içine sokar. Bi-
reyin hiçbir de¤eri olmad�¤�na inanan faßistler aileye, lonca veya derneklere belli
bir de¤er verir gibi görünürler. Ancak gerçekte bu sonuncular�n devlete itaat et-
mekten baßka bir haklar� yoktur. �talyan diktatörü Mussolini ßöyle demekteydi:
"Devlet mutlakt�r. Onun önünde bireyler ve gruplar ancak görelidirle.�. 

Demokratik devlet kuram� bireysel özgürlük fikrini devletçi disiplin fikriyle birleßti-
rir. Onda devlet totaliter güç taraftarlar�nda oldu¤u gibi art�k kendinde bir amaç
de¤ildir. O, bireysel arzular�n gerçekleßtirilmesi için zorunlu bir araçt�r. Ama öte
yandan baßkalar�n�n haks�z tecavüzlerine karß� herkesin özgürlü¤ünü korumak
için de bir otorite, örgütlenme gereklidir. Devlet, yurttaßlar�n genel iradesini, yani
onlar "tutkular�n� susturmuß olarak" birbirleriyle tart�ßt�klar�nda ortaya ç�kan ira-
deyi temsil eder. Kararlar�n yurttaßlar toplulu¤una ait oldu¤u do¤rudan demok-
rasi, yurttaßlar�n temsilciler seçtikleri büyük devletlerde uygulanabilir de¤ildir.
Her durumda yasay� yapan ço¤unluktur. Ama az�nl�k da ifade ve eleßtiri hakk�n�
korur. 
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Devlet hakk�ndaki ßu farkl� görüßleri karß�laßt�r�n:

n Devlet, bütün so¤uk canavarlar�n en so¤u¤udur ve o

so¤ukkanl�l�kla yalan söyler. Onun a¤z�ndan ßu yalan

kolayca ç�kar. Ben, devlet, yani halk�m."(NIETZSCHE)

"Devlet, örgütlenmiß ahlaks�zl�kt�r: içeride polis, mah-

kemeler, s�n�flar, ticaret, aile; d�ßar�da kudret iradesi,

savaß, fetih, intikam." (NIETZSCHE) "Maddi güç yoklu-

¤u, devletin ölümcül günah�d�r."(IHERING) "Devlet ol-

du¤unda, özgürlük yoktur. Özgürlük hüküm sürdü-

¤ünde ise devlet olmayacakt�r." (LENIN) �Devlet güç-

lüyse, bizi ezer. Devlet zay�fsa mahvoluruz.� (VALERY)

n Devlet, ulus, yurt kelimelerinin anlam�n� aç�kl�¤a kavuß-

turunuz.

n Ulus fikrinin de¤eri: yurtseverlik ve uluslararas�c�l�k.

n Paul Valery�nin ßu görüßü sizde hangi düßünceleri

uyand�r�yor? "Dünyay� de¤erli k�lan, aß�r�l�klard�r. Ama

o ancak �l�ml�l�klar sayesinde varl�¤�n� sürdürür." 

n Þu iki ifadeyi karß�laßt�r�n: "Toprak ve ölüler" (BARRES)

ve "Deniz ve yaßayanlar"(CLAUDEL).

n Vauvenargues�in ßu sözü hakk�nda ne düßünüyorsu-

nuz? "Kötülük savaß� k�ßk�rt�r, erdem ise ßavaß�r. E¤er

hiçbir erdem olmasayd�, her zaman bar�ß içinde olur-

duk".

n Winston Churchill�in ßu sözünü yorumlay�n: "Uygarl�k

sivillerin görüßüne dayanan bir toplum anlam�na gelir.

O ßiddetin (...), ordugah ve savaß koßullar�n�n yerlerini

parlamentolara (...) ve ba¤�ms�z mahkeme salonlar�na

b�rakmalar� demektir."

T A R T I Þ M A  K O N U L A R I
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917 devrimi taraf�ndan

kurulmuß olan sovyet

siyaset sistemi

"proleteryan�n

diktatörlü¤ü" oldu¤u

iddias�ndayd�, fakat

gerçekte bir tek partinin,

komünist partisinin ve

onun liderlerinin

diktatörlü¤üydü.

Burada resmini

gördü¤ümüz törenden

beß y�ldan daha az bir

süre sonra (yani 1989

y�l�nda) sovyet

devriminden geriye ne

kald�¤�n� kendimize

sorabiliriz. Baßkan Mihail

Gorbaçov komünist

partisinin gelece¤i için

bir tak�m dileklerde

bulunmaya devam

etmekle birlikte çok parti

sistemini ve bat� tarz�nda

siyasal özgürlü¤ü kabul

etmektedir. 

Bir baßka ça¤daß

mutlakiyetçilik biçimi

olan Hitler�in diktatörlü¤ü

burada Diktatör adl�

filminde büyük sinema

sanatç�s� Charlie Chaplin

taraf�ndan alaya

al�nmaktad�r. 

1

n Charlie Chaplin�in
Diktatör�ü (1940) 

n 6 Kas�m 1984�de
Moskova�da Ekim Devrimi�nin
y�ldönümünün kutlan�ß�



ütün demokrasilerde 

baßkan do¤rudan

veya dolayl� olarak halk

taraf�ndan seçilir.

O iktidar�n� yine

kendisi gibi seçilmiß olan

temsilcilerle paylaß�r.

Çok hakl� olarak meßru

iktidar "oy sand�klar�nda

bulunur" denmektedir.

Genel oy hakk� kendisi

bak�m�ndan tart�ß�lmaz

görünmektedir.

Rousseau�nun iyi bir

biçimde gösterdi¤i gibi

o "genel irade"yi ortaya

ç�karman�n tek yoludur.

Rudyard Kipling�in etkili

bir ßekilde ifade etti¤i gibi

bir ülkeyi yönetmekte

"kelleleri saymak, onlar�

kesmekten daha iyidir".

Bir baßta tür devlet,

bir baßka büyük halk

sevinci tablosu:

�mam Humeyni�nin

büyük resmi alt�na

toplanm�ß halk �ran �slam

Cumhuriyeti�nde dinin

ve manevi önderinin

önceli¤ini göstermektedir. 

n Yukarda:1980�de
Amerikan baßkan� Ronald
Reagan��n seçilmesi

n Yanda: 1986 y�l�nda
�ran �slam Cumhuriyeti�nin
y�ldönümü kutlamas� 

B
Devlet

200



SANAT FELSEFES�
(ESTET�K)



202



O N Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Sanat

Estetik

Do¤al güzellik

Sanat

Sanat kelimesi çift anlaml�d�r. O, hem tekni¤e, hem güzel sanatlara; hem zanaatç�n�n
çal�ßmas�na, hem sanatç�n�n çal�ßmas�na ißaret edebilir. En genel anlam�nda sanat, insani
bir üretim, "insan�n do¤aya ekledi¤i" ßeydir. Fakat teknik etkinli¤in faydac� kayg�lar tara-
f�ndan yönlendirilmesine karß�l�k sanatç�n�n etkinli¤i -bu sayfalarda sözü edilecek etkin-
lik-, özel bir de¤eri, güzeli hedefler. Lalande��n Felsefe Sözlü¤ü�ne göre "Sanat veya Sanat-
lar, bilinçli bir varl�k taraf�ndan meydana getirilen her türlü güzel üretim"dir. 

Estetik denen ßey de sanat üzerine felsefi düßünmeden ibarettir.1 Sanat üzerinde dü-
ßünmek her ßeyden önce güzel dedi¤imiz bu özel de¤erin anlam�n� ayd�nl�¤a kavußtur-
makt�r.

1. Do¤a ve sanat

Güzel ve çirkin duygusu, sanatsal etkinlikten önce geliyor gibi görünmektedir. Güzel
resimler veya güzel heykellerin var olmas�ndan önce insanlar bir çiçe¤in, bir hayvan�n, bir
yüzün, bir güneß bat�ß�n�n güzelli¤ine duyarl� olmußlard�r. O halde sanatsal güzellikten
ba¤�ms�z olarak do¤al bir güzellik vard�r. Do¤al güzelli¤in ölçütü nedir? Canl� bir varl�k
söz konusu oldu¤unda, onun "güzellik"i, formlar�n�n ißlevlerine mükemmel uyumun-
dan kaynaklan�yor gibi görünmektedir. Önümüzde birçok yar�ß at� oldu¤unu varsayal�m.
Onlar�n en güzelleri, bacaklar� ince ve güçlü olanlar, yumußak formlar� bizde en kolay bir
ßekilde yar�ß�n h�z�n� hat�rlatanlard�r. Daha genel olarak canl� bir varl�¤�n güzelli¤i genç-
likle, sa¤l�kl�l�kla, canl�l�kla ilißkili gibi görünmektedir. Þüphesiz cans�z varl�klar�n, bir ka-
yan�n, bir güneß bat�ß�n�n güzelli¤iyle ilgili nesnel bir ölçüt vermek daha zordur. Charles
Lalo�ya göre, cans�z varl�klarda güzellik, güçtür. "�ki kayadan en güzel olan�, en kocaman
olan�, en y�k�lamaz olan�d�r. �ki berrak gökten en güzel olan�, en parlak, en uçsuz bucak-
s�z olan�, iki f�rt�nadan en güzel olan� en ßiddetli olan�, hatta iki çölden en güzel olan� en
ümit k�r�c�, en vahßi, en tekdüze olan�d�r.� Ancak burada güzellik yarg�s� herkesin zevki-
ne, farkl� ça¤lara ve uygarl�klara göreli olan son derece öznel bir ßey gibi görünmektedir.
Romantikleri büyüleyen derin ve �ss�z ormanlar, dev da¤lar, dibi görünmeyen uçurumlar,
Mme de Sévigné için, "korkunç �ss�zl�klar"dan baßka ßeyler de¤ildir. Do¤al güzellik, o hal-
de, her ßeyden önce kißisel bir duyguya cevap veren, bizde sevinç duygusu uyand�ran
ßeydir. Lalo, "Do¤ada güzel diye adland�rd�¤�m�z ßey, her ßeyden önce, kendisiyle en bü-
yük mutlulukla birlikte olaca¤�m�z� hissetti¤imiz ßeydir" der.
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1 Estetik terimi, Yunanca aisthesis, duyudan gelmektedir ve XVIII. yüzy�lda ortaya ç�km�ßt�r. Kant�ta estetik
duyarl�l�k ve onun "a priori formlar"� olan uzay ve zamanla ilgili felsefe alan�d�r. Ancak Kant�ta kelime bu-
günkü anlam�nda, yani güzellik duygusu, zevk ve genel olarak sanat üzerinde felsefi düßünme anlam�nda
da kullan�l�r.



Peki sanatsal güzellik? O çok basit olarak insani tekniklerle do¤al güzelli¤in gösteril-
mesi, ifade edilmesi de¤il midir? Leonardo da Vinci, "Göz, resmedilen güzellikten do¤al
güzellikten duydu¤u zevki duyar" demekteydi. Kendi elinden ç�km�ß heykeli canland�ran
heykeltraß Pygmalion�un efsanesi, kusursuz sanatsal güzelli¤in canl� varl�klar�n güzelli-
¤iyle ayn� ßey oldu¤unu ima eder gibidir. Tüm okullara ait bütün sanatç�lar her zaman do-
¤adan esinlenmek gerekti¤ini tekrar etmißlerdir. Boileau gibi, Victor Hugo da onu ileri
sürmekte ve Ruskin ßunlar� söylemektedir: "Mimar� da¤lara gönderin. Orada do¤an�n bir
kemerden, bir kubbeden ne anlad�¤�n� ö¤rensin!" Yunan mimarisinin kenger yapra¤�, go-
tik mimarinin yonca yapra¤�, sivri kemeri, do¤adaki yapraklar�n taklidinden baßka bir ßey
de¤ildir.

Bununla birlikte bizim amac�m�z, do¤al güzellikle sanatsal güzellik aras�ndaki bu öz-
deßleßtirmenin bir önyarg�dan, sanat�n gerçek alan�na girmeden önce ortadan kald�rma-
m�z gereken temel bir önyarg�dan baßka bir ßey olmad�¤�n� göstermektir. 

Þüphesiz sanat�n baz� formlar�, baßka baz� formlar�na göre daha kolayca do¤al güzel-
likle sanatsal güzellik aras�nda bir özdeßleßtirmeye imkan verirler. Klasik diye adland�r�-
lan sanatç�lar en büyük bir ço¤unlukla eserlerinde zaten güzel olan�, yani do¤ada sa¤l�k-
l� ve hoß bir ßekilde var olan� temsil etmeyi seçmißlerdir. Phidias, Praksiteles, daha sonra
Leonardo da Vinci, Rafael, Mikel Anj, insanl�¤�n üstün tiplerini, atletleri veya muhteßem
güzellikteki kad�nlar� temsil ederler. Klasik müzik, ses uyumlar�n�n a¤�r basmas�n� arar.
Corneille�in cesaret ve soylulukla dolu kahraman�, yüksek bir ruha sahiptir. Heykelcilik,
çok özel olarak, hemen hemen her zaman kendileri bak�m�ndan güzel olan modelleri tem-
sil etmeye önem vermißtir. Malzemesinin sa¤laml�¤�, üç boyutlulu¤uyla o daha kolayca
gerçeklik izlenimi yaratabilir.

Brunetière�in (Paris�te Montparnasse mezarl�¤�ndaki) heykelinin, modeline, sanatç�ya
kahraman�n�n burnu üzerindeki kelebek gözlü¤ünün vidalar�n� s�kman�n iyi olaca¤�n�
düßündürecek kadar benzeyen heykelinin, nas�l güzel bir heykel olmuß olabilece¤ini an-
lamakta güçlük çekeriz.

Ancak klasik sanat�n, heykelcili¤in kendileri bile sanatsal güzelli¤in do¤al güzellikten
baßka bir ßey oldu¤unu bize sezdirmektedir. Bedbaht Junie�yi a¤latmaktan karanl�k bir
zevk duyan Neron�un sadistli¤i, kendisi bak�m�ndan bizde i¤renme do¤uracak i¤renç bir
tutkudur, ama Racine�in Rembrandt�� hat�rlatan bir �ß�k-gölge atmosferi içinde bu sadist-
li¤i ortaya koydu¤u Britannicus�taki unutulmaz sahne, trajedi sanat�n�n tart�ß�lmaz ßahe-
serlerinden biridir. Rodin, konusu sefahatle geçmiß bir hayat�n y�pratm�ß oldu¤u yaßl� bir
kad�n�n i¤renç ç�plak vücudu olan Heaulmière Böyleydi adl� heykeliyle hayranl�k verici bir
eser yaratmam�ß m�d�r? Klasik esteti¤in üstad� olan Boileau, daha o zamanlar ßöyle yaz-
maktayd�: "Hiçbir y�lan, hiçbir i¤renç canavar yoktur ki sanat taraf�ndan taklit edilince
gözlere hoß görünmesin."s 

Sanat eserinin güzelli¤i, do¤an�n güzelli¤i de¤ildir. Baz� sanatç�lar ne demiß olurlarsa
olsunlar, üzerinde iyi düßünülürse bu apaç�k bir ßey olarak görünmektedir. Ribera�n�n
eçiß bücüß aya¤�, Murillo�nun dilencileri, Hollanda resimlerindeki sigara duman�na bo-
¤ulmuß odalar, Potter�in inekleri veya Chardin�in kazanlar� sanatsal olarak güzeldir. Ama
mutfaktaki bir kazan, çay�rl�ktaki herhangi bir inek, Madrid�in her taraf� dökülen bir so-
ka¤�nda karß�m�za ç�kan bir dilenci, ßüphesiz güzel de¤ildirler; onlar do¤al bir güzelli¤e
sahip de¤ildirler veya en az�ndan biz onlara ancak sanatsal kültürümüzden hareketle bir
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tür güzellik yükleriz. Bir kilisenin önünde karß�laßt�¤�m�z bir dilencinin "bir Murillo gibi"
güzel oldu¤unu söyleriz. S�radan mutfak aletleri bize Chardin�in bir tablosunu hat�rlatt�k-
lar� için sanatsal bir heyecan verir. Oscar Wilde bir gün bir dostuna ßöyle yazmaktayd�:
"Bugün bahçem Corot�nun bir resmine benziyor" ve Goncourt kardeßler, günlüklerine, bir
tavlan�n kap�s�ndan bir an için gördükleri atlar�n "Géricault�lar kadar güzel" olduklar�n�
yazm�ßlard�r. Gerçekten kültürlü bir kafa için do¤al güzelli¤in gelißmesi sanat�n gelißme-
siyle ilißkilidir. Bize do¤an�n baz� gerçeklerinden zevk almam�z� ö¤reten, sanat eserleridir.
E¤er sanat eserleri olmasayd� onlara kay�ts�z kal�rd�k. 

Do¤al güzellikle sanatsal güzellik aras�ndaki köklü ayr�m (Kant, "Sanat, güzel bir ße-
yin temsili de¤ildir, bir ßeyin güzel temsilidir" der) Pascal�� meßgul etmiß olan bir güçlü-
¤ü çözmemize imkan vermektedir. Pascal ßöyle yazmaktad�r: "Resim ne kadar boß bir ßey!
Orijinaline hayran olmad�¤�m�z ßeylere olan benzerli¤iyle bizi kendine hayran ediyor."1

Gerçek ßudur ki sanat hiçbir ßekilde bir taklit de¤ildir. Taklit, sanatsal ihtiyaçlardan
baßka ihtiyaçlara cevap verir. E¤er ben foto¤raftan, çocuklar�ma çok benzeyen bir imge
bekliyorsam, bunun nedeni bir sanat eserine sahip olmay� arzu etmem de¤il, onlar�n genç
yaßlar�n�n sad�k bir hat�ras�n� korumak istememdir. Tarih öncesi dönemin insanlar�n�n
ma¤ara resimleri, çok sad�k bir biçimde av sahnelerini temsil ederler. Ama bizim için on-
lar�n güzelli¤ini meydana getiren ßey, bu sadakatleri de¤ildir. Ayr�ca tam taklit kayg�s� bu-
rada herhangi bir estetik arzuya de¤il -çünkü ma¤aralar�n en derin k�s�mlar�na kaz�nm�ß
olan bu resimler hemen hemen görülemez idiler- çok daha büyük ölçüde ritüel bir ißleve
boyun e¤mektedir -çünkü ma¤ara resimlerinin do¤rulu¤u sanatç�n�n de¤il, büyücünün
ihtiyac�na cevap vermekteydi-. Gerçekte do¤ay� taklit etme iddias�nda olan gerçekçi sa-
nat, zaman bak�m�ndan geç bir sanatt�r, sanatsal bir sapmad�r. Zola�n�n, Courbet�nin ger-
çekçi sanatlar�n�n, bir sanat olarak kalmalar�n�n nedeni, asl�nda tam da ölümcül vaatleri-
ni yerine getirmemeleri, do¤an�n bir kopyas� olmamalar�d�r. Malraux, "Courbet�nin yan-
g�n�n�n arkas�nda gerçe¤in kendisinden çok Rembrandt vard�r" der. Özgür tiyatronun
kahramanl�k döneminde Antoine�da sanatç�lar istedikleri kadar s�rtlar�n� seyircilere dön-
sünler veya ö¤le vaktini göstermek için gonga on iki defa vurdursunlar, bu sözüm-ona
"hayat dilimi"nin hayata sadece ismen benzedi¤i, en gerçek tiyatronun bile gerçekten baß-
ka bir ßey oldu¤u hissediliyordu. Hatta sanat, gerçeklik izlenimini, gerçeklik yan�lsamas�-
n� ancak gerçe¤e s�rt�n� çeviren teknikler sayesinde verebilir. Rodin�in Yürüyen Adam, Nu-
de�nin Mareßal Ney gibi eserleri bu aç�dan tipiktirler: �nsan hiçbir zaman Yürüyen Adam gi-
bi, yani her iki aya¤� da yerde, tam olarak yere basan bir tarzda, yürümemißtir. Gerçe¤in
estetik yan�lg�s�n� verebilmek için isteyerek ne kadar çok yanl�ß yap�lm�ßt�r! Sanat, do¤a-
dan baßka bir dünyad�r. Ve gelecek sanatç�ya bir eser yaratma düßüncesini veren ßey, ge-
nellikle do¤an�n güzelli¤inin yaratm�ß oldu¤u bir heyecan de¤ildir. Sanatç�ya bir ßiir ve-
ya bir roman yazma düßüncesini veren ßey, hayat de¤ildir, ßiir veya roman okumakt�r. Ay-
n� ßekilde bizi resim yapmaya itebilecek ßey de do¤ay� seyretmemiz de¤ildir, müzeleri ve-
ya sergileri ziyaret etmemizdir. Sessizli¤in Sesi�nde Malraux�un güzel bir ßekilde söyledi¤i
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1 Bu örnekleri kolayca ço¤altabiliriz. Örne¤in Lalo (Esteti¤e Giriß�inde) bize yaßl� Aiskhylos�un Agamem-
non�un korosuna, süslenmiß ve baß� sarg�larla ba¤l�, boynu dimdik, a¤z� kaba bir bantla kapal� ve merhamet
dileyen gözlerle suna¤a do¤ru yürüyen genç �phigenieia�y� tasvir ederken ßikayet dolu sözler aras�nda
"Onun bir sanat kadar güzel oldu¤u"nu söyletti¤ini hat�rlatmaktad�r. Ayn� ßekilde Chateaubriand�a göre bir
balerin "görünür hale gelmiß ve kendi yasalar�n� icra eden bir melodi" gibiydi. 



gibi, "Nas�l ki bir müzisyen,bülbülleri de¤il müzi¤i, bir ßair, güneß bat�ßlar�n� de¤il m�sra-
lar� severse, bir ressam da öncelikle ßekilleri veya manzaralar� seven biri de¤ildir, tablola-
r� seven biridir (...) Efsanevi hayat hikayelerine göre Cimabue, koyunlar�n resmini yapan
çoban Giotto�ya hayran olur. Gerçek hayat hikayelerine göre ise Giotto�ya resim yapma
aßk�n� veren koyunlar de¤il, Cimabue�n�n tablolar�d�r". 

Ve Malraux, genç bir ressam�n kendi tarz�n� bulmadan önce ßüphesiz taklit etmekle
baßlad�¤�n�, ancak do¤ay� de¤il üstatlar�n eserlerini taklit etmekle baßlad�¤�n� gösterir. Ay-
n� ßekilde yeni sanatlar her zaman eski sanatlardan hareketle kendilerini ararlar. Çerçeve-
leme, flu veya "sert" �ß�k verme problemleriyle foto¤rafç�l�k, önce resim sanat�ndan esin-
lenmißtir ve Malraux�nun dedi¤i gibi ilk foto¤raflar, "sahte natürmortlar, sahte manzara
resimleri, sahte portreler" olmußlard�r. �Sineman�n kendisi kesinlikle hayattan de¤il, sir-
kin ve tiyatronun fars�ndan hareketle yarat�lm�ßt�r.�

O halde sanat, bütün görünüßleri alt�nda, gerçe¤in bir yans�s� de¤il, baßka bir plana ak-
tar�lmas�d�r. O, baßka bir dünyan�n yarat�lmas�, sevdirilmesidir. Malraux�un ifadesiyle,
"sanat, formlar�n üsluba dönüßtü¤ü" ßaß�rt�c� simyad�r. Sanat eserinin güzelli¤i, do¤an�n
kendisinde bulunan bir de¤erin kopya edilmesi de¤ildir, özel ve özgün bir güzellik de¤e-
rinin yarat�lmas�d�r. Bu analizimizde daha ileri gidebilmemiz için ßimdi sanatsal yarat�m-
dan söz etmemiz gerekmektedir. 

2. Sanatsal yarat�m

Ancak bir yarat�m� nas�l aç�klayabiliriz? Aç�klamak, yeniyi eskiye, bilinmeyeni bili-
nene geri götürmektir. Bir yarat�m� aç�klamak, onun özgünlü¤ünü, aßk�nl�¤�n� inkar et-
mek, yarat�m�n yarat�c� özelli¤ini reddetmektir. Öte yandan e¤er felsefi estetik, gerçekten
sanat eserlerinin s�rr�n� keßfetme yetene¤ine sahipse, estetikçinin kendi pay�na de¤erli sa-
nat eserlerini yaratabilmesi gerekir. Paul Valery ac�mas�z bir biçimde ßunu söylemektey-
di: �Gerçekten bilmenin tek göstergesi, yapabilmedir.�

Filozoflar�n evreni logos�la, yani ak�l ve dille aç�klama iddias�nda olmalar�na karß�l�k
sanat dilin ve ak�l yürüten akl�n ötesinde bir ßey oldu¤unu ileri sürer. Sanat eseriyle ilgili
olarak genellikle sezgiden, esinlenmeden, dehadan söz edilir. Bu, sanat eserinin s�rr�n�n
dille ifade edilemez bir ßey oldu¤unu, ßeffaf akl�n yaratmak gibi analiz etmekten de aciz
oldu¤u binlerce aç�klanamaz ßeyden meydana geldi¤ini sezmek demek de¤il midir? Her
sanat eseri güneße benzer bir ßey oldu¤u iddias�ndad�r: Gözümüzü kamaßt�rabilir, ama
kendisine bak�p ne oldu¤unu araßt�ramay�z.

Ancak sanatta tanr�sal bir yarat�m, bir mutlak yoktan var ediß de¤il de belli bir ölçüde
daha önceden var olan malzemelerin biçime kavußturulmas� söz konusu oldu¤u için sa-
natsal yarat�m�n bir analizi mümkün gibi görünmektedir. E¤er Vivaldi olmam�ß olsayd�,
Bach��n konçertolar� ßimdi elimizde olduklar� ßekilde ortaya ç�kmazlard�. Kübizm Cezan-
ne�a çok ßey borçludur. Ve Andy Warhol�un çok baßar� kazanm�ß olan eserleri asl�nda tü-
ketim toplumumuzun günlük manzaralar�n�, Coca-cola ßißeleri, Marilyn Monroe�nun
portreleri veya bir dolarl�k banknotlar�, sonsuza kadar yeniden ele almaktan baßka bir ßey
yapmamaktad�r. 
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Her ßeyden önce sanat eseri, bir tarihi olan ve bir toplumsal s�n�fa ve çevreye ait olan
bir insan�n eseri olarak kalmaktad�r. Psikanalistler imgelerde "estetikleßen" içtepilerin,
bast�r�lm�ß olduklar� için eylemlere dönüßemeyen içtepiler oldu¤unu göstermißlerdir. Ya-
rat�m, tutkular�n üst bir plana aktar�lmas�, yüceltilmesidir Leonardo�nun psikanalizini
yapm�ß olan Freud Louvre�un Sainte Anne��nda Meryem�in elbisesinin k�vr�mlar�yla far-
k�nda olmaks�z�n, irade-d�ß� bir biçimde çizilmiß olan bir tak�nt�sal akbabay� keßfetmekte-
dir. Baßka psikanalistler, Greuze�ün K�r�k Testi�sinde bir k�zl�k bozulmas�n�n bilinçd�ß�
sembolünü görmekte, onun, yetißkin bir kad�n vücuduna, buna karß�l�k küçük masum bir
k�z çocu¤u baß�na sahip olan genç k�zlar�nda cinsel bir bast�rman�n belirtisini keßfetmek-
tedirler. Bir sanat eleßtirmeni, Vlaminck�in anarßist e¤ilimlerini bast�rm�ß oldu¤unu ve
bomba atamad�¤� için tüm dünyaya kan s�çratmak üzere aß�r� canl� renkler kullan�p ken-
dini özgürlü¤e kavußturdu¤unu söylemekteydi.

Baßka baz� estetikçiler, sanat eserinin salt psikolojiye indirgenmesinin ötesine geçerek,
hatta bazen böyle bir indirgemeye karß� ç�karak, sanat�n toplumbilimsel bir koßulland�r-
mas�n� aç�¤a ç�karmaya önem vermektedirler. Marksistlere göre sanatsal yarat�m, toplum-
sal s�n�flar aras�ndaki çat�ßmalar�n veya belli bir ça¤da insan�n do¤aya karß� verdi¤i sava-
ß�n az çok bilinç-d�ß�, üstü örtük ve "gizemli" bir tarzda bir baßka plana aktar�lmas� anla-
m�na gelir. Bu analizler ço¤u zaman derindir. Henri Lefebvre�in Vergilius�un eserlerinin
veya Elizabeth ça¤� tiyatrosunun piyeslerinden ço¤unun, görünüßlerine ra¤men, "siyasal
bir anlam"a sahip olduklar�, Diderot�nun dramlar�n�n, XVII. yüzy�l�n göz yaßartan kome-
dilerinin burjuvazinin ekonomik at�l�m�n�n bilgisiyle verimli olarak aç�klanabilece¤i görü-
ßünü kabul ediyoruz.

Bununla birlikte bir sanat eserinin psikolojik veya tarihsel "kaynaklar"�n�n incelenme-
si, sanatsal yarat�mda esas olan ßeyi, yani eserin de¤erini, onu as�l anlam�nda bir sanat
eseri k�lan ßeyi bir kenara b�rakmaktad�r. Sanat psikolojisi veya sosyolojisi sanatta an-
cak sanatsal olmayan ßeyi aç�klamaktad�r. Hayat hikayesine dayanan estetik, paradoksal
olarak dehay� veya yetene¤i, yani gerçek sanatç�y� geri kalan ço¤unluktan ay�ran ßeyi,
herkesin hayat�nda var olan ve sanatç�y� di¤er insanlardan hiçbir biçimde farkl�laßt�rma-
yan s�radan zaaflar, basit kusurlar, önemsiz s�rlarla aç�klama iddias�ndad�r. Tarihsel, sos-
yolojik aç�klama da ayn� ölçüde k�sa menzilli bir aç�klamad�r. Rembrandt��n dehas�, dev-
rinin Hollanda�s� ile aç�klanamaz, çünkü sonuçta Hollanda�l� küçük ressamlar�n en so-
nuncusu bile bu zaman� yans�t�r. Ama o, Rembrandt de¤ildir.

Sanatsal yarat�m�n s�rr�, sanat eserinin malzemesinde, kaynaklar�nda de¤ildir, tersine
bu malzemeyi, bu kaynaklar� al�p götüren, onlar� sanat eserlerine dönüßtüren esrarl� at�-
l�mdad�r. Sanat�n mucizesi, hiçbir zaman yaln�zca bu verileri yans�tmamas�, onlar� her za-
man dönüßtürmesi, bir baßka dünyan�n içine sokmak üzere onlar� içinde yaßad�¤�m�z
dünyadan koparmas�d�r. Ne kadar bunal�ml� olursa olsun (Rimbaud�nun ßiirlerini, Van
Gogh�un resimlerini düßünün) gerçek bir sanat, bir düzeni, bir birli¤i, tutku ve kölelikle-
rin baßlang�çtaki karmaßas�n� özgün bir uyuma, yüksek bir tutarl�l�¤a dönüßtürmeyi orta-
ya koyar. Malraux�un iyi bir biçimde gördü¤ü gibi üslup, daha önce kendisini ezen hayat
üzerine özgür insan�n damgas�n� vurur ve her sanat eseri yengiye u¤rat�lm�ß bir köleli¤e
tan�kl�k eder: �Sanat, bir karß�-kaderdir.� 

Ama sanat eserinin yarat�m� hangi süreçlerle gerçekleßir? Sanatç�lar "esinlenme"yi, bi-
linç-d�ß� kendili¤inden yarat�m� yard�mlar�na ça¤�rmaktan pek hoßlan�rlar. Buna göre Tar-
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tini Þeytan Sonat��n� rüyas�nda bestelemiß, Coleridge Khubla Han��n� uykusunda yazm�ßt�r.
George Sand, "Chopin�de yarat�m�n kendili¤inden, mucizevi bir tarzda ortaya ç�kt�¤�"n�,
yarat�m�n Chopin�in onu aramaks�z�n, önceden tahmin etmeksizin, aniden, yüce bir bi-
çimde, tamamlanm�ß olarak kendini gösterdi¤i"ni ileri sürmekteydi. Gerçekte bu aç�kla-
malar ßüphelidir. Henri Delocroix�n�n söyledi¤i gibi, "Sanatç�lar�n insanlar�n kendilerinin
ani sezgilerine, sözüm-ona esinlenmelerine inanmalar�nda ç�karlar� vard�r. Gerçekte ise
Nietzsche�nin söyledi¤i gibi iyi sanatç�n�n hayal gücü, sürekli olarak iyi, s�radan, kötü ßey-
ler üretir. Ancak onun son derecede keskinleßmiß olan yarg� gücü bunlar aras�nda seçim
yapar, onlar�n baz�s�n� d�ßar� atar, baz�s�n� birleßtirir." Paul Valéry ßunu kabul ederken da-
ha samimi konußmußtur: "Tanr�lar bize cömertçe bir ilk dizeyi bahßetseler de bu dize ile
uyußacak ikinci dizeyi biçimlendirmek ve bu do¤a-üstü ba¤�ßa lay�k olmak bizim ißimiz-
dir." Alain de ayn� yönde olmak üzere ßunu söyler: "�nsani yarat�m�n en yüksek yasas�, an-
cak çal�ßarak yaratmakt�r."

Bundan mümkün olan tek esteti¤in, sanat eserinin yarat�lmas�n� kendine örnek alan
bir teknisyen esteti¤i oldu¤u sonucuna m� varmal�y�z? Ama böyle bir analiz ancak, usul-
leri aç�¤a ç�kararak sanatç�yla zanaatç�y� birbirine özdeß k�lar ve gerçek problemi �skala-
ma tehlikesini gösterir. Bir sanat eserinin yarat�m�n� tam olarak aç�klaman�n imkans�z
oldu¤unu kabul etmeliyiz. Kaynaklar�n psikanalizci, toplumbilimci aç�klamas�, usullerin
teknik yorumu, ancak yarat�m�n etraf�ndaki ßeyleri ayd�nlat�r. Ama bir duyarl�l�¤�n kay-
g�s�n�n, tutkular�n düzensizli¤inin ne tür bir simyayla berrak formlar�n dengesine dönüß-
tü¤ünü söyleyemez. Sanat eserinin s�rr�n� olußturan ßey, düzensizlikle düzen, duyarl�l�k-
la üslup aras�ndaki bu uyumdur. Ve bir edebiyat eleßtirmeninin Racine hakk�ndaki söyle-
di¤i ßu sözü, bütün iyi sanatç�larla ilgili olarak söyleyebiliriz: "Racine bin kusuru olan bir
insan ve bin meziyeti olan bir ißçi oldu¤u için o kadar büyük bir sanatç�d�r." 

3. Estetik seyir

Estetik "yarat�m" probleminin tam karß�s�nda deyim yerindeyse estetik eserin "al�nma-
s�" problemi bulunur. Estetik alg�yla tamamen öznel bir dünyaya girmiß olmuyor muyuz?
Her seyirci, her dinleyici estetik zevkini, bu zevki buldu¤u yerde al�r ve zevklerin çeßitli-
li¤i çok renkli, çok k�vr�ml� bir yelpaze üzerinde s�ralan�r. Sanattan hoßlanan birinin zev-
kini incelemenin imkans�z oldu¤u söylenebilir. Çünkü ortada tek de¤il binlerce zevk var-
d�r. "Yarat�c�lar"�n ortak bir psikolojisi olmas�na karß�l�k, seyircilerin her biri ortak bir ölçü
olmaks�z�n kendi tarz�nda zevk duyar. Þüphesiz bütün seyircilerde estetik duygu kendini
bir iç sevinçle ortaya koyar. Ama Karl Münchinger�in yönetiminde çal�nan Bach��n �kinci
Brandenburg konçertosunu dinleyen kültürlü bir sanat severle, Top 50 listesi içinde bulu-
nan filanca ßark�y� kendinden geçmiß bir ßekilde dinleyen bir yeni yetme, ayn� duyguyu
mu duyarlar?

Bize öyle geliyor ki bilinçli olarak estetik duygunun öznelli¤ini kabul eden Victor
Basch��n görüßünü benimsemek, estetik duygu hakk�nda her türlü felsefi kuram�n imka-
n�n� kesin olarak ortadan kald�rmak ve güzelli¤in gerçek de¤eriyle ilgili her türlü yakla-
ß�m� reddetmek demek olacakt�r.

Gerçekten sanat eserinin do¤urmuß oldu¤u en yayg�n duygular, estetik duygular de-
¤ildir. Aç�k saç�k foto¤raflardan veya genç ve yak�ß�kl� erkek mirasyedilerin yoksul ißçi
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k�zlar�yla evlendikleri "popüler" diye adland�r�lan romanlardan hoßlanan bir insanla ilgi-
li olarak sanatsal bir seyirden söz etmeyiz. Malraux�nun dedi¤i gibi, "açl�k doyurucu" bu
sanatlar, "karß�-sanatlar"d�r. Bir sanat eserinin estetik de¤erinin büyük halk y�¤�n� üzerin-
de elde etti¤i baßar�yla hemen hemen hiçbir ilgisi yoktur. XIX. yüzy�lda Stendhal��n tan�n-
mayan bir romanc� olarak kalmas�na karß�l�k, Etienne Béquet�nin Mavi Mendil�inin roman
alan�nda en büyük baßar�y� kazanm�ß oldu¤unu unutmayal�m. Phèdre�in tam bir baßar�s�z-
l�kla karß�laßt�¤�, Le Cid�in ancak yar�-baßar� elde etti¤i XVII. yüzy�lda Thomas Corneille�in
Timocrate�� en büyük baßar�y� elde etmißti. Margot�nun a¤lad�¤� bir melodram bir sanat
eseri de¤ildir ve Margot�nun duygusu da estetik bir seyir de¤ildir.

�nsan deneyiminin yap�lar�n� gerçekten kendilerini gösterdikleri ßekilde betimleme yö-
nünde bir çaba olan ça¤daß fenomenoloji, estetik alg�n�n kendine özgülü¤ünün hakk�n�
vermißtir. Mikel Dufrenne�in iyi bir biçimde gösterdi¤i gibi sonsuz derecede çeßitli olan
tercihlerimiz, zevklerimiz, estetik deneyimi meydana getirmeleri ßöyle dursun, hedefimi-
zin kapsam�n� daralt�rlar. "Zevk sahibi olmak, zevklere sahip olmamakt�r." Benim yarg�m,
güzelin ölçüsü olmak ßöyle dursun, beni yarg�lar. Gerçekten geçerli estetik duygu, estetik
bir gerçekli¤in kabul edilmesidir. "Eserin bizde olmas� bir yana, biz eserin içindeyiz."
"Duygu"dan bir ruhun hayat�n�n öznel bir an�n� de¤il, "temel" bir keßfin koßulunu anla-
mak ßart�yla, estetik "duygu"dan, estetik "heyecan"dan söz edebiliriz. 

Estetik bir haz, kendine özgü bir hazd�r. Onu bir baßka ßeye geri götürmek, onun özü-
ne ihanet etmektir. Stendhal ile birlikte "Güzellik bir mutluluk vaadidir" demek hiçbir
ßey söylememektir, çünkü estetik seyrediß ßüphesiz bir mutluluktur, ama herhangi bir
mutluluk de¤ildir. E¤er duyusal bir hazz�n veya hatta cinsel bir hazz�n söz konusu oldu-
¤unu kastediyorsak, estetik seyredißi kendisinden bir baßka ßeyle kar�ßt�r�yoruz demektir.
Ancak duyusalc�l�¤a karß� olan kuram, estetik seyretmeyi ak�lsal bir düzenin, gizli bir
mant�¤�n alg�lanmas�na indirgeyen entelektüalizm de estetik duygunun kendine özgülü-
¤üne sayg� göstermemektedir. Leibniz, "Müzik, sayd�¤�n� bilmeyen bir zihnin yapt�¤� bir
aritmetik ißlemdir" demekteydi. Fakat bir konserin dinleyicilerine verdi¤i duygu, mate-
matik bir problemi çözmüß olma duygusuyla ayn� ßey de¤ildir.

Peki estetik seyretmenin özü nedir? Örne¤in Van Gogh�un ünlü Zeytin A¤açlar� tablo-
sunu seyretti¤imde duydu¤um duygunun özelli¤i nedir? Duygumun, gerçek zeytin a¤aç-
lar� önünde duyaca¤�m duyguyla hiçbir ortak yan� yoktur. Gerçek zeytin a¤açlar� beni
zeytinlerini toplamaya veya belki gölgelerinde bir ö¤leden sonra uykusuna davet eder.
Zeytin a¤açlar� önümdedir, arzular�m�n basit arac�d�r. Buna karß�l�k Van Gogh�un zeytin
a¤açlar�n�n önünde olan benim. Bir kartpostal veya s�radan bir resim üzerindeki zeytin
a¤açlar� bana uykuyu, tatili düßündürür. Onlar benim için ancak bir yokluktur, oysa Van
Gogh�un zeytin a¤açlar�, büyüleyici bir varl�¤a sahiptirler, onlar kendi kendilerine yeter-
ler. Onlar kelimenin gerçek anlam�nda beni al�p götürürler, kaç�r�rlar, kendi evrenim-
den kopar�rlar. Birdenbire ne tatilin dünyas�, ne Provence bölgesi, Van Gogh�un dünyas�
olan bir dünyaya sokarlar. Bu dünya, e¤ri bü¤rü, kar�ß�k zeytin a¤açlar�n�n bu dramatik
ve ac� içinde k�vranan dünyas�, bende Van Gogh�un dram� ve ac�s�n�n ötesinde esrarl� ve
sürekli bir mutluluk duygusu do¤urur.

Estetik seyir, yakam�z� b�rakmayan, bütün di¤er ßeyleri gözümüzün önünden silen bir
gerçe¤in bizi istila etmesidir, bütün geri kalan ßeyleri ortadan kald�ran bir güzellik duy-
gusunun ruhumuzda haz�r bulunmas�d�r. Alt�nc� Brandenburg Konçertosu�nu dinlemekte-
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yim. Alto solistlerin polifonisi Konservatuvar��n salonunun y�rt�lm�ß yer hal�lar�n�, y�pran-
m�ß duvar kaplamalar�n� görmeme engel olmamaktad�r. Ama birdenbire, bir anda, her ßey
silinmektedir. Art�k ne salon, ne di¤er insanlar vard�r. Sadece Bach��n kendi varl�¤� demek
olan sesin varl�¤� vard�r. Yaln�z de¤ilim. Ortada beni varl�¤�n d�ß koßullar�ndan al�p uzak-
lara götüren bir diyalog vard�r. Salona ne oldu? Art�k o benim için mevcut de¤ildir, çün-
kü maddi olan her ßey uçup gitmißtir.1 Çalg�c�lara ilißkin görsel alg�m, çalg� aletlerine iliß-
kin ißitme duyumum, köklü bir de¤ißimle, beni kendimin üstüne ç�karan bir duyguya,
coßkuya dönüßmüßtür.

4. Güzel

n 1. Platon�dan Hegel�e

Estetik seyretmenin, bana varl�¤�n� keßfettirdi¤i bu de¤er nedir?

Güzel, kendini bana somut, duyusal bir biçim alt�nda, formlar, renkler, sesler olarak
gösterir. O halde o duyusal görünüßlerin empirik dünyas�na, Platon�dan beri bütün filo-
zoflar�n bizi aßmaya davet ettikleri dolays�z deneyiminin yüzeysel ve p�r�lt�l� dünyas�na
m� aittir? O zaman sanat�n dünyas�, bir hayaller ve yan�lg�lar dünyas� olacakt�r. Ama sa-
nat bizzat Platon�un kendisine göre bir yan�lg� de¤ildir, bir ißaret, imad�r. Platoncu kuram-
da duyusal güzellik, �dea�n�n bir yans�s�d�r ve sanatç�, görünüßlerin alt�nda gizlenmiß
olan gerçek bir dünyan�n varl�¤�ndan haber veren insand�r. Bunu anlamak için Platon�un
düßüß metafizi¤ini hat�rlamam�z gerekir. Ruh, bu dünyada cisimleßmeden önce, Varl�k��n
hakikati taraf�ndan ayd�nlanm�ß olarak saf �dealar dünyas�nda yaßamaktayd�. Kendisi
için bir zindan olan bedene (sôma sema) düßtü¤ünden bu yana, onun görüßü kararm�ßt�r.
Estetik deneyim, bu durumda, �dealar dünyas�na yeniden ulaßmak isteyen ruhun önün-
de bulunan en uygun yol olarak ortaya ç�kmaktad�r. Hayranl�k verici bir bedeni veya bir
sanat eserini görmenin yaratt�¤� heyecan, bedene düßmüß olan ve bu dünyada cisimleß-
mesinden önce seyretti¤i �dealar dünyas�n� bulan�k bir ßekilde hat�rlayan ruhun uyanma-
s� gibidir. Platon�a göre aßk deneyimi, en alt düzeyde olan, ancak en s�k rastlanan ve en
kolay yaßanan estetik deneyimdir. Böylece platoncu ruhun yükselißine ilißkin diyalektik,
güzel bir bedene, daha sonra bütün güzel bedenlere, arkas�ndan güzel biçimlere duyulan
aßkla baßlar. Güzel ruhlara, güzel erdemlere, güzel bilimlere duyulan aßkla devam eder.
Diyalektik yükselißin son safhas�, duyusal güzelli¤in ancak bir sembolü oldu¤u ve somut
olan� içine ald�¤� �dea�n�n bilgisidir. O halde güzellik, görünüßünden baßka bir ßeydir. O,
�dea anlam�na gelir. Böylece Platon�un kendisi, metafizi¤inin en derin fikirlerini ßiirsel
benzetmeler, efsaneler arac�l�¤�yla ifade eder. Efsanenin ßiiri, sert ve kuru ifadesi birçok
okuyucu taraf�ndan anlaß�lmayacak olan felsefi do¤ruyu, hem gizler, hem de ima eder. Ef-
sane gibi bütün di¤er sanat formlar�nda da ayn� durum söz konusudur: Sanat, saf �dea�n�n
somut ve duyusal bir k�l�k alt�nda ifade edilmesidir.
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XIX. yüzy�l�n baß�nda Hegel�in ünlü estetik kuram�, tarihsel bir perspektifle zenginleß-
miß olarak platoncu çizgi üzerine yerleßir. Ona göre güzellik, her zaman �dea�n�n duyusal
görüntüsüdür. Din gibi sanat�n da gerçek içeri¤i �dea�n�n gerçek ve nihai ifadesi de¤ildir.
Sanat, tam do¤ruyu ifade etmez, sadece do¤runun somutta bürünebilece¤i görüntüyü ifa-
de eder. "Sanat eserinde, hakikatin sadece belli bir alan� ve belli bir derecesi, yani duyusal
olana aktar�lmas� ve orada konusuna uygun bir ßekilde görünmesi mümkün olan bir ha-
kikat sergilenebilir." Platon�da oldu¤u gibi Hegel�de de bir diyalektik vard�r, ancak Pla-
ton�un diyalekti¤inin kißisel bir dünyadan elini ete¤ini çekme ve yükselme olmas�na, es-
tetik heyecandan hareketle birbirini izleyen aßamalarla saf �dea�y� elde etmeye muvaffak
olan bir ruhun manevi yolculu¤u olmas�na karß�l�k, Hegel�de bireyin yükselißinin yerine
bir tarih felsefesi geçer. Örne¤in, eski M�s�r��n (dev büyüklükteki piramitler gibi) acayip
ve ölçüsüz sanat eserlerinin temsil etti¤i "sembolik" sanat�n "tezi"nin arkas�ndan, tanr�la-
r�n art�k canavarlar de¤il de uyumlu biçimlere sahip yak�ß�kl� atletler olarak tasarland�k-
lar� Yunan sanat�n�n "antitez"i gelir. Sentezi ise Hegel�in "romantik" diye nitelendirdi¤i sa-
nat olußturur. Bu sanat H�ristiyanl�kla baßlayan ve bir önceki dönemin insani de¤erini ko-
rumakla birlikte onun cans�z so¤uklu¤unu reddeden sanatt�r. Bu üçüncü aßamada, Yunan
sükuneti terk edilir; heykeltraßl�k, resim, müzik ve ßiir, ruhun mücadeleleri ve ac�lar�n� ifa-
de eder. 

Ancak sanat�n ßaheserleri �dea�ya, mutlak Ruh�a nihai olarak sahip olmay� ifade et-
mezler. "Yaln�zca sonunda gerçekte ne ise o olan varl�k" nihai ifadesini, sadece felsefede
-ve garip bir ßekilde Hegel�in felsefesinde- bulur. Böylece dinin hakikati gibi sanat�n da
hakikati yaln�zca, �dea�n�n biricik do¤ru ifadesi olan felsefede bulunur. Benedetto Cro-
ce, Hegel�in esteti¤inin "sanat�n bütün biçimlerini s�rayla gözden geçirdi¤i"ni ve "onlar�n
tümünü, üzerinde felsefe yaz�t�n�n bulundu¤u bir mezara koydu¤u"nu söylemektedir. Sa-
nat, �dea�n�n k�l�k de¤ißtirmiß, örtük bir ifadesi oldu¤undan Hegel, "sanat�n düßünce
önünde ölümü"nden söz edebilmektedir. Güzel, sadece do¤runun bulan�k bir keßfidir.
Hegel�de veya Platon�da sanat yaln�zca diyalekti¤in bir u¤rak yeri, �dean�n fethine giden
yolda geçici bir aßamad�r. 

n 2. Kant esteti¤inin ana iddialar�

Kant��n XVII. yüzy�ldan bu yana Yarg� Gücünün Eleßtirisi�nde teklif etti¤i estetik, ßüp-
hesiz güzellik de¤erinin kendine özgülü¤üne daha fazla sayg� göstermektedir. Kant��n
analizleri bize aß�lmam�ß görünmektedir. Þüphesiz daha iyi anlamak için onlar�, Kant��n
felsefesinin bütünü içine yerleßtirmek gerekir. Burada Kant��n, kendilerinden hareket ede-
rek, estetik de¤erin özelli¤ini belirtti¤i dört ünlü formülü hat�rlatmakla yetinece¤iz:

1. Estetik haz, bir nesneyi veya bir temsil biçimini hiçbir ç�kar gütmeyen bir hoßlan-
ma veya hoßlanmama duygusuyla yarg�lama yetisidir. Bu hoßlanma duygusunun
konusu olan ßeye, güzel denir.

2. Kavrams�z olarak herkesin hoßuna giden ßey, güzeldir.

3. Güzellik, bir nesnede, kendisine herhangi bir ere¤in tasar�m� eßlik etmeksizin alg�-
lanan bir ereksellik biçimidir. 

4. Kavrams�z olarak zorunlu bir hoßlanma duygusunun nesnesi kabul edilen ßey, gü-
zeldir.
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a) Birinci formül, güzelli¤i faydal� olanla veya tamamen öznel olan bir ç�kar, bir hazla
tan�mlayan bütün do¤ac� estetiklerin karß�s�na konabilir. Sanat eserinin verdi¤i haz, biyo-
lojik bir e¤ilimin doyurulmas� de¤ildir. Yeme arzusu uyand�ran bir "natürmort" veya cin-
sel bir arzu uyand�ran "ç�plak kad�n" resmi, bizim için bir sanat eseri olma özelli¤ini kay-
bederler. Tensel arzular�m�z� doyuran hayali g�dalar olmalar� ßöyle dursun, ç�kar gütme-
yen bir seyretmenin nesneleri olan sanat eserleri, bizi bu arzudan kurtar�rlar. Bu noktada
Kant��n bir ö¤rencisi olan Schopenhauer��n iyi bir biçimde gördü¤ü ßey, budur. Ona göre,
estetik davran�ß�n ç�kar peßinde koßmay�ß�, bencil ve kör yaßama iste¤ine en iyi çaredir. Es-
tetik seyir beni hayran b�rak�r, onda ben arzular�m�n zorbal�¤�ndan kurtulurum. Trajik ti-
yatro özellikle bu kölece yaßama iste¤ini ç�kar gütmeyen seyretmeye dönüßtürme özelli¤i-
ne sahiptir. Onda yaßama iste¤inin ateßlili¤i, bir seyir, bir seyretme konusu olur. Ayn� ßekil-
de müzik, kendisini nesnelleßtirerek bizi bu yaßama iste¤inden kurtar�r (Allegro arzunun
yükselißi, adagio onun doyurulmas�n�n arkas�ndan gelen hayal k�r�kl�¤� anlam�na gelir).

b) Þimdi Kant��n estetik de¤erin temelinde bulunan çift anlaml�l�¤� hayranl�k verici bir
biçimde ayd�nl�¤a kavußturan ikinci ve dördüncü formüllerini inceleyelim. Estetik haz
yarg�s�nda, evrensel, zorunlu, ama ak�l-d�ß�, kavrama yabanc� bir ßey vard�r. Bu iki nok-
tay� göz önüne alal�m: Þüphesiz bir sanat eserinin güzelli¤i, öznel veya kolektif bir duy-
guya ba¤l� de¤ildir. O, evrensel bir de¤ere sahip olma iddias�ndad�r. Burada anlaß�lmam�ß
sanat eserlerinin var olmas� olgusunun kendisini kesinlikle geçersiz k�lmad�¤� bir evren-
sellik, olgu evrenselli¤i de¤il, bir hak evrenselli¤i söz konusudur. Sonuçta birçok insan
matematikten de anlamamaktad�r, ama bundan dolay� matematik do¤ru ve geçerli olmak-
tan ç�kmamaktad�r. Güzelin evrenselli¤ini gösteren ßey, gerçekten güzel bir sanat eserinin
onu do¤uran psikolojik ve toplumsal koßullar art�k aß�lm�ß oldu¤unda dahi kültürlü bir
çevrede hayranlar bulmaya devam etmesidir. Bizim toplumumuz art�k kesinlikte Home-
ros�un içinde yaßad�¤� toplum de¤ildir, ama Odysseus, ßiirinden hiçbir ßey kaybetmemiß-
tir. Etienne Souriau�nun do¤ru bir ßekilde söyledi¤i gibi, "Don Juan��n valsi, Mozart��n
ça¤daßlar�n�n gözünde, bu dans�, üç zamanl� Frans�z saray dans�na (menuet) karß�t olarak
köylü dans� k�lan toplumsal karakterini ça¤daß insan için kaybetmißtir. Ama bu kaybedi-
ßin, müzi¤i müziksel varl�¤�na indirgemek d�ß�nda ne sonucu olmußtur?". Bu müziksel
varl�k, bütün sosyo-psikolojik tikellikleri aßar. Olgusal olarak de¤il, hak bak�m�ndan ev-
rensel olan estetik de¤er, ayn� zamanda zorunludur. Vermeer�in di¤er herhangi bir önem-
siz Hollanda�l� ressamdan üstün oldu¤unu kabul etmemek imkans�zd�r. Racine�in trajedi-
lerinin Voltaire�in trajedilerinden daha güzel oldu¤unu kabul etmemek imkans�zd�r vb.

Ancak bu evrensellik ve bu zorunluluk "kavrams�z olarak" tan�n�r. Bir sanat eserinin
de¤eri so¤uk ak�l yürütmelerle kan�tlanabilir bir ßey de¤ildir. O duyulur, kan�tlanmaz. Ra-
cine�den haz almam için, Boileau�n�n Þiir Sanat��n� okumuß olmama ihtiyaç yoktur. Este-
tik duygu, anl�kla hayal gücü aras�nda önceden görülemez, bir tür mucizevi bir uyum
gerçekleßtirir. Kant için estetik duygu, salt öznel bir zevkle evrensel bir yarg� aras�ndaki
çelißkiyi somut olarak çözer. Kant�a göre estetik zevk, sadece bir duygu yarg�s� (Gefühlsurte-
il) de¤ildir, ayn� zamanda bir yarg� duygusu (Urteilsgefühl), baßka deyißle duyguyu konu
alan zorunlu bir tümeldir.

c) Þimdi estetik de¤ere, "ereksiz bir ereksellik" yükleyen Kant��n üçüncü formülünü
aç�klamam�z gerekmektedir. Sanat eseri, bir uyum oldu¤u için, bir erekselli¤e sahiptir. Bu
"ereksiz" bir erekselliktir, çünkü sanat eserinin uyumu kendisinden baßka bir ßey de¤ildir;
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sanat�n d�ß�nda bulunan bir ere¤in hizmetinde de¤ildir. Onun bu, bir ere¤i olmay�ß�n�, ör-
ne¤in, temsilin sonunda aktörlerin seyirciyi selamlamalar� iyi bir biçimde ifade eder. On-
lar el ele tutußurlar ve seyirciye teßekkür ederler. Böylece daha önce olanlar�n bir oyundan
baßka bir ßey olmad�¤� anlaß�l�r. Sanata "d�ßtan" olan bir ere¤in olmamas� platoncu ve he-
gelci sanat kuramlar�na karß� ç�kma imkan�n� verir görünmektedir. O halde bir sanat ese-
rinin estetik de¤erini felsefi do¤rulu¤u veya ahlaksal niyetlerine göre yarg�lamamal�y�z.
Sanatç� bir haberci de¤ildir. Bir davaya ba¤lanan sanat� -ki böyle bir sanat gerçekten sa-
natsal olabilir- sistemli olarak d�ßar� atmaks�z�n, bir sanat eserinin as�l anlam�nda sanatsal
de¤erini meydana getiren ßeyin onun bir davaya ba¤lanmas�, herhangi bir ahlaksal, siya-
sal, dinsel idealin hizmetine koßulmas� olmad�¤�na ißaret edece¤iz. Gaétan Picon, hakl�
olarak, Pharsale kabartmalar�n�n, sadece Demeter ve Koré�nin tanr�çal�¤�na inananlar, ka-
tedrallerin ise sadece Nazareth�li �sa�n�n Tanr� oldu¤una inananlar için hayranl�k uyand�-
r�c� ßeyler olmad�¤�n� hat�rlatmaktad�r. Hatta belki Malraux�nun ißaret etti¤i gibi, estetik
de¤erler dünyaya "gerçek Tanr�"n�n heykelini bir "put"un karß�s�na koymaktan vazgeçe-
rek "her iki heykel"e de hayran olunmaya baßland�¤� gün girmißtir. 

n 3. Güzel sanatlar

Estetik, felsefi bir disiplindir ve felsefe, birlik ve tutarl�l�¤a aß�kt�r. O halde estetikçile-
rin, estetik ifadelerin çeßitlili¤ini bir "sistem"e göre düzenlemeye çal�ßmalar�na ßaß�rma-
mak gerekir.

Önce güzel sanatlar�n hiyerarßik bir düzene göre s�n�fland�r�lmalar� girißimlerinden söz
etmek gerekmektedir. Charles Lalo, bu girißimlerin zay�fl�¤�n� göstermißtir, çünkü her hi-
yerarßi bu hiyerarßiyi kuran�n felsefi görüßlerine ba¤l�d�r. Böylece Hegel ve Schopenha-
uer��n birbirine karß�t hiyerarßileri, kendi felsefeleri göz önünde bulundurularak aç�klana-
bilir. Hegel için sanat �dea�y� somut bir biçim alt�nda göstermekten baßka bir ißleve sahip
olmad�¤�ndan, onun en yüksek biçimi edebiyat, en aßa¤� biçimi müziktir. Çünkü müzik,
her türlü fikirden en kolayca vazgeçebilen bir sanatt�r. Buna karß�l�k hegelci tümmant�kç�-
l�¤a tamamen karß� ç�karak evrenin tözünü bilinç-d�ß� ve saçma bir yaßama iste¤inin mey-
dana getirdi¤ini ileri süren Schopenhauer, akl�n dilini konußmay�p varl�¤�n derinliklerini
harekete geçirdi¤i için müzi¤in sanatlar aras�nda birinci sanat oldu¤u sonucuna var�r.

Klasik sistemler, genel olarak uzaya ilißkin sanatlarla, zamana ilißkin sanatlar ayr�m�n�
yapmakla yetinirler. Üç plastik sanat�n (mimari, heykeltraßl�k ve resim) karß�s�na, üç ritm
sanat�n� (dans, müzik ve ßiir) koyarlar. Hem uzayla, hem zamanla ilißkisi olan sinema sa-
nat�, bu bak�ß aç�s�ndan yedinci sanat olarak adland�r�l�r. Ancak ne romana, ne tiyatroya
yer veren bu s�n�flaman�n yetersiz olmas� bir yana, Souriau�yu izleyerek, buradaki plastik
ve ritmik z�tl�¤�n� eleßtirebiliriz. Plastik sanatlarda da zaman vard�r ve ritmik sanatlar da
bazen uzay sanatlar� kadar uzayla ilgilidir. Þiirde uzay önemlidir. Guillaume Apollina-
ire�in Calligrammes��n�n tipografisi o kadar önemlidir ki o olmasa ßiirleri anlaß�lamaz.
Uzay, müzikte de önemlidir. Orkestran�n çalg�lar�n�n sahnedeki yerleri, salonu dolduran
sesin hacmini bir yana b�raksak bile, müzikte sesler yüksek ve alçakt�r, yükselir ve alçal�r-
lar. Öte yandan an�tlar�n görsel görüntüleri saatler ve mevsimlere göre de¤ißmez mi? Yu-
nan tap�naklar�n�n ihtißam�n�n ayr�lmaz bir parças� olan zamansal özelli¤i inkar etmek de
faydas�zd�r. Van Gogh�un resimlerindeki sinirli zaman�, Matisse�in resimlerindeki dur-
gun, uyußuk zaman� görmemek mümkün de¤ildir.
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Alain de kendi pay�na bir sanatlar s�n�flamas� yapm�ßt�r. Bu s�n�flaman�n ilkesi, toplum
sanatlar� (dans, tiyatro) ve bireysel sanatlar (resim, heykeltraßl�k) ayr�m�d�r. Bu sonuncu-
lar "mevcut insani düzenin do¤rudan katk�s� olmaks�z�n sanatç�n�n ßeyle ilißkisi" ile aç�k-
lan�rlar. 

En basiti, belki sanatlar� duyu organlar�ndan hareketle s�n�fland�rmak ve dokunsal-
kassal sanatlardan (spor ve dans), görsel sanatlardan (mimari, resim, heykeltraßl�k), ißit-
meye dayanan sanatlar�ndan (müzik ve edebiyat), görme ve ißitmenin sentezine dayanan
sanatlardan (tiyatro ve sinema) söz etmektir.

Souriau, Sanatlar�n S�n�fland�r�lmalar��nda iki ilkeye dayanan bir s�n�fland�rma önerir:
Önce çizgiler, hac�mlar, renkler, parlakl�klar, hareketler, ç�kar�lan sesler ve müzikal sesler
ayr�m�; sonra birinci dereceden sanatlar (temsili olmayan sanatlar) ve ikinci dereceden sa-
natlar (temsili sanatlar) ayr�m�. 
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Bir zamanlar Anatole France ßöyle yazm�ßt�: "Bay Bergeret�nin küçük köpe¤i ye-
nebilir olmayan gö¤ün mavisine hiçbir zaman bakmazd�." Estetik de¤erler, ancak
bir insani bak�ß veya kulak için öyledirler. Kelimenin gerçek, yani sanatla ilgili an-
lam�nda güzel, ne tenselli¤e, ne s�radan bir ç�kara indirgenebilir. Kant, XVIII. yüz-
y�ldan bu yana estetik de¤erin kendine özgülü¤ünü iyi bir biçimde göstermißtir. Gü-
zele ilißkin yarg�, "kavrams�z", yani akl�n kurallar� veya normlar�ndan ç�kar�lamaz
olmakla birlikte ç�kar gütmeyen, evrensel ve zorunlu bir yarg�d�r (Baßka deyißle
onda öznel veya keyfi olan hiçbir ßey yoktur). Racine�in bir trajedisinin güzelli¤i-
ni bana kabul ettirmesi için Boileau�nun Þiir Sanat��n� bilmek ihtiyac�nda de¤ilim.

Ça¤daß sanat felsefesi basit bir fenomenoloji, aç�klama olmaktan çok betimleme,
kendisine ihanet edilmeksizin bir baßka deneyime indirgenmesi mümkün olma-
yan bir deneyimin betimlenmesi olma iddias�ndad�r. Psikanalistler ve sosyologlar,
sanat eserini çevreleyen ßeyler, onlar�n konular� veya malzemeleri hakk�nda bize
bilgi verebilirler, ama güzellik olmak bak�m�ndan güzellik de¤eri üzerinde bize
herhangi bir aç�klamada bulunamazlar. Leonardo da Vinci�nin psikanalizini yap-
m�ß olan Freud, belki bizi Louvre�daki Saint Anne tablosunda Meryem�in elbisesi-
nin k�vr�mlar�na fark�nda olunmaks�z�n çizilmiß tak�nt�sal bir akbaban�n varl�¤�n�
görmeye davet etmekte haks�z de¤ildir. Ama Freud�un aç�klamad�¤� ßey, Leonar-
do�nun çal�ßmas�n�n niçin bir ßaheser oldu¤udur. Tarihsel ve sosyolojik aç�klama
da ayn� ölçüde k�sa menzillidir. Rembrandt��n dehas�, döneminin Hollanda�s�n-
dan hareketle aç�klanamaz, çünkü sonuçta en önemsiz Hollanda�l� bir resim usta-
s� da kendi zaman�n� yans�tmaktad�r, ama o bir Rembrandt de¤ildir. Sanat sosyo-
lojisi gibi psikoloji de sanatta her zaman ancak sanatsal olmayan ßeyi aç�klar. 

Tenselli¤e, maddi ç�karlara indirgenemez olan estetik de¤er, ayn� ßekilde ahlaka
da indirgenemez. (Kendini siyasal, ahlaksal veya dinsel amaçlar�n hizmetine ko-
ßan) bir davaya "ba¤lanan" bir sanat olabilir, ama sanat eserinin de¤erini meyda-
na getiren "ba¤lanma" de¤ildir. Hatta belki Malraux�un ileri sürdü¤ü gibi estetik
de¤erler insanlar�n art�k "gerçek Tanr�"n�n heykelini bir "put"un karß�s�na koy-
makla yetinmedikleri, her ikisine de hayranl�k duymay� ö¤rendikleri gün dünya-
ya girmißtir. Estetik de¤er o gün ahlaksal ve dinsel de¤erler yan�nda kendine öz-
gü varl�¤�n� kazanm�ßt�r.
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Yukar� dünyan�n ve içinde yaßad�¤�m�z aßa¤� dünyan�n
güzel ßeyleri niçin güzeldirler? Onlar�n güzel olmalar�n�n
nedeni bir kavramdan pay almalar�d�r. Çünkü formdan
yoksun olan her ßey bir form almak üzere varl�¤a getiril-
mißtir ve bir kavram, bir ak�ldan veya formdan pay alma-
d�kça çirkin ve tanr�sal akla yabanc� olarak kal�r. Kavram,
bir varl�¤�n kendisinden meydana geldi¤i birçok parças�n�
birbiriyle birleßtirerek onlar� düzene sokar. Onlar� ayn�
noktada toplanan bir bütün haline getirir ve birbirleriyle
uyum içine sokarak onlarda birli¤i yarat�r. Çünkü kavra-
m�n kendisi birdir ve onun kendisine biçim verdi¤i varl�¤�n
da -birçok parçadan meydana gelen bir varl�¤�n öyle olma-
s� ne kadar mümkünse- bir olmas� gerekir. 

Plotinos, Enneadlar

YORUM

a) Metnin sunulmas�

Ö¤rencisi Porphyrios taraf�ndan kaleme al�nm�ß
ders notlar�ndan meydana gelmiß ve yay�mlanm�ß olan
Plotinos�un eseri, alt� Ennead�dan, yani her biri dokuz
kitab� bir araya getiren gruplardan olußan elli dört kita-
b� içerir. Birinci Ennead��n alt�nc� kitab�ndan ç�kar�lm�ß
olan yukar�daki metin, bize Plotinos�un esteti¤inin ana
temas�n� vermektedir. O, ancak Plotinos�un çok orijinal
bir sentezini yapt�¤� Platon, Aristoteles ve stoac�lar�n
eserlerinden hareketle tam olarak anlaß�labilir. Plotinos
(204-269) �sa�dan sonra üçüncü yüzy�lda ö¤retimde bu-
lunmußtur.

b) Ayr�nt�l� yorum

"...yukar� dünyan�n ve içinde yaßad�¤�m�z aßa¤�
dünyan�n güzel ßeyleri..." 

Yukar� dünya ile içinde yaßad�¤�m�z aßa¤� dünya
aras�ndaki karß�tl�k, Plotinos�un felsefesinin temel bir
temas�d�r. Plotinos�a göre varl�¤�n en yüksek kayna¤�
olan dille ifade edilemez Bir, kendili¤inden etrafa yay�-
l�r, baßka varl�klar� meydana getirir, sonunda madde-

nin, çoklu¤un karanl�klar�na düßerek alçal�r. Bununla
birlikte Bir yay�ld�¤�nda, karanl�klaßt�¤�nda ve çoklukta
yok oldu¤unda, bu çokluk birli¤i yeniden bulmaya, en
yüksek kayna¤�nda ayd�nlanmaya ve hareketsizli¤i ye-
niden kazanmaya çal�ß�r. Yukar� dünyadan içinde bu-
lundu¤umuz dünyaya do¤ru inen taßma hareketine,
içinde bulundu¤umuz dünyadan yukar� dünyaya do¤-
ru giden bir dönme hareketi karß�l�k olur. Bu hareketle
bedene düßmüß, kötünün içinde karanl�¤a bürünmüß
olan ruh, tekrar kendini toplayacak ve baßlang�çtaki il-
keye kadar yükselmeye çal�ßacakt�r. Bu dünya, yukar�
dünyan�n ilkelerinden tümüyle kopmuß de¤ildir. Ak�l-
sal güzellikler gibi duyusal güzellikler de vard�r. Duyu-
sal güzellikler ak�lsal güzelliklerin yans�malar�d�r. Yu-
kar� dünya ölümlü bir bedenin duyusal güzelli¤inde
mevcuttur ve onun oradaki varl�¤� aç�¤a ç�kar�labilir.

"...güzel olmalar�n�n nedeni ... bir kavramdan pay
almalar�d�r..."

Bu ayn� kitab�n üçüncü paragraf�nda Plotinos, gör-
kemli bir ßekilde mimarinin, bir binadan taßlar�n� vb.
att�¤�m�z zaman geride kalan ßey oldu¤unu söyleye-
cektir. E¤er ev güzelse "bunun nedeni, evin d�ß varl�¤�-
n�n, taßlar� bir yana b�rak�rsak, onun bölünmez varl�¤�-
n� çoklukta gösteren iç kavramdan baßka bir ßey olma-
mas�d�r". Güzellik, kavram�n mevcudiyetidir. Burada
Platon�un etkisi çok aç�kt�r. Plotinos�un bu kitab�n ba-
ß�nda kendi kendisine sordu¤u sorular, ("Görmenin ci-
simdeki güzelli¤i görmesini mümkün k�lan ßey ne-
dir?"... "Neden ruha ilißkin olan her ßey güzeldir?"...
"Bütün güzel ßeyler tek ve ayn� olan bir güzellikten ötü-
rü mü güzeldirler, yoksa cisimlerde ayr� bir güzellik di-
¤er varl�klarda ayr� bir güzellik mi vard�r?"... "Bu güzel-
likler veya bu güzellik nedir?"), Platon�un Büyük Hippi-
as��nda sordu¤u sorular�n ayn�lar�d�r. Plotinos�un çö-
zümleri, do¤rudan do¤ruya Platon�un Þölen ve Phaidros
kitaplar�nda söyledi¤i ßeylerden esinlenmektedir. Pla-
ton�un temel ö¤retimi, duyusal güzelli¤in bir �dea�dan
pay almaktan ileri geldi¤i ve ruhun �dealar� hat�rlama-
s�ndan ötürü bu güzelli¤i tan�d�¤� ve sevdi¤i idi. Phaid-
ros�ta Platon, her insan ruhunun biri yumußak ve uysal,

Y O R U M L A M A  M E T � N L E R �

Plotinos�a göre güzel kavram�
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di¤eri sert ve itaatsiz iki at� süren bir arabac� gibi oldu-
¤unu anlat�r. Vaktiyle gökte ruhlar tanr�lar�n alay�n� iz-
lemißler ve kötü huylu at�n taßk�nl�¤�na ra¤men ken-
dinde adalet, kendinde bilim gibi saf özlerin parlak
dünyalar�n� k�sa süreli¤ine görmüßlerdir. Kötü huylu at
taraf�ndan aßa¤�ya do¤ru çekilmiß olan ruhlar tekrar
dünyaya düßmüßler ve beden hapishanesine girmißler-
dir. 

Bununla birlikte onlar �dealar dünyas�n�n silik bir
hat�ras�n� korumakta ve kavramlar� yakalama, duyum-
lar çoklu¤undan genel kavram�n birli¤ine yükselme
gücünü ellerinde tutmaktad�rlar. Platon�a göre bu dün-
ya üzerinde ruhlar� uyand�rmaya, onlara bedene gir-
meden önce tan�d�klar� o mutlak güzelli¤in hat�ras�n�
yeniden kazand�rmaya en uygun araç, duyusal güzelli-
¤i seyretmektir. 

"...formdan yoksun olan her ßey .... çirkin ... olarak
kal�r..."

Güzel olan ancak maddede bir kavram�n varl�¤�d�r.
Bununla birlikte bu varl�k burada aristotelesçi kavram-
larla ortaya konmaktad�r. Platoncu pay alma kavram�-
n�n yerine burada aristotelesçi form kazanma kavram�
geçmektedir. Émile Bréhier�nin çok yerinde olarak be-
lirtti¤i gibi, "pay alma, maddenin form kazanmas�yla
ayn� anlama gelmektedir. Ama burada dil art�k Pla-
ton�un dili de¤ildir, Aristoteles�in dilidir. Plotinos bü-
tün bu bölümde, bir yeni-platoncunun duyusal ßeyleri
ele almak ihtiyac�n� duydu¤u di¤er bütün durumlarda
oldu¤u gibi, aç�kça Aristoteles�in etkisi alt�ndad�r". 

"...mutlak çirkinlik..."

Mutlak çirkinlik, formdan yoksun olmad�r. Plotino-
sa�a göre kötü, pozitif (gerçek) bir varl�¤a sahip olmad�-
¤� gibi, çirkinin de pozitif (gerçek) bir varl�¤� yoktur.
Negatif de¤er kavram�, Kant��n 1763 y�l�nda felsefi dü-
ßünceye teklif edece¤i "negatif büyüklük" kavram�, Plo-
tinos�un mistik iyimserli¤inde mevcut de¤ildir. Ploti-
nosçu yukar� dünya-aßa¤� dünya ayr�m�nda gnostik,
manikeist türden bir ikilik görmekten sak�nal�m. Ploti-
nos�un kendisi, gnostik mezheplere karß� bir eser yaz-
may� gerekli görmüßtür. Onun için, iyinin dünyas�na
rakip olacak bir kötünün dünyas� yoktur. Kötü, Ploti-
nos için, kendine ait olan varl�k plan�nda iyi ile kavga
eden pozitif bir töz de¤ildir. "Kötü sadece bilgeli¤in kü-
çülmesi, iyinin yavaß yavaß ve sürekli olarak azalmas�-

d�r." Kötü, asli bir töz de¤ildir, peßinde koßanlar taraf�n-
dan sadece kendisinde zay�f bir tarzda parlamaya de-
vam eden iyinin bir yans�mas� olmas�ndan ötürü ara-
nan ßeydir. Genç Augustinus�u ikici manikeist yan�lg�-
lar�ndan kurtaracak olan ßeyin, Plotinos�u okumas� ol-
du¤unu unutmayal�m.

Baz�lar�n�n pozitif bir öz olarak tasvir ettikleri çir-
kinlik, (François Mauriac �ç Hat�ralar��nda büyükanne-
lerinden biriyle ilgili olarak onun yaßl�l�¤�nda çirkinli-
¤in parlak kal�nt�lar�n� muhafaza etti¤ini söylemektey-
di) bir güzellik yoklu¤undan, güzelli¤i elinden kaç�r-
madan baßka bir ßey de¤ildir. Çirkinlik ancak güzellik-
ten hareketle tan�mlanabilir. O, güzelli¤in kararmas�-
n�n, güzelli¤in da¤�lmas�n�n, alçalmas�n�n en son nok-
tas�d�r. Bu noktada Bir�in "yay�lmas�" art�k son bulur,
ortadan kalkar. Her türlü güzelli¤in ortadan kalkt�¤�,
yani Bir�in etkide bulunmaktan kesildi¤i yerde varl�¤�n
kendisi de ortadan kalkar. Varl�k ancak Bir�le, onun sa-
yesinde var oldu¤u için; güzellik, gözün görebilece¤i
duyusal hale getirilmiß birlik oldu¤u için, çirkinlik ye-
tersiz, az birlikten baßka bir ßey de¤ildir. Mutlak çirkin-
lik her türlü akl�n ve formun yoklu¤u oldu¤una göre, o,
yokluktan, hiçlikten baßka bir ßey de¤ildir. 

"...Kavram, bir varl�¤�n kendisinden meydana gel-
di¤i birçok parças�n� birbiriyle birleßtirerek onlar�
düzene sokar..."

Güzelli¤in uyum ve simetri oldu¤u görüßü daha
stoac�larda karß�m�za ç�km�ßt�. Plotinos, Güzellik Üzerine
adl� kitab�n�n baß�nda "görünür güzelli¤in, parçalar�n
birbirine ve bütüne olan simetrisi" oldu¤unu hat�rlat�r.
Ancak stoac� ö¤reti yetersizdir, çünkü o Platon�un hak-
l� olarak ileri sürdü¤ü güzelli¤in çeßitli planlar�nda yu-
kar�ya do¤ru yükselen hiyerarßisini tan�mazl�ktan gelir
gibidir. Tek baß�na simetri, güzeli meydana getirmez
("Çünkü birdenbire geceyi delen ßimße¤in güzelli¤inde
söz konusu olan simetri hangisidir?"). Güzeli meydana
getiren ßey, kavram�n mevcudiyetidir ve bileßik varl�k-
lara birli¤i kazand�rarak güzelli¤i veren ßey, kavram�n
aßk�nl�¤�d�r.∑

"...onun kendisine biçim verdi¤i varl�¤�n da �bir-
çok parçadan meydana gelen bir varl�¤�n öyle olmas�
ne kadar mümkünse� bir olmas� gerekir"

Bir, Plotinos için, en yüksek gerçeklik, gerçek Tan-
r��d�r. Bir, kesinlikle Varl�k de¤ildir; o daha çok her var-



l�¤�n dille ifade edilemez kayna¤�d�r. O, her ßeydir ve
bu ßeylerden hiçbiri de¤ildir. O, her varl�¤�n, her haya-
t�n, her de¤erin kendisinden ç�kt�¤� ßeydir. Ancak ken-
disi hakk�nda hiçbir ßeyin, ne hayat�n, ne özün tasdik
edilemeyece¤i ßeydir. O, her ßeyin üstündedir ve her
ßeyin mutlak kayna¤�d�r. Bir, her varl�¤�n -ontolojik
taml�¤�n ve dolay�s�yla hatta farkl� derecelerinde güzel-
li¤in- kendisiyle var oldu¤u ßeydir. "Bedende eßgüdüm
birli¤i oldu¤unda, sa¤l�k vard�r. Parçalar� bir arada tu-
tan birlik oldu¤unda, güzellik vard�r. Parçalar�n bir ara-
da bulunmas� ve uyuma do¤ru gidiß söz konusu oldu-
¤unda ruhta uyum vard�r." Her varl�kla ilgili olarak
"onun ne kadar az varsa o kadar az bir oldu¤u, ne ka-
dar çok varsa o kadar çok bir oldu¤u" söylenebilir. Gü-

zellik dereceleri -birli¤in gerçekleßme dereceleri olduk-
lar�ndan- ayn� zamanda ontolojik taml�k derecesini
gösterir.

c) Sonuç

Platon�un ö¤retiminde esas olan� içinde bar�nd�ran
plotinosçu estetik, metafizik bir estetiktir. Duyusal gü-
zellikler, ak�lsal güzelliklerde daha yüksek bir derecede
var olan �dea�dan pay ald�klar� için güzeldirler. Güzelin
do¤rudan ba¤�ms�z bir varl�¤� olmad�¤� gibi (Güzel,
do¤runun göz kamaßt�r�c� görkemidir) Varl�k�tan ba-
¤�ms�z bir gerçekli¤i de yoktur (Güzelli¤i meydan geti-
ren birlik, ayn� zamanda varl�klar� da ortaya koyar).
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Güzeli nas�l tan�mlayabiliriz? Aßa¤�daki sözleri karß�laß-

t�r�n�z:

"Güzellik, mutluluk vaadinden baßka bir ßey de¤ildir."

(STENDHAL)

"Güzellik nedir? Bir uylaß�m, ancak yere ve zamana

göre de¤eri olan bir para." (IBSEN)

"Güzel, her türlü fazlal�¤�n d�ßar� at�lmas�d�r." (M�KEL

ANJ)

"Güzel, ancak faydal� olan üzerinde çiçek açar; bu, öl-

çü ve kafiyenin baßlang�çta belle¤e hizmet amac�n� güt-

müß olduklar� ßiir için bile geçerlidir." (ALAIN)

"Güzel, ç�kar peßinde koßmayan bir doyumun konusu

olan ßeydir." (KANT)

"Güzel, do¤ruluk, oran ve düzendir."(KANT)

"Güzel, bir haz olarak alg�lanan bir mant�kt�r."(R. De

GOURMONT)

"Güzel, her zaman tuhaft�r." (BAUDELA�RE)

n Sanat ve toplum

n Sanat ve metafizik

n Sanat ve ahlak

n Sanat eserleri aç�klanabilir mi?

n Claude Roy�un ßu sözünden ne anl�yorsunuz?" �n-

san edebi sanatlar� icat etti; edebi sanatlar da insa-

n�."

n Pascal��n ßu görüßü sizde hangi düßünceleri uyand�-

r�yor? "As�llar�na hayranl�k duymad�¤�m�z ßeylerin

benzerlerine hayranl�k duymam�za yol açan resim

ne boß ßeydir!"

n Kafka�n�n ßu sözü hakk�nda ne düßünüyorsunuz?"

Sanat do¤runun etraf�nda uçar, ama çok kararl�

olarak yanmama iste¤iyle."

n Thomas Mann��n ßu sözü hakk�nda ne düßünüyor-

sunuz?"Sanat, bir güç meydana getirmez; o, ancak

bir tesellidir."

n George More�un (1852-1933) ve Tolstoy�un (1828-

1910) ßu sözlerini karß�laßt�r�n�z: "Sanat demokrasi-

nin do¤rudan antitezidir" (MORE), "Büyük sanat

eserleri herkes taraf�ndan erißilebilir ve anlaß�labilir

olduklar� için büyüktürler" (TOLSTOY).

n Romain Rolland ßunu yazmaktad�r: "Sanat, ßiddeti

ortadan kald�rmal�d�r ve bunu sadece o yapabilir.

Sanat�n görevi Tanr��n�n krall�¤�n�, yani sevgiyi ha-

kim k�lmakt�r."

n Jean Rostand��n ßu sözleri sizde hangi düßünceler

uyand�r�yor? "E¤er bir bilim adam� bir keßfi yapma-

m�ß olsayd�, biraz daha sonra bir baßkas� onu yapa-

cakt�. Mendel kal�t�m yasalar�n� bulduktan sonra ta-

n�nmam�ß olarak ölmüßtür. Otuz beß y�l sonra onu

yeniden bulanlar�n say�s� üçtür. Ama yaz�lmam�ß

olan edebi bir kitap, asla yaz�lmayacakt�r. Büyük bir

bilim adam�n�n erken ölümü insanl�¤� geciktirir, bü-

yük bir yazar�n erken ölümü ise onu yoksun b�ra-

k�r." 

T A R T I Þ M A  K O N U L A R I
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V an Gogh�u oynayan 
Kirk Douglas,

Mozart�� canland�ran Tom
Hulce, Camille Claudel ve
Rodin�i yorumlayan
Isabelle Adjani ve Gérard
Depardieu sanatsal
yarat�m�n birçok cephesini
göstermektedirler.
Bergson, "Nerede sevinç
varsa, orada yarat�m
vard�r" der.  Yarat�c�, sanat
eserinin büyük yarat�c�s�,
resimle, müzikle,
edebiyatla, sineman�n
diliyle, kendine özgü
bir dünya kurar ve 
kahramanlar�na özerk,
özgür, ba¤�ms�z
bir hayat kazand�r�r.
Flaubert, "Madam Bovary

benim" demekteydi.  Ama
Madam Bovary onun
elinden kaçm�ßt�r ve
Jean Renoir�in Madam
Bovary�si art�k kesinlikle
Flaubert de¤ildir.
Kahramanlar,
Pirandello�da oldu¤u gibi
yazarlar�n� arad�klar�
zaman bile yarat�c�lar�n�n
ellerinden kaçarlar.
Yarat�c�n�n ve onun
taraf�ndan yarat�lm�ß
olanlar�n hiçbir zaman
birbirlerine tam olarak
kavußmaks�z�n nas�l
birbirlerini kovalad�klar�n�
gösteren sanatç� ve
kahraman�n�n bir ikili
varl�¤�, ikiye bölünmesi
söz konusudur.

n Solda: Bruno Nuytten�in
Camille Claudel adl� filminde
(1989) Isabelle Adjani ve
Gérard Depardieu

n Sa¤da: Vicente Minelli�nin
Vincent van Gogh�un
Tutkulu Hayat� adl� filminde
(1956) Kirk Douglas 

n Altta: Milos Forman��n
Amadeus adl� filminde (1984)
Tom Hulce

Sanat
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Reklamc�l�k bir sanat
m�d�r? Reklamc�l�k

denen ifade biçiminden
nefret eden "reklamdan
hoßlanmayanlar"�n
d�ß�nda kalanlar için
ßüphesiz evet. Bununla
birlikte yedinci sanat
(sinema) yurttaßl�k
hakk�n�, sanat olarak
adland�r�lma hakk�n�
zorlukla elde etmißtir.
Çar (Tsar) parfümünün bu
reklam� sanat kelimesinin
göz önüne al�nd�¤�
bir kelime oyununa
dayanmaktad�r. Foto¤raf,
çizgi film, çiizgi roman,
radyo kendi baßlar�na ayr�
sanatlar olmußlard�r.
Reklam da öyle öyle
olmußtur. Malraux, "Sanat
m�? O, kendisiyle
formlar�n üslup oldu¤u
ßeydir" demekteydi. 



B" u, sanat de¤il,
Bu, gerçek bir sanat

olamaz... "Kaba" sanat
(l�art brut), "hiper-
gerçekçi� sanat", "hayata
yak�n" sanat,
"eßyasal"(chosal),

"malzemesel"/maddi
sanat, sanat m�d�r?
Jouy-en-Josas�da Cartier
vakf�nda bulunan
Arman��n bu heykeli, Long
Term Parking (uzun süreli
park etme), çok ünlüdür.

Ama burada hangi ölçüde
bir sanat eserinden
söz edilebilir? Eskiler
"zevkler tart�ß�lmaz"
demekteydiler, Hegel de
Estetik�inde bu konuyu
yeniden ele alm�ßt�r.

Ama onu en iyi bir
biçimde ifade eden
Etienne Souriau�dur:
"Yaln�z sanat, bir formüle
büründürülemeyenleri
ifade eder."
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O N D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Önce Tanr��n�n ne
anlama geldi¤ini
bilmek gerekir

Tanr� problemi

Einstein, Avrupa�ya yapt�¤� bir geziden Amerika Birleßik Devletleri�ne dönmekteydi.
Hava liman�nda bir gazeteci kendisine ßu soruyu sordu: "Üstat, Tanr��ya inan�yor musu-
nuz?" Söylendi¤ine göre ünlü bilgin ona ßu cevab� verdi: "Önce bana Tanr��dan ne anlad�-
¤�n�z� tan�mlay�n, O�na inan�p inanmad�¤�m� söyleyeyim." Çünkü "Tanr� var m�d�r?" soru-
sunun cevab� Tanr� kelimesine verilen anlama ba¤l�d�r. Felsefe dilinde varoluß sorusunun
cevab�, öz hakk�nda sahip olunan tasar�ma ba¤l�d�r. 

"Tanr� vard�r" diyenle "Tanr� var de¤ildir" diyen aras�ndaki diyalog, bazen bir sa¤�rlar
diyalo¤udur, çünkü onlar�n ikisi "Tanr�" kelimesine ayn� anlam� yüklememektedirler. Öte
yandan iki insan Tanr��n�n var oldu¤unu savunduklar�nda da zorunlu olarak ayn� görüß-
te olmalar� gerekmez, çünkü "Tanr�" kelimesi her ikisinde tamamen farkl� fikirlere gönde-
rebilir.

Bu baßlang�ç güçlü¤ü hiç olmazsa ißin baß�nda uzun zamand�r klasikleßmiß bir kan�t�,
evrensel kabul kan�t�n�, tart�ßmam�z�n d�ß�na atma imkan�n� vermektedir. "Tanr� vard�r,
çünkü hemen hemen bütün uygarl�klar, hemen hemen bütün insanlar ona inanm�ßlard�r"
denmektedir. Böyle bir ak�l yürütme hemen hemen hiç kan�tlay�c� de¤ildir, çünkü bir do¤-
ru gibi, yanl�ß üzerinde de insanlar uyußabilirler ve bir görüßün herkes taraf�ndan kabul
edilmesi onun de¤erinin güvencesi de¤ildir. Öte yandan asl�nda ortada böyle evrensel bir
kabul de yoktur, çünkü "Tanr�" kelimesi eskiden en çeßitli inançlara ißaret etmiß oldu-
¤u gibi ßimdi de çok farkl� görüßleri içine almaktad�r.

"Tanr��n�n varl�¤� lehine ve aleyhine" klasik tart�ßmaya girißmeden önce Tanr��y� tasar-
laman�n farkl� biçimlerini bilmemiz gerekir. Ayn� zamanda tanr�tan�mazc�l�k (ateizm) di-
ye adland�r�lan ve dar anlamda sadece ßu veya bu Tanr� anlay�ß�n�n de¤il, tüm tanr� anla-
y�ßlar�n�n reddi anlam�na gelen tutum hakk�nda baz� bilgiler vermemiz uygun olacakt�r.
Gerçekten burada bir güçlük vard�r. Baßka bir ad alt�nda ona bir yer verse de Tanr��y� red-
deden her felsefeyi "tanr�tan�maz" olarak görebilir miyiz? Veya içinde Tanr� kelimesinin
bulunmad�¤� gerekçesiyle bir sistemi tanr�tan�maz bir sistem olarak görme hakk�na sahip
miyiz?

1. Farkl� tanr� anlay�ßlar�; tanr�tan�mazc�l�k

n 1. Geleneksel tanr�c�l�k (teizm)

"Vahyedilmiß" bütün büyük dinlerin (Yahudi, H�ristiyan, Müslüman) anlay�ß� oldu¤u
için bu Tanr� anlay�ß� en bilinendir. Aziz Augustinus, Aziz Thomas, Descartes, Malebranc-
he, Pascal�da, ça¤daß H�ristiyan filozoflar�nda bu anlay�ßla karß�laßmaktay�z. Pascal, filo-
zoflar�n ve bilim adamlar�n�n Tanr��s�n�n karß�s�na dinlerin Tanr��s�n�, �brahim, �shak ve
Yakub�un Tanr��s�n� koydu¤unda burada Tanr� anlay�ß�n�n kendisi ile ilgili bir karß�tl�k-
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tan çok bu Tanr��y� bilme, onun varl�¤�n� tasdik etme araçlar�yla ilgili bir karß�tl�k söz
konusudur. Metafizik, Tanr��ya ulaßmak için sadece akla baßvurur. Buna karß�l�k din özü
itibariyle -ve baz�lar�na göre tamamen- kutsal bir metnin insanlara vahyedilmiß oldu¤u-
na inanmaya dayan�r. O halde Tanr��ya erißme yollar�n� ele ald�¤�m�z zaman bu ayr�mla
meßgul olmam�z uygun olacakt�r.

Tanr�c� anlay�ßta Tanr� her ßeyden önce evrenin yarat�c�s�d�r. O, yarat�lm�ß dünyaya aß-
k�nd�r (yani dünyan�n d�ß�nda ve üstündedir). O, var olan her ßeyin kayna¤�, mant�ksal
do¤rular�n, do¤a yasalar�n�n ilkesi, ahlak de¤erlerinin en yüksek kayna¤� ve güvencesidir.
Bu ilke, genel olarak, bir kißi, mükemmel, her ßeye gücü yeten ve çok iyi Varl�k olarak ta-
sarlan�r.

Bu bak�ß aç�s� içinde Tanr� bir kißi ise de ßüphesiz kendisine hitap edebilece¤imiz, an-
cak kendisini tam olarak tasarlayamayaca¤�m�z aßk�n bir kißidir. Tanr� benim yarat�lm�ß
s�n�rl� akl�m� aßan sonsuz ve esrarl� Varl�k�t�r.

Filozoflar ve tanr�c� tanr�bilimcilerin Tanr� hakk�ndaki bu tan�mlar�n�, kitlenin Tanr�
hakk�nda sahip oldu¤u "insani, fazla insani" imgeden, herkesten önce tanr�c� düßünürle-
rin eleßtirdikleri o safça imgeden özenle ay�rmak gerekir. Kimse, insan�n, Tanr��y� kendi-
ne güçlü benzer bir varl�k olarak tasarlama yönünde güçlü bir e¤ilime sahip oldu¤unu
yads�maz. Voltaire bu e¤ilimi, çok etkileyici bir formül içinde dile getirmißti: "Tanr��n�n in-
san� kendi imgesine göre yaratt�¤� ileri sürülmektedir. �nsan Tanr��n�n kendisiyle ilgili ola-
rak da ayn� ßeyi yapm�ßt�r." MÖ VI. yüzy�lda Kolophon�lu Ksenofanes ßöyle demekteydi:
"Etiyopyal�lar tanr�lar�n� siyah ve bas�k burunlu olarak tasvir etmekte, Trakyal�lar kendi
tanr�lar�n�n mavi gözlü k�z�l saçl� oldu¤unu söylemektedirler. E¤er öküzlerin, atlar�n ve
aslanlar�n elleri olsayd� ve e¤er onlar elleriyle insanlar gibi resim yap�p sanat eserleri mey-
dana getirebilselerdi, atlar tanr�lar� at ßeklinde, inekler ineklere benzer görünümde çizer-
lerdi." Max Scheler, "Muhammed�in Tanr��s�n�n çölün vahßili¤ine al�ß�k bir ßeyhin ba¤naz-
l�¤�ndan bir ßeyleri içinde taß�d�¤�n�, genç Cermen halklar�n H�ristiyan Tanr��s�n�n mavi
gözlü Kuzey Almanyal� bir ßefi hat�rlatt�¤�n� söyleyecektir.

Böylece birçok tanr�c� filozof, Tanr��n�n bir s�r oldu¤u olgusu üzerinde �srar ederek
Tanr��ya ilißkin her türlü tasar�m�n boß ve aldat�c� oldu¤unu kabul ederler.1 Gabriel Mar-
cel ßöyle demektedir: "Tanr��dan söz etti¤imde, söz etti¤im Tanr� de¤ildir."2 Ço¤u kez tan-
r�tan�maz oldu¤unu söyleyenler, yaln�zca Tanr� hakk�ndaki safça ve insanbiçimci bir im-
geyi reddederler. Onlar bir vitray tanr�s�na, bir puta inanmay� reddederler. Örne¤in, le
Dantec ßöyle demekteydi: "Tanr�tan�maz oldu¤umu söyledi¤imde sadece do¤a yasalar�-
n�n bir insandan söz eder gibi kendisinden söz etmenin mümkün oldu¤u bir Tanr��da te-
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Aßk�n bir tanr�

Kendi imgemize göre
tasarlad�¤�m�z

bir Tanr�?

1 Fakat Tanr��ya dua eden, bir baba olarak ona hitap eden, ona ac�lar�n� ve ümitlerini açan inanan, nas�l her
zaman onu somut olarak tasavvur etmekten, ona insani davran�ßlar yüklemekten kaç�nabilir? Dinin tanr�s�
ayn� zamanda esrarl� ve insana yak�n bir Tanr��d�r. Éduard le Roy�n�n ißaret etti¤i gibi son derece önemli ve
yayg�n bir olgu ßudur ki �Tanr��ya ilißkin insanbiçimci anlay�ß hem felsefi bak�mdan yasak, hem de dinsel
bak�mdan zorunludur.�

2 Bu söz sadece tanr�sal gerçekli¤in, kendileriyle bu gerçekli¤i tasavvur etmeye çal�ßt�¤�m sözler, kavramlar ve
yoksul imgeleri sonsuz olarak aßt�¤� anlam�na gelmektedir. �nsanbiçimcili¤in eleßtirisi çok klasik ve sürekli
olarak yeniden ele al�nm�ß olan bir temad�r. Uriel�in Raporu�nda Julien Benda Efendi�sine yeryüzünde yaßa-
yan insanlar hakk�nda hesap vermek üzere dünyaya inmiß olan baß mele¤e ßunlar� söyletir: �Onlar sizin
hakk�n�zda kendi ölçülerine göre bir tasavvur gelißtirmißler; öyle ki buna göre Sonsuz olan�n bir a¤z�, göz-
leri kulaklar� var."



mellerini bulduklar�n� söyleyen varsay�m�n beni kesinlikle doyurmad�¤�n� kastediyo-
rum." Bu anlamda "tanr�tan�mazlar" bazen "kendilerine sunulan çarp�t�lm�ß imgede Tan-
r��n�n varl�¤�n� kabul etmeyi reddeden insanlar" olacaklard�r (Jules Lagneau).

Ancak gerçekte tanr�c�l�ktan baßka felsefi tutumlar da vard�r.1 S�ras�yla panteizm, ger-
çek tanr� tan�mazc�l�k (Bütün tanr� tan�mazlar, kendilerini tan�mayan müminler de¤ildir-
ler) ve idealist "Tanr�-de¤er" dinini inceleyece¤iz

n 2. Panteizm

Etimolojik olarak bu kelime her ßey (pan) tanr�d�r (theos) veya Tanr� her yerdedir anla-
m�na gelir. Þüphesiz panteizmi bütün ßeylerde, bütün hayvanlarda tanr�lar� gören çok tan-
r�c� fetißizmle kar�ßt�rmamak gerekir. Panteistler, tersine, evrenin temel birli¤ine inan�rlar.
Ancak onlara göre Tanr��y� evrenden ay�rmamak gerekir. Tanr� ne evrenin yarat�c�s�d�r, ne
onun d�ß�nda veya onun üstündedir (aßk�n). Tanr� evrenle bir düßer veya evren Tanr��da-
d�r, O�nun d�ß�nda de¤ildir. Tanr��n�n sonsuzlu¤u üzerinde çok �srar eden panteistler ya-
rat�c� bir Tanr� kabul etmek istemezler. Onlar ßöyle derler: E¤er Tanr� sonsuz ise kendi d�-
ß�nda bir evren yaratmam�ßt�r, çünkü sonsuz olana, tan�m� gere¤i, herhangi bir ßey ilave
edilemez. E¤er Tanr��dan ayr� bir evren Tanr��ya ilave edilirse, evren art� Tanr�, Tanr��dan
fazla bir ßey olur. O zaman Tanr� sonsuz olamaz. Yarat�c� bir Tanr��ya inanmak, Tanr��n�n
sonsuzlu¤una hakarettir. E¤er Tanr� kendisi d�ß�nda bir ßey yaratm�ß olsayd�, o zaman var
olan her ßey, mutlak sonsuzluk olmazd�. O halde evren Tanr��dad�r, O�nun d�ß�nda de¤il-
dir. Tanr� evrene içkindir.

Böylece stoac�lar Tanr��n�n cisim oldu¤unu söylemekteydiler. Ancak evren denilen bü-
yük cisim hareketsiz maddeden yap�lm�ß de¤ildi. Tersine evren, Tanr��n�n ruhunu olußtur-
du¤u canl� bir varl�kt�. Tanr�, dünyan�n ruhu, her ßeyin içinde bulunan ak�ld�. Ruhumu-
zun kendisi de tanr�sal nefesin bir parças�ndan ibaretti.

Yeni-platoncu bir filozof olan Plotinos�a göre tikel ve somut varl�klar Tanr��n�n bir ya-
rat�m�n�n konusu de¤ildirler, onlar daha çok tanr�sal birli¤in alçalmas�d�r. Çokluk Bir�den
yarat�m sonucu de¤il, Bir�in zamanda ve uzayda da¤�lmas� sonucu ortaya ç�km�ßt�r. Oluß,
ßeylerin de¤ißen ak�ß�, Ezeli-Ebedi varl�¤�n daha aßa¤� dereceden bir formudur.

Spinoza�ya göre tikel somut gerçeklikler, tümdengelim yoluyla ezeli-ebedi tanr�sal bir-
li¤e geri giderler. Nas�l üçgen kavram�ndan, onun iç aç�lar�n�n iki dik aç�ya eßit olmas� so-
nucu ç�kmaktaysa, tikel ßeyler de Tanr��n�n özünden ç�kan etkilerden ibarettirler. Sonlu
varl�klar Tanr��n�n yarat�mlar� de¤ildir, O�nun parçalar� "sonsuz tözün sonlu görünümle-
ri"dir. Tanr� veya do¤a (Deus sive natura), bizim içlerinden ancak iki tanesini, uzam ve dü-
ßünceyi bildi¤imiz, sonsuz say�da ana niteli¤e sahip olan sonsuz tözdür. �nsan, Tanr��n�n
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1 Öte yandan �lkça¤��n büyük felsefi sistemleri ne geleneksel tanr�c�l�¤a, ne panteizme indirgenebilirler. Pla-
ton için gerçek Tanr�, her ßeyin ezeli-ebedi örnekleri olan �dealar�n bütünüdür. Ama gözlerini bu ezeli-ebe-
di örne¤e çevirmiß olarak kendisinin yaratmad�¤�, kendisinden önce var olan bir maddeyle dünyay� meyda-
na getiren bir Yap�c� da vard�r. Aristoteles için Tanr�, saf düßünce, düßüncenin düßüncesidir (noésis noeseôs).
Tanr� sadece dünyay� yaratmamakla kalmaz, o ayn� zamanda kendisinden aßa¤�da bulunan dünyay� bilmez.
Buna karß�l�k dünya, modeline ve ere¤ine yönelir gibi Tanr��ya yönelir. Böylece Aristoteles için Tanr� �dün-
yay� bilmeksizin- "kendisine yönelen bu dünyan�n hareketsiz hareket ettiricisidir". Aristoteles�i yorumlayan
Ravaisson ßöyle demekteydi: "Dünya kendisini düßünen bir düßünceye as�l� olan kendisini düßünmeyen bir
düßüncedir." 



bir parças�d�r. �nsan�n ruhu sonsuz düßüncenin bir �ß�n�, bedeni ise sonsuz uzam�n son de-
rece küçük bir parças�d�r.1

Panteizme yeni bir biçim alt�nda XIX. yüzy�lda Hegel�de de rastlamaktay�z. Hegel için
Tanr�, önceleri do¤ada uyku halinde bulunan, bütün eksiksizlik ve parlakl�¤� ile ancak en
sonunda kendini göstermek üzere yavaß yavaß tarihte gerçekleßen mutlak ruhtur. Tanr�
önceden verilmiß de¤ildir, o kendisini insani kültürün ürünlerinde aßama aßama ger-
çekleßtirir. O halde Tanr� önce, ileriye do¤ru gitmekte olan insan ruhunun kendisidir ve-
ya daha do¤ru olarak, gelißimleri içinde, kültürün ve insani eserlerin kendisine do¤ru yö-
neldikleri mutlak bilgi, ideal s�n�rd�r. Aßk�nl�¤�n, ötenin geleneksel rolünü, burada, gele-
cek üstlenmektedir. O halde gerçek aßk�nl�k yoktur. Tanr� tarihin içindedir. Tarihin gerçek-
leßtirdi¤i de¤erler d�ß�nda de¤erler yoktur. �ki halk, iki uygarl�k çat�ßt�klar�nda zafer kaza-
nan halk veya uygarl�k gerçekte ruhun olußunun bir an�n� temsil eder. "Hak", muzaffer
olan güçle; "de¤erler", dünyan�n gidißiyle ayn� ßey olurlar. Tarihin sonunda baz� halklar�
mahkum edecek, baz�lar�n� ba¤�ßlayacak son bir yarg�lama günü olmayacakt�r. Tanr�, tari-
hin d�ß�nda ve üstünde olan aßk�n bir yarg�ç de¤ildir. O, tarihin kendisidir, olußta gerçek-
leßen ßeydir: "Dünya tarihi dünyan�n en son mahkemesidir". Bununla birlikte evrende
fiilen gerçekleßen ßey, ßu anda zafer kazanan ßey, tanr�sal özün kendisinden ibaret oldu¤u
ßey de¤ildir, çünkü Tanr� kelimenin, gerçek anlam�nda var olan de¤il, olacak oland�r.

Hegel�den itibaren bu Tanr� anlay�ß�, çeßitli biçimler alt�nda büyük bir baßar� kazana-
cakt�r. Tüm ça¤daß ilerleme felsefesi hegelci sistemden esinlenmißtir. Onun H�ristiyan dü-
ßüncesine uyarlanm�ß bir di¤er yank�s�n� Teilhard de Chardin�in evrimcili¤inde veya ßair
Rilke�nin düßüncelerinde bulmaktay�z: "Tanr��n�n gelecek olan, ebedi olarak gelecek olan
oldu¤unu, bizim yapraklar� oldu¤umuz bir a¤ac�n tam olgun meyvesi oldu¤unu neden
düßünmeyelim? Meydana gelen her ßeyin bir baßlang�c� oldu¤una inanm�yor musunuz?
Bu Tanr��n�n kendisinin baßlang�c� olacak de¤il midir? E¤er peßinden koßtu¤umuz ßey
çoktan tarihe kar�ßm�ß bir varl�ksa onun arkas�ndan koßmam�z�n ne anlam� vard�r?"

Asl�nda hegelci panteizm özü itibariyle çift anlaml�d�r ve iki ßekilde yorumlanabilir: Ya
bu kendini gerçekleßtiren Tanr�, insan zihninde sürekli ilerleme içinde olan "idealin bir ka-
tegorisi"nden ibarettir (Renan) ve bu durumda insan bir yarat�k olmaktan ç�kar ve kendi-
si arac�l�¤�yla o idealin gerçekleßti¤i ßey, baßka bir deyißle Tanr��n�n kendisinin yarat�-
c�s� olur veya Tanr�, Olußun, -her aßamas�n� daha önce gelen anlarla aç�klamam�z müm-
kün olmayan, tersine her aßamas� kendisinden sonra gelen ßeyi haz�rlayan, yaln�zca mut-
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1 Yahudi-H�ristiyan tanr�c�l�kla (dünyan�n ve insanlar�n yarat�c�s� olan Tanr�) panteizm (Tikel ßeyler Tanr��n�n
k�s�mlar�ndan baßka bir ßey de¤ildirler) aras�ndaki bu z�tl�k dinsel tutumun kendisinde, örne¤in sevgi anla-
y�ß�nda da devam eder. Panteist bir sistemde insan�n Tanr��y� sevmesi anlaß�labilir (Çünkü Tanr� varl�¤�n bü-
tünüdür), ama insan�n yak�n�n� sevmesi pek anlaß�lamaz (Çünkü yak�n� Tanr��n�n bir da¤�lmas�ndan, parça-
lanmas�ndan baßka bir ßey de¤ildir). Tanr��n�n tikel varl�klar� sevmesi ise daha da az anlaß�labilir bir ßeydir
(Çünkü Tanr� bir ßah�s de¤ildir, tikel varl�klar ise onun içkin birli¤inin alçalmas�, azalmas�ndan baßka bir ßey
de¤ildir) (Spinoza Etika�s�n�n beßinci k�sm�nda XIX. teoremi kan�tlarken ßöyle der: "Tanr��y� seven kißinin
O�nun taraf�ndan sevilmeyi arzu etmesi imkans�zd�r"). Bireysel varl�klar�n baßlang�çtaki birli¤in parçalan-
mas�ndan meydana geldi¤i panteist bir metafizikte sevgi, ancak kaybolmuß birli¤e duyulan nostaljik arzu
olabilir. Bir bireye karß� duyulan sevgi ise bir s�n�rlama, tikel bir varl�k içine "gömülme" olacakt�r. Buna kar-
ß�l�k tanr�c� bir düßüncede yarat�lm�ß insanlar�n kendilerinin bir de¤eri vard�r; sonsuz Varl�k�a duyulacak
sevgi, Tanr��n�n kendisinin sevdi¤i insanlara karß� duyulacak bir sevgiyi d�ßlamaz. Aziz Yuhanna ßöyle de-
mekteydi: "E¤er biri Tanr��y� sevdi¤ini söylüyor ve kardeßinden nefret ediyorsa o bir yalanc�d�r. Çünkü gör-
dü¤ü kardeßini sevmeyen görmedi¤i Tanr��y� sevemez". Kurtuluß tikelden tümele kaç�ßta, yarat�m eylemi-
nin kendisinin yapt�¤� ßeyi bozmakta bulunmaz. Yarat�lm�ß insanlar�n bir özerkli¤i ve pozitif de¤eri vard�r.



lak bilginin bilincinde yeniden ortaya ç�kmak üzere tarihte kendine yabanc�laßan �dea ta-
raf�ndan yönetilen Olußun- baßlang�c�nda fiilen var olan �dea�d�r.

Ancak sadece Hegel�in panteizmi de¤il, her panteizm çift anlaml�d�r. Panteizm, Tanr�
ve dünyay� birbirinden ay�rt etmeyi reddetmedir. Bu ise iki yönde anlaß�labilir.

Ya sadece Tanr� gerçektir, spinozac� terimlerle söylersek, var olan sadece "yarat�c� do-
¤a", tözün birli¤idir ve çoklu¤u içinde çeßitli olan somut dünya, "yarat�lm�ß do¤a" sadece
görünüßte vard�r. Bu, dünyan�n kendisinin yaln�zca bir rüya olmas�na karß�l�k gerçekten
var olan�n sadece Tanr� oldu¤unu ileri süren Asya panteizmidir. (Bu anlay�ßa akozmizm,
yani kozmosun, evrenin var olmad�¤�n� ileri süren ö¤reti denebilir.) 

Veya bunun tamamen tersine, sadece evren gerçektir. Dünya, var olan ßeylerin topla-
m�ndan baßka bir ßey de¤ildir. Bu durumda Tanr� her ßeyi ifade etmek için kullan�lan bir
kelimeden, boß bir kelimeden baßka bir ßey de¤ildir. Ve panteizm burada k�l�k de¤ißtirmiß
bir tanr�tan�mazc�l�kt�r. "E¤er her ßey Tanr� ise Tanr� hiçbir ßey de¤ildir." Gerçekten pante-
izm, tanr�tan�mazc�l�ktan, yarat�c�yla yarat�lm�ß aras�ndaki ayr�m� hayli zay�flatmakla bir-
likte belli bir ölçüde korumas� bak�m�ndan ayr�l�r. Stoal�larda dünya ruhu dünya ile ayn�
ßey de¤ildir. Dünya ruhu, dünyay� "geren", ona yap� ve hayat veren ßeydir. Plotinos birle
ço¤u birbirinden ay�rt eder: Çok, Bir taraf�ndan yarat�lmam�ßt�r, ondan "ç�km�ß"t�r. Spino-
za�da "yarat�lm�ß do¤a" "yaratan do¤a"n�n yay�lmas�d�r. Hegel�de �dea�n�n tarihin ak�ß�n�n
d�ß�nda bir varl�¤� olmamakla birlikte, dünya tarihinin gerçek, somut ak�ß�, kendisi alt�n-
da bulunan ve kendisini aç�klayan �dea�dan ay�rt edilir. Böylece panteist çözüm, zay�f bir
tanr�c�l�kla saf ve basit bir tanr�tan�mazc�l�k aras�nda kalmaya mahkum olarak, her zaman
bir çift anlaml�l�k gösterir.

n 3. Tanr�tan�mazc�l�k (ateizm)

Bu, Tanr��n�n bütünüyle inkar�d�r: Dünya aßk�n bir varl�k taraf�ndan yarat�lmam�ßt�r;
bir iç birlikten, kendisinin gelißmiß hali anlam�na gelece¤i bir ilkeden de ç�kmam�ßt�r. O
bir ere¤e, kendisinin sonu ve gelißmiß hali olarak önceden konulmuß bir hedefe do¤ru
ilerlemez. Maddenin herhangi bir yarat�c� neden veya yarat�c� nedene benzer bir ßey tara-
f�ndan aç�klanmaya ihtiyac� yoktur. Madde ezeli-ebedidir1, onun ne baß� vard�r, ne sonu.
Evrendeki tüm olaylar, özellikle insan�n varl�¤� ve tarihi, hareket halinde olan maddenin
gelißim yasalar�ndan hareket ederek aç�klanabilir. Maddeden ç�km�ß olan insan yavaß ya-
vaß onun bilincine varm�ßt�r ve evrende nihai olarak erißilmesi imkans�z hiçbir s�r yoktur.
Bu, özellikle marksistlerin bak�ß aç�s�d�r. O halde dar anlam�nda tanr�tan�mazc�l�k mater-
yalizmi içerir.

n 4. Bilinemezcilik (agnostisizm)

Bu terim, ço¤unlukla, sadece Tanr� hakk�nda hiçbir fikre sahip olunamayaca¤�n� düßü-
nenleri de¤il (Sully-Prudhomme Tanr��y� "anlamad�¤�m ßeyi anlamam için bende eksik
olan ßey" olarak tan�mlamaktayd�) ayn� zamanda bu düßünceye Tanr��n�n var olup olma-
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1 Tanr�tan�mazlar, özellikle marksistler, bu ifadeden hoßlan�rlar. Belki bu anlamda "ezeli-ebedi" ifadesi yerine
"sürekli, devaml�" ifadesini kullanmak daha iyidir. Çünkü tanr�bilimin geleneksel terminolojisinde ezeli-ebe-
di her zaman devam eden de¤il, zaman�n d�ß�nda olan anlam�na gelir. 



d�¤�n�n bilinemeyece¤ini ekleyen kißileri ißaret etmek için kullan�l�r. Tanr�tan�mazc�lardan
farkl� olarak bilinemezciler, evreni esrarl� bulurlar. Evrenin yarat�lm�ß olmas� veya bir baß-
lang�ca ve sona sahip olmamas�, ayn� ölçüde kavran�lamaz ßeylerdir. Pozitivist Littré mut-
la¤�n, "kendisine dalmak için ne teknemiz, ne yelkenimizin olmad�¤� okyanus" oldu¤unu
söylemekteydi. 

n 5. "Ruh dini"

Baz� filozoflar, onda hakikatlerin ve de¤erlerin kayna¤�n� bulmalar� bak�m�ndan insan
ruhunun kendisine Tanr� ad�n� verirler. Bu gelenek özellikle XIX. ve XX. yüzy�l Frans�z
idealizmi, Jules Lagneau ve Leon Brunschvicg�in idealizmlerinden olußan gelenektir.1

Lagneau�nun bak�ß aç�s� ßöyle özetlenebilir: Tanr�, kelimenin gerçek anlam�nda var de-
¤ildir. Tanr�, de¤erdir; var olan de¤ildir, olmas� gerekendir; bir varl�k de¤ildir, bir taleptir.
Var olan her ßey s�n�rl�d�r, ba¤�ml�d�r, ama düßüncemiz mutlak de¤er kavram�na yüksele-
bilir. Tanr��n�n var oldu¤una inanmak, Tanr��ya hakaret etmek, onu dondurmak, bir eßya
gibi ortaya koymakt�r. Tanr� varl�k de¤ildir, bir de¤erdir. Varoluß Tanr� için bir tür kirlen-
me olacakt�r. Sonuç olarak Tanr��n�n tanr�sall�¤�n� korumak için varl�¤�ndan vazgeçilecek-
tir. 

Öte yandan bu "de¤er-tanr�", çelißkiye düßülmeden inkar edilemez. Çünkü "De¤erler
yoktur" diyecek kadar ahmak biri, "De¤erler yoktur" demenin, gizil olarak, de¤erli bir ßey
oldu¤unu düßünür ve böylece de¤eri inkar ederken onu tasdik etmiß olur. Kendi üzeri-
ne döner dönmez, kendi üzerinde düßünür düßünmez her düßünce, düßüncenin ilk ve ana
tasdikinin düßüncenin de¤erini tasdik etmek oldu¤unu keßfeder. �ßte düßüncenin kendi-
siyle keßfedilen düßüncenin bu mutlakl�¤�, Tanr��d�r. 

Leon Brunschvicg için Tanr�, ruhumuza içkin olan do¤runun ve adaletin ilkesidir. Bu
idealizm, ço¤unlukla denilenin tersine, bir panteizm de¤ildir, çünkü burada Tanr� do¤aya
özdeß k�l�nmam�ßt�r. Ruh, maddenin, ßeylerin varl�¤�n�n hesab�n� vermek zorunda de¤il-
dir; çünkü madde, ruhun alt�nda, bir çeßit ona lay�k olmayan ßeydir. Tanr�, maddenin de-
¤il, do¤rular�n ve de¤erlerin kayna¤�d�r. Brunschvicg�in panteizmle ortak olarak paylaßt�-
¤� ßey, Tanr��y� aßk�n bir varl�k, bir kißi olarak görmeyi reddetmesidir. Tanr� ruhun, onun
d�ß�nda bulunan, ona aßk�n olan, esrarl� bir kayna¤� olmay�p, ruha içkindir. Bilincin kay-
na¤� olan Tanr� bir kißi de¤ildir. "Tanr� sevgidir" dendi¤inde bundan Tanr��n�n bizi yarat-
m�ß olan ve bizi seven esrarl� bir kißi oldu¤unu de¤il, basit olarak "bizde seven" ßey, ç�kar
peßinde koßmayan bir sevginin ruhsal ilkesi oldu¤unu anlamak gerekir. 

Bu nedenle dolay� Brunschvicg bir tanr�tan�maz olarak görülmeyi istememektedir. Ki-
ßisel ve yarat�c� bir Tanr��ya inanmay� reddetmek, ona göre, tanr�tan�maz olmak de¤ildir,
tersine daha saf bir inanc�, bu içkin Tanr��ya, "sembollerin bollu¤u, dualar�n övgüsü, tö-
rensel debdebelerin ihtißam� ile kendisine tap�n�lmayacak yoksul, ç�plak Ruh-Tanr��ya"
inanmay� kabul etmektir. Brunschvicg�e göre, tam tersine, bir kißilik olan, yarat�c� ve ödül-
lendirip cezaland�ran bir tanr�ya olan inanç insan biçimcilik ve puta tapma ile lekelenmiß-
tir ve ruh-Tanr��y� gözden kaç�rmas� bak�m�ndan tanr�tan�mazd�r. 
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1 Brunschvicg�in Spinoza�dan, Lagneau�nun Descartes ve Kant�tan esinlenmelerine karß�l�k bu iki filozof esas-
ta Tanr� konusunda ayn� görüßtedirler. Tanr�, ruhtur ve bu ruh evrensel do¤rular� ve de¤erleri kavramas� ba-
k�m�ndan insan ruhudur. 



Görüldü¤ü gibi filozoflar�n Tanr� hakk�nda sahip olduklar� anlay�ßlar çok çeßitlidir.
Geleneksel Tanr��n�n varl�¤� problemini aç�k bir ßekilde tart�ßmak için , hangi Tanr� anla-
y�ß�ndan söz etti¤imizi bilmemiz gerekir. Bundan dolay� bundan sonra gelecek sayfalarda
söz konusu olan�n tanr�c�l�k oldu¤unu, yani yarat�c� ve aßk�n, her ßeye gücü yeten, mü-
kemmel, do¤a yasalar�n�n ve (mant�ksal, estetik, ahlaksal) de¤erlerin kayna¤� olan bir
Tanr��n�n, kißisel bir Tanr��n�n, büyük bat� dinlerinin ve tanr�c� filozof ve tanr� bilimcilerin
Tanr��s�n�n varl�¤� problemi oldu¤unu aç�kl�¤a kavußtural�m.

2. Problemin dolayl� ortaya konmas�: Psikolojizmin etkileri

Tanr� var m�d�r? Bugün bu problem seyrek olarak do¤rudan bir biçimde ortaya kon-
maktad�r. �nançl� veya inançs�z olsunlar, bugün insanlar karß�s�ndakilerin tutumlar�na ka-
n�tlarla cevap vermek yerine, eleßtirmek istedikleri tezin kayna¤�nda biyolojik, psikolojik,
toplumsal motiflerin varl�¤�n� ortaya ç�kararak, bu tutumu dolayl� bir yöntemle alt etme-
ye çal�ßmaktad�rlar. Böyle bir yöntem, psikolojizm olarak adland�r�labilir.

Bu "taktik" yeni de¤ildir; o, tanr� savunmac�lar�, özellikle din ve ahlak vaizleri taraf�n-
dan her zaman uygulanm�ßt�r. Do¤rudan do¤ruya inançs�z kißinin kan�tlar�n� tart�ßmak
yerine ona ßöyle denmißtir: Siz gururunuz nedeniyle Tanr��ya inanmay� reddediyorsunuz,
çünkü sizden üstün ve kendisine ba¤�ml� olaca¤�n�z bir varl�¤� kabul etmek istemiyorsu-
nuz. Ayn� ßekilde en yüksek bir yarg�ca inanman�z, s�n�r tan�mayan tutkular�n�z�n tatmi-
nini rahats�z edecektir. Dinsizlerin �man Kitab� adl� eserinde Père Sertillanges ßunlar� söy-
ler: "Tanr�tan�maz materyalizmin iki avantaj� vard�r: O, evreni gururumuz için muhteßem
bir oyuncak ve tutkular�m�z için serbest bir mekan k�lar." Sertillanges, belagat gücü yük-
sek bir vaizin ßu sözlerini büyük bir memnuniyetle zikretmektedir: "...dibinde gö¤ün yan-
s�d�¤�n� görmeksizin suda domuzun surat�n� arayan, haz peßinde koßan tanr�tan�maz..."

Bu tart�ßma yöntemi tanr�tan�mazlar taraf�ndan da ayn� yayg�nl�kta kullan�l�r. Herkes
Nietzsche�nin H�ristiyanl�¤a yöneltti¤i eleßtiriyi bilir: H�ristiyanlar bu dünyadaki mut-
suzluklar�n� telafi için kendilerine bir öte dünya yaratm�ß olan köleler, hayatta yenil-
mißlerdir. Onlar gerçek de¤erlere, efendilerin ve güçlülerin de¤erlerine kat�lamamalar�-
n�n tesellisi olarak sahte de¤erler yaratm�ßlard�r. Beden sa¤l�¤�na sahip olmad�klar� için
ruhun kurtulußu masal�n� uydurmußlard�r. "Bu dünyaya iftira etmek, onu kirletmek için
baßka bir dünya icat etmißlerdir." �çgüdülerinin eksiksiz biçimde tatmini anlam�na gelen
dünya zevklerinden pay alamad�klar� için "günah" kavram�n� ortaya atm�ßlard�r. 

Ancak dinsel tutumun psiko-sosyolojik eleßtirisini baßlatan Ludwig Feuerbach ve Karl
Marx olmußtur. Feuerbach, hegelci yabanc�laßma temas�n�, materyalist bir perspektife ak-
tarm�ßt�r. Hegel�e göre (e¤er Tanr� isterse) �dea, kendini gizler. Tam olarak kendini göster-
meden önce geçici olarak tarihte kendine yabanc�laß�r. Feuerbach�a göre bunun tam tersi-
ne bu dünyada gerçekleßtiremedi¤i adalet rüyas�n� kendinden ay�rarak, kendisine yaban-
c�laßt�rarak gö¤e yans�tan, insand�r. Adalet, sevgi, bilgelik insan bilincinin özellikleridir,
onlar "fantastik" bir biçimde Tanr��ya yans�t�lan insani ideallerdir: Feuerbach, "Tanr�lar, in-
san�n gerçekleßmiß arzular�d�r" der ve ona Marx��n hayran oldu¤u ßu çarp�c� cümleyi ek-
ler: "Yoksul insan�n zengin bir tanr�s� vard�r." Böylece Tanr�, hayali bir gerçeklik ad�na as-
l�nda kendisine ait olan bir ßeyin elinden al�nm�ß oldu¤u insan�n hayali bir yans�tmas�n-
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dan baßka bir ßey de¤ildir. Tanr��n�n ve öte dünyan�n varl�¤�n� inkar etmek, o halde, insan
için kendi mal�n� yeniden ele geçirmesinden baßka bir ßey olmayacakt�r. 

Marx, Feuerbach��n temalar�n� benimseyerek aç�kl�¤a kavußturur: Dünya üzerinde in-
san�n insan� sömürmesiyle insani de¤erler ayaklar alt�na al�nm�ßt�r. O zaman bu de¤erler
dinsel masallar biçiminde gö¤e yans�t�l�r. Çünkü Marx�a göre din "halk�n afyonu, kalp-
siz bir dünyan�n kalbidir".1 Sömürenler yeryüzünde sömürdükleri insanlara, kendilerin-
den mahrum ettikleri nimetleri öte dünyada vaat ederler.

Tanr�ya inanmayan�n önünde baßka dolayl� eleßtiri sistemleri de vard�r. O, Freud�a da
baßvurabilir. Freud kendisine tanr� inanc�nda çocu¤un babaya karß� sevgisinin bir aktar�-
m�n�n, adil, iyi ve her ßeye gücü yeten bir baban�n korumas� alt�nda çocuklu¤a nostaljik
bir dönüßün söz konusu oldu¤unu gösterecektir. "Baban�n ölüßü, Tanr��n�n do¤ußudur". O
Bergson�dan da bir eleßtiriyi ödünç alabilir. Bu, asl�nda Ahlak ve Dinin �ki Kayna¤��n�n ya-
zar�n�n statik dinleri, sosyolojik biçimlerinde donmuß olan ilkel dinleri aç�klamakta kul-
land�¤� bir eleßtiridir. Buna göre ölüm korkusu, bilinçli bir varl�kta, gelece¤e inanç duygu-
su taraf�ndan telafi edilen bir kayg� yarat�r. Baßar�s�zl�k korkusu, insanlar�n iyili¤ini iste-
yen bir güce inanmayla telafi edilir. Dinsel inançlar basit olarak akl�n berrak görüßünün
insan� çöküntüye götürece¤i ßeye (ölüm korkusuna, önceden kestirilemeyen ßeylerin ya-
ratt�¤� y�lg�nl�¤a) karß� içgüdünün kendini savunma tepkisidir. O halde din, ruhun haya-
t�n�n bir an� de¤il, yaßama içgüdüsünün hizmetinde olan bir araçt�r. Dinsel mitolojinin
herhangi bir do¤ruluk de¤eri yoktur, biyolojik bir ißlevi vard�r.2 Bergson�un ilkel dinlerde
gözlemledi¤i dinin efsane yaratma ißlevi budur.

Nihayet inanmayan bir kißi Durkheim�da da (Dinsel Hayat�n �lkel Biçimleri) silahlar bu-
lacak ve tanr�c�ya ßöyle diyecektir: "Tanr� sembolik ad� alt�nda siz, sizi aßan, sizi kendi
üzerinize yükselten toplumun bilincine var�yorsunuz.� (Toplumsal hayat�n seremonile-
rinde birey teselli edici ve güçlendirici bir etkinin kendisine nüfuz etti¤ini hisseder.) 

Psikolojizm hakk�nda ne düßünece¤iz? Jean Lacroix�nin dedi¤i gibi, ister din ve ahlak
vaizlerinin, ister Tanr��ya inanmayanlar�n psikolojizmi olsun, her psikolojizm "kan�tlara
kan�tlarla karß� ç�kmay� reddeder, bir sistemi do¤rudan bir tarzda gerekçelerle sarsmaya
de¤il, biyolojik, psikolojik ve toplumsal temellerini göstererek y�kmaya çal�ß�r".

Böylece psikolojizm metafizik soruyu cevapland�r�lmam�ß b�rak�r. Þüphesiz e¤er meta-
fizik tercihlerimizi, gerçekten onlara kar�ßmas� mümkün olan tüm duygusal veya toplum-
sal motiflerden ar�nd�rmak üzere, onu kendimize uygularsak bu eleßtiri yöntemi verimli-
dir. Ama bu yöntemin kapsam� tamamen psikolojiktir. Bay Dupont�un kendini rahatça
tutkular�na b�rakmas� için tanr�tan�maz olmas� mümkündür. Bay Durand��n ise ölümden
korktu¤u için tanr�ya inan�yor olmas� mümkündür. Bu bize bay Dupont ve bay Durant
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1 Asl�nda dini inanc�n en güçlü oldu¤u grup genel olarak yoksul proleterya de¤ildir. Marksistler bunu kabul
ederler ve düßüncelerini ßöylece aç�kl�¤a kavußtururlar: Din korku içinde olan, kendilerini tarihin mahkum
etti¤ini hisseden toplum s�n�flar�na aittir. Buna karß�l�k  güçlü ve ümit dolu, yükselmekte olan s�n�flar din-
den vazgeçebilirler.  XIX. yüzy�lda  yenilmiß olan soylular s�n�f� ve ezilmiß olan halk aras�nda dindarl�k yay-
g�nd�. Buna karß�l�k burjuvazi voltaireciydi. Daha sonra ißçi s�n�f� kendi gücünün bilincine vard�¤�nda ve
burjuvazi gelecekten korkmaya baßlad�¤�nda bu kez burjuvazi dine s�¤�nd�. Bu olgu bir marksiste ßu sözü
sarf ettirmißtir: "Bay Homais epeyidir  dine döndü, çünkü her grevde eczanedeki kalfas� karß�s�nda titriyor
ve eczanelerin devletleßtirilece¤inden korkuyor."

2 Dostoyevski�nin bir kahraman� "�nsan Tanr��y� kendini öldürmemek için yaratm�ßt�r" der. 

Durkheim�dan Freud�a

Psikolojizmin
çift anlaml�l�¤�



hakk�nda birçok bilgi verir, ama Tanr��n�n varl�¤� problemini çözmemize katk�da bulun-
maz. Dolay�s�yla bu konuda her iki grubun görüßlerini dinleyerek bu problemi do¤rudan
ortaya koymam�z�n zaman�d�r.1

3. Problemin do¤rudan ortaya konmas�: Tanr� var m�d�r?

Burada Tanr��n�n varl�¤� lehine ortaya at�lan farkl� kan�tlar� inceleyece¤iz. Ayn� ßekilde
tanr�ya inanmayanlar�n bu kan�tlara yönelttikleri eleßtirilere de ißaret edece¤iz. Bu sunu-
mumuz nesnel kalmaya ve her iki grubun da düßüncelerine ihanet etmemeye çal�ßacakt�r.
Burada amac�m�z sadece okuyucuya kißisel düßüncelerine k�lavuzluk edebilecek özet ama
aç�k bir bilgi vermektir.

n 1. Evrenin nedeni olarak tanr�

Bu kan�t, iki somut biçimde takdim edilebilir. Ya Tanr� olaylar�n nihai nedeni olarak or-
taya konur: Her olay�n bir nedeni vard�r. Bu nedenin de bir nedeni vard�r. Bu sonuncunun
da bir baßka nedeni vard�r. Ama bir noktada durmak ve olay�n bir ilk nedenini kabul et-
mek gerekir. Bu, Tanr��d�r. Veya Tanr� -Aziz Thomas�n�n Aristoteles�ten ödünç alm�ß oldu-
¤u terimlerle- "evrenin ilk hareket ettiricisi" olarak ortaya konur: Evrende hareket var-
d�r. Örne¤in bir cenin, yetißkin olur. O, kuvve halinde bir yetißkindi, fiil halinde bir yetißkin
olacakt�r. Dünyada her an kuvve halinde, güç halinde olan ßey, fiil haline geçer, yani ger-
çek olur. Hareket ettirmek, bir ßeyi bir kuvve halinden fiil haline geçirmektir. Hareket et-
mek, bu de¤ißime, bu geçiße maruz kalmakt�r. Hareket eden cisim, hareketini bir baßka ße-
ye geçirir. Ancak baßlang�çta bir hareket kayna¤�n� kabul etmemiz gerekir. Aziz Tho-
mas�n�n dedi¤i gibi "Kendisi bir baßkas� taraf�ndan hareket ettirilmeyen bir ilk hareket et-
tiriciye erißmek gerekir ve herkes bunun Tanr� oldu¤unu anlar".

Daha genel olarak, evrenin varl�k nedeninin kendisinde olmad�¤�n�, onun olumsal ol-
du¤unu söyleyebiliriz. "Neden hiçbir ßey yok de¤il de bir ßey var?" diye kendimize sora-
biliriz. Bu sorunun cevab� "Çünkü Tanr�, evrenin aç�klamas�n� ve varl�k nedenini kendi-
sinde buldu¤u zorunlu varl�kt�r" olacakt�r. 

Bu kan�tlara çeßitli eleßtiriler yöneltilmißtir. �lk hareket ettirici kan�t�, baz�lar�na çok
modas� geçmiß görünmektedir. Gerçekten Aristoteles ve Aziz Thomas2 yaln�zca hareket-
sizli¤in normal, do¤al oldu¤unu, buna karß�l�k hareketin bir aç�klamaya ihtiyaç gösterdi-
¤ini düßünür gibidirler. Ama XVII. yüzy�ldan bu yana fizik, ßeyleri baßka türlü göz önü-
ne alm�yor mu? Biz hareketsiz olma veya muntazam bir harekette bulunma durumlar�n�
de¤ißtirmek üzere bir baßka faktör iße kar�ßmad�kça hareketsiz olan bir cismin hareketsiz-
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1 Felsefi Tanr� problemini görmezlikten gelmenin birkaç tarz� vard�r.  Psikolojizm, felsefi Tanr� problemi yeri-
ne bir inanma veya inanmama psikolojisini geçirir.  �manc�l�k (fideizm) "kalbe duyarl�" bir Tanr��ya inanma
eylemini akl�n yetki alan� d�ß�na ç�kar�r.  Mistisizm  Tanr��n�n esinlenmiß kißinin ruhunu "ziyaret eden", ora-
da "ikamet" eden sözle  ifade edilemez varl�¤�na baßvurur. 

2 Aquino�lu Thomas, Aristoteles�in kan�t�n� H�ristiyan tanr�biliminin taleplerine uyarlar.  Aziz Thomas için  ilk
hareket ettirici, evrenin hareketlerinin nedeni olan yarat�c� Tanr��d�r. Oysa Aristoteles için bunun tersine Tan-
r� itmeyle de¤il, varl�klar� kendine çekmeyle hareket ettirir. �lk neden en son erektir, çünkü Aristoteles�in
Tanr��s� kendisine yönelen dünyay� bilmez. 

�lk neden olarak
Tanr�



li¤ini, muntazam harekette bulunan bir cismin hareketini korudu¤unu kabul etmekteyiz
(Eylemsizlik ilkesi). O halde muntazam hareket de hareketsizlik kadar do¤ald�r. Ça¤daß
dinamik için hatta hareketsizlik, hareketin özel bir halidir. K�saca aristotelesçi kan�t Gali-
le-öncesidir

Nedenselli¤e dayanan kan�t (neden ve eserler dizisini sona erdirmek veya daha do¤-
rusu baßlatmak için baßvurulan Tanr�), Kant taraf�ndan eleßtirilmißtir. Kant�a göre ak�l, ne-
densellik ilkesini, nedensellik "kategorisi"ni meßru bir tarzda veya meßru olmayan bir
tarzda kullanabilir. E¤er ben "Bir metal çubu¤un �s�t�lmas�, bu metal çubu¤un genleßme-
sinin nedenidir" dersem, nedensellik kategorisini do¤ru bir biçimde kullanm�ß olurum.
Çünkü bu iki olay, �s�tma ve genleßme, bana deney taraf�ndan verilmißtir ve insan zihni-
nin onlar� nedensellik kategorisiyle birleßtirmekten baßka yapacak bir ißi yoktur. Ancak
ak�l, Tanr��n�n evrenin nedeni oldu¤unu ileri sürdü¤ünde bu ba¤�nt�n�n tek bir terimi -ev-
ren- bana deney taraf�ndan verilmißtir, di¤eri, yani Tanr� ise tümüyle varsay�lan bir ßey-
dir. Ak�l, deney taraf�ndan verilen iki olay� birbirine ba¤lamak için nedensellik kategori-
sini kullanma hakk�na sahiptir, ama olaylar�n d�ß�nda, gerçek deneyin d�ß�nda bulunan bir
ßeyi tasarlamak üzere nedensellik kategorisini kötüye kullanma hakk�na sahip de¤ildir.1

Nedensellik ilkesi, bir keßfe davet ilkesidir, bir uydurmaya izin verme ilkesi de¤ildir.
Kant��n bir yorumcusunun dedi¤i gibi, "Nedenselli¤i dünyada arama hakk�m�z vard�r,
ama dünyan�n kendisiyle ilgili bir nedensellik icat etme hakk�m�z yoktur".

Brunschvicg de benzeri bir eleßtiri ortaya koymußtur: Dünya neden vard�r? Bunun için
Tanr� yard�ma ça¤r�lmaktad�r. Ama nedensellik ilkesinin talepleri Tanr� için de bir neden
istemeye bizi itmeyecek midir? "Yarat�lmam�ß bir yarat�c�n�n varl�¤�, kendisi ad�na yok-
luktan bir ilk nedeni ç�karmaya muvaffak olmakla övündü¤ümüz ilkeyle aç�k bir çelißki
meydana getirmektedir." E¤er nedeni olmayan bir Tanr� kabul ediyorsak daha basit ola-
rak nedeni olmayan bir dünyay� da kabul edebiliriz.

n 2. Evrendeki düzenin kayna¤� olarak tanr�

Bu, çok eski ve çok ünlü bir kan�tt�r. Dünya, en yüksek bir zekan�n eseri gibi görünmü-
yor mu?2 Bir çiçe¤in, bir manzaran�n güzelli¤i, tesadüfi bir birleßmenin mi ürünüdür?
Canl�lar�n organlar�n�n, örne¤in (optik bir aletle sinirsel bir aleti uyumlu bir ßekilde bir-
leßtiren) gözün olußumu, tesadüfün, yani hiçbir amaç gütmeyen mekanik nedenlerin ili-
neksel bir birleßiminin sonucu olabilir mi? Þüphesiz matematikçiler, kuramsal olarak bü-
tün birleßimlerin mümkün oldu¤unu ve herhangi bir birleßimin ortaya ç�kabilece¤ini söy-
leyebilirler. Örne¤in, daktilolar�n üzerindeki tußlara herhangi bir s�rayla basacak may-
munlar tesadüfen �lyada�y� yeniden yazabilirler. Ama bu kuramsal imkan, pratikte muh-
temel de¤ildir. Gerçekten dünyan�n düzeni, bütün olaylar�n varl�k koßullar�n� bir amaç
do¤rultusunda bir araya getiren zeka sahibi bir ilk nedenin var olmas�n� gerektirmektedir.
Bu erekselli¤e dayanan kan�t veya bazen (Yunanca "erek, amaç" anlam�na gelen telos keli-
mesini kullanarak) dendi¤i gibi teleolojik kan�tt�r. 
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1 Bu varsay�mda Tanr� do¤rulanamaz bir tezin konusu, olaylar� aç�klama iddias�nda olan ancak kendisini ka-
n�tlaman�n imkans�z oldu¤u salt bir varsay�m olacakt�r. Laplace, "Tanr� m�? Benim böyle bir varsay�ma ihti-
yac�m yok!" demekteydi.

2 Voltaire�e bkz. "Evren beni zor duruma sokuyor ve bu duvar saatinin var oldu¤u, ancak onu yapan bir saat-
çinin olmad�¤�n� düßünemiyorum".

Kant��n eleßtirisi

Ereksellik ve inayet



Bu kan�t�n sadece bir iç amaçl�l�¤�n varl�¤�na (her organizman�n iç yap�s�n�n uyumu)
de¤il, ayn� zamanda d�ß bir amaçl�l�¤�n varl�¤�na (Evrenin tüm k�s�mlar� birbirleri için ya-
rat�lm�ßt�r: daha özel olarak her ßey, yarat�m�n hükümdar� olan insan için yarat�lm�ßt�r)
dayand�¤�na ißaret edelim. O halde bu kan�t sadece evrenin belli bir plana göre düzenlen-
mesini de¤il, ayn� zamanda bu düzenlemenin kusursuz oldu¤unu, bu düzenin do¤ru ve
iyi oldu¤unu varsaymaktad�r. Eski Ahit�teki Yarat�l�ß kitab�nda dendi¤i gibi, "Tanr� yapt�-
¤� her ßeyi gördü. Onlar çok iyiydiler".

O zaman bu kan�t, evrende kötülü¤ün varl�¤� ad� alt�nda, ana bir güçlükle karß�laß-
maktad�r. Do¤ada ac� ve düzensizlik yok mu? Canl� varl�klar mücadele için çok çeßitli ve
korkunç sald�r� ve savunma silahlar�yla donat�lm�ß de¤iller mi? E¤er çiçekler gözlerimizi
büyülemek için varsalar, peki bize ac�, hastal�k ve ölüm getiren virüsler niye var?

Victor Hugo, bir Jacques Prévert�in esinini önceden haber veren m�sralarda ßunlar�
söylemekteydi:

"Dünya ölümün kaynaßt�¤� ve yarat�klar�n gruplar halinde birbirlerini yedikleri bir
bayram yeridir"

Brunschvicg, kelimenin neroncu anlam�nda "sanatç� tanr�"dan söz etmekteydi (Neron
bir sanatç� oldu¤unu iddia ediyordu ve Roma yang�n�n�n manzaras�n� hayranl�kla seyret-
mekteydi). Ancak bu korkunç, kötünün varl�¤� problemi hiçbir yerde Kitab-� Mukaddes�te,
Eyüp kitab�nda oldu¤u kadar etkileyici ve derin bir ifade bulmam�ßt�r: "Kad�ndan do¤an
insan az bir süre yaßar. Gül gibi do¤ar ve baß� kopar�l�r." Genellikle kötünün varl�¤� prob-
lemi bir ikilem biçiminde ortaya konur: Ya Tanr�, her ßeye gücü yetendir. O zaman e¤er is-
temiß olsayd� kötüyü ortadan kald�rabilirdi. Demek ki istememißtir, o halde o bütünüyle
iyilik de¤ildir. Veya Tanr�, bütün iyili¤i içinde her türlü kötülü¤ü ortadan kald�rmay� iste-
mißtir. E¤er bunu yapmam�ßsa bunun nedeni ona gücünün yetmemesi olmußtur. Kötü or-
tada oldu¤una göre, Tanr� ayn� zamanda nas�l hem sonsuz derecede iyi, hem sonsuz de-
recede güçlü olabilir?

Tanr�bilimciler Tanr��y� bu ikili güçsüzlük ve kötü niyetlilik ßüphesinden kurtarmak is-
temißlerdir. Onlar Tanr��n�n avukatl�¤�n� üstlenmißlerdir. Tanr� savunmas� denen ßeyin ko-
nusu budur.

Tanr��dan her türlü ßüpheyi uzaklaßt�rmak için en basit olan ßey, kötünün ister do¤ru-
dan do¤ruya (insan�n baßka insanlara yapt�¤� kötülü¤ün sorumlusu oldu¤u durum), ister
dolayl� olarak (Tanr��n�n insanlar� ißlemiß olduklar� günahlardan ötürü cezaland�rmas�
durumu ) insan�n hatas� sonucu ortaya ç�kt�¤�n� kabul etmek olmayacak m�d�r?

Ancak bütün bunlarda insan evrene kendi psikolojisini yans�tmakta de¤il midir? Eti-
ka�n�n birinci kitab�n�n ek k�sm�nda ßunlar� yazan Spinoza�n�n görüßü buydu: "�nsanlar
her ßeyi bir amaç u¤runa, yani elde etmek istedikleri bir fayda için yaparlar (...) Kendile-
rinde ve kendilerinin d�ß�nda kendileri için faydal� olan� elde etmelerine yarayan birçok
araçla, örne¤in görmek için gözlerle, ö¤ütmek için dißlerle, beslenmek için bitki ve hay-
vanlarla, kendilerini ayd�nlatmas� için güneßle, bal�klar� beslemesi için denizle karß�laßt�k-
lar�nda, bunun sonucu onlar�n do¤adaki her ßeyi kendi yararlar�na tahsis edilmiß araçlar
olarak göz önüne almalar� olmußtur (...). Þeyleri araçlar olarak göz önüne ald�ktan sonra
onlar bu ßeylerin kendi kendilerine meydana gelmiß oldu¤una inanamam�ßlard�r. Ama
kendileri için haz�rlama al�ßkanl�¤�nda olduklar� araçlardan hareketle, do¤ada her ßeyi in-
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san için düzenlemiß, her ßeyi onun kullan�m� için yapm�ß olan bir veya birden fazla efen-
dinin var oldu¤u sonucuna geçmißlerdir (...) Do¤an�n bize sa¤lad�¤� çok say�da avantaj ya-
n�nda baz� olumsuz ßeylerle, f�rt�nalar, yer sars�nt�lar�, hastal�klarla da karß�laßm�ßlard�r
(...). O zaman tüm bu kötü ßeylerin Tanr�lar�n insanlar�n kendilerine karß� yapm�ß olduk-
lar� hakaretlere, yani olußturduklar� dinlere karß� ißlemiß olduklar� suçlara sinirlenmele-
rinden ötürü baßlar�na geldi¤ine karar vermißlerdir. Deneyin her gün bunu yalanlamas�-
na, bir sürü örnekle iyi ve kötü ßeylerin dindar veya dinsiz insanlar�n baß�na hiçbir ayr�m
yapmaks�z�n geldi¤ini göstermesine ra¤men, bu önyarg�lar�ndan vazgeçmemißlerdir."

Problem daha önce Kitab-� Mukaddes taraf�ndan da güçlü bir biçimde ortaya konmuß-
tu: Baß�na gelen felaketlerin alt�nda ezilmiß olan Eyyüb ne Tanr��ya karß� bir günah ißledi-
¤ini, ne adalet konusunda görevini yerine getirmedi¤ini düßünmektedir. Bu durumda ba-
ß�na gelen felaketler ona haks�z, utanç verici görünmektedir. Tanr� iyiyse, iyi insanlar ne-
den ac� çekmektedirler?

Pascal buna yarat�m�n baßlang�çtaki uyumunu bozan ßeyin ilk günah, Adem�in güna-
h� oldu¤u yönünde cevap vermektedir. Bizler de Adem�in çocuklar� olarak bu günah�n
yükünü çekmekteyiz. Ancak bunu ne ßekilde anlamal�y�z? �lk olarak do¤a yasalar� gere¤i
geçmißte yap�lan bu yanl�ß�n sonuçlar�na maruz kald�¤�m�z� düßünebiliriz. Ama Tanr�,
masumun baß�na bela gelmesini nas�l istemiß olabilir? O zaman sadece ilk günah�n sonuç-
lar�n� de¤il, ayn� zamanda Adem�in kendisinin sorumluluklar�n� da miras olarak ald�¤�-
m�z� kabul etmemiz gerekir. Pascal "Suçlu do¤mam�z gerekmektedir, yoksa Tanr� zalim
olacakt�r" demekteydi. Ancak bir sorumlulu¤u miras olarak almak ne demektir? Brunsch-
vicg burada, biyolojik olanla ruhsal olan�n birbirine kar�ßt�r�ld�¤�n� söylemekteydi. 

Gerçekten, Tanr� savunmas�n�n önünde tek bir yol kalmaktad�r: Kötünün yaln�zca bir
görüntü, bizim s�n�rl� akl�m�z� aldatan bir yan�lg� oldu¤unu söylemek.

Bilindi¤i gibi, Leibniz bunu göstermeye çal�ßm�ßt�r. Ona göre kötü, göreli bir ßeydir. O
ancak parlakl�¤�n� ortaya ç�kard�¤� iyiye göre bir anlam ifade eder. Böylece ressam�n tab-
losunda gölgeler, �ß�¤�n de¤erini ortaya ç�kar�rlar. Ve e¤er evrende uyumsuzluklar görü-
yorsak, bunun nedeni evrenin senfonisini bütününde kavramamam�zd�r. Dünyadaki her
olay� hakl� ç�karan, onun bütünüdür. Þoke olmam�z�n nedeni, yaln�zca bütünün bir anlam
verdi¤i tablonun ancak bir yan�n�, bir ayr�nt�s�n� görmemizdir. Leibnizci bu "iyimserlik"
çok eleßtirilmißtir. Düßmanlar�, Candide�de Voltaire�in yapt�¤� gibi, dünyadaki bütün sefa-
letleri hat�rlatmak ve onlar içinde insan� en çok isyan ettirenleri ortaya koymakla yetine-
rek bu iyimserlikle alay etmißlerdir. Daha Leibniz�in kendi zaman�nda Malebranche, bey-
ni olmayan çocuklar gibi hilkat garibelerinin genel olarak yaln�zca birkaç gün yaßad�kla-
r� ve ancak anneleri ve ebeler taraf�ndan görüldükleri halde nas�l olup da evrenin uyumu-
nu ortaya ç�karacaklar�n� kavrayamad�¤�n� söylemißtir. Ama bu eleßtiriler Leibniz�in ka-
n�tlar�na bir cevap teßkil etmezler, çünkü Leibniz, kötünün görüntüsünü bizim bilgisizli-
¤imizle aç�klamaktad�r. Öte yandan bilgisizli¤e baßvurman�n pozitif bir hakl� ç�karmak
olmad�¤� da bir gerçektir. 

Aziz Thomas ve baz� Yeni-thomasç�lar�n çözümü ilginçtir. Onlara göre kötü, varolma
kelimesinin dar anlam�nda var de¤ildir. Çünkü kötülük bir olumsuzlamad�r. Körlük bir
kötülüktür, ancak o görmenin yoklu¤udur. Ayn� ßekilde günah hiçbir zaman yap�lan bir
ßeyde de¤ildir, yap�lmayan, ihmal edilen bir ßeydedir. Var olan her ßey, var olmas� bak�m�n-
dan, iyidir ve kötü, her zaman bir varl�¤�n yoklu¤udur. Jacques Maritain, kötünün "var ol-
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mama anlam�na gelen olan hastal�k" oldu¤unu söyler ve Nietzsche�nin bir sözünü tekrar
ele alan Père Sertillanges "Þeytan, Tanr��n�n boß durmas�ndan baßka bir ßey de¤ildir" der. 

Peki bu yoklu¤un nedeni nedir? Varl�¤�n taml�¤�ndaki bu eksik, bu boßluk niçindir?
Panteist bir sistemde bu soruya cevap vermek imkans�zd�r, ama yarat�mc� bir bak�ß aç�s�
içinde buna cevap vermek kolayd�r. Dünya, Tanr� de¤ildir, yarat�lm�ßt�r. Bu, onun s�n�rla-
r� olaca¤�, içinde yoklu¤un bir alan�n�n bulunaca¤� anlam�na gelir. Düßünceler�de Victor
Hugo ßöyle der:

Tanr� dünyay� yaratt�¤�nda 
Onu parlak, iyi, ola¤anüstü, hayranl�k verici,
Ama kusurlu k�ld�. E¤er öyle olmasayd�
Yarat�k yaratana eßit olaca¤� için 
Kaybolan Sonsuzda bulunan bu mükemmellik
Tanr��yla kar�ßacak, onunla bir olacakt�
Ve yarat�lanlar çok parlak olacaklar� için
Tanr��ya geri dönecekler ve var olmam�ß olacaklard�

O halde sonuçta, evrenin Tanr� olmamas�ndan ötürü kötünün varl�¤� aç�klanabilir. Bu
kuram bizim s�n�rlar�m�z� aç�klayabilirse de (örne¤in sonsuz bir akla sahip de¤iliz), ger-
çek bir varl�¤a sahip olan ac�lar�m�z� aç�klayamaz. S�n�rl� yarat�klar olarak kalmaya de-
vam etmekle birlikte daha az ac� duyaca¤�m�z bir ßekilde yarat�lm�ß olmam�z, Tanr� için
mümkün de¤il miydi? 

Bundan dolay�, bugün bütün Tanr� savunmalar� biraz ça¤d�ß�d�rlar. Bugün Tanr��ya
inanan biri basit olarak kötünün ac� verici bir s�r oldu¤unu, iman�n ona tahammül etme-
ye yard�mc� olaca¤�n�, fakat onun aç�klama anahtar�n� vermeyece¤ini kabul edecektir.
Dünyada kötünün gerçek varl�¤�n�n kabul edilmesi ölçüsünde, ondaki ereksellik veya dü-
zenden hareket ederek, Tanr��n�n varl�¤�n� ortaya koymaya çal�ßan kan�t�n gücü azalmak-
tad�r.

Tanr�tan�mazc� için kötü problemi diye bir ßey bir ßey yoktur. Tanr�bilimcilerin do¤ru
bir biçimde ißaret etmiß olduklar� gibi, tanr�tan�maz, dünyadaki kötülüklerden varl�¤�na
inanmad�¤� Tanr��y� sorumlu tutmaya kalkarsa tutars�z olacakt�r. O olsa olsa Stendhal��n
ßu ünlü sözünü tekrar edecektir: "Tanr��n�n tek mazereti, var olmamas�d�r."

n 3. Ontolojik kan�t

Bu kan�t, XI. yüzy�lda Aziz Anselmus taraf�ndan ortaya at�lm�ß ve Beßinci Düßünce�de
Descartes taraf�ndan tekrar ele al�nm�ßt�r. O, Tanr� kavram�n�n kendisinden Tanr��n�n var-
l�¤�n� ç�karmaktan ibarettir. Bu kan�t çok basit olarak ßöyle ifade edilebilir: Mükemmel bir
varl�k fikrine sahibim. Bu varl�k, e¤er var olmasayd�, mükemmel olmazd�. O halde vard�r.
Baßka deyißle bütün mükemmelliklere sahip sonsuz bir varl�k fikrine sahibim.Varoluß bu
mükemmelliklerden biridir. O halde onun var olmas� gerekir.

Aziz Anselmus�un kan�t�, XIII. yüzy�lda Aziz Thomas taraf�ndan eleßtirilmißtir. Aziz
Thomas ßöyle der: Bir fikirden bir varolußa, basit bir kavramdan gerçek bir varl�¤a geçe-
mezsiniz. Bu haks�z bir biçimde mant�ktan ontolojiye geçmektir. Örne¤in, zihninizde
üzerinde mutlu insanlar�n yaßad�klar� adalar, periler veya cinler tasarlayabilirsiniz. Bun-
lar sadece bir fikirdir ve bir fikir, konusu olan ßeyin varl�¤�n� içermez. Onlar� hayal etse-
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niz de üzerinde mutlu insanlar�n yaßad�klar� adalar var de¤ildir. Þüphesiz mükemmellik
fikri, di¤erleri gibi bir fikir de¤ildir. O, mutlak olanla, mümkün olan bütün niteliklere sa-
hip olan bir varl�kla ilgili bir fikirdir. Mükemmel varl�k fikrinin, mükemmel varl�¤�n va-
rolmas� fikrini içerdi¤ini kabul etmemiz gerekir. Ama bu ak�l yürütme bizi fikirlerin ala-
n� d�ß�na ç�karmaz ve mükemmel Tanr��n�n var oldu¤unu kesinlikle kan�tlamaz.

Kant, Descartes��n ontolojik kan�t�na benzeri eleßtiriler yapm�ßt�r. O ßöyle demektedir:
Varoluß bir mükemmellik, bir kavram, nesnenin di¤er nitelikleri gibi bir nitelik de¤ildir.
Zihnimizde bulunan "yüz taler" (on bin frank diyelim) kavram�yla cüzdan�m�zda gerçek-
ten var olan yüz taler kavram� aras�nda hiçbir fark yoktur. Tek fark birinci durumda bu
yüz talerin gerçekte var olmamas�, ikinci durumda ise var olmas�d�r. Ve bir varoluß, ta-
n�mlanan, bir kavramdan ç�kar�lan bir ßey de¤ildir, saptanan, kendisiyle karß�laß�lan bir
ßeydir. "Bu sandalye vard�r" dedi¤imde var olma olay� sandalyenin tan�m�ndan ç�kar�la-
maz. Sandalyenin varl�¤�n� onun tan�m�ndan çözümleme yoluyla ç�karamam. Varoluß,
kavrama kendi gerçekli¤ini ekler. Kant, "Bir varl�k yarg�s� hiçbir zaman analitik de¤ildir,
her zaman sentetiktir" dedi¤inde bunu dile getirir. 

Kant��n eleßtirisi, Descartes��n kan�t�na karß� kesin sonuca götürücü nitelikte midir? Ba-
z�lar� buna karß� ç�km�ßt�r. Descartes mükemmel Varl�k��n tan�m�ndan onun var oldu¤unu
ç�karmaktan çok, kendi düßüncesinde kendini aßan sonsuz bir varl�¤�n deneyimine sa-
hiptir. O, kendisinden haks�z olarak bir varolußu ç�karmak üzere soyut bir özden hareket
etmemektedir, düßüncesinde sonsuz bir ßeyin varl�¤�n� keßfetmektedir.

Ancak bu ßekilde takdim edildi¤inde de kan�t gücünün bir k�sm�n� kaybetmektedir.
Çünkü zihnimde kendisiyle karß�laßt�¤�m bu sonsuzun, kißisel bir Tanr� olarak nitelendi-
rilmesi zorunlu de¤ildir.

n 4. Ahlaksal kan�tlar

Birçok insan, Tanr��n�n varl�¤�n� tasdik etmede mant�ksal bir talepten çok, ahlaksal bir
talebin varl�¤�n� görmektedir. Onlar ßöyle demektedirler: Sadece Tanr��ya inanç, hayat�m�-
za bir anlam verir ve ahlak bilincimizi tam olarak doyurur.1

Örne¤in, Kant, Tanr��n�n varl�¤�na ilißkin geleneksel kan�tlar� ac�mas�z bir ßekilde eleß-
tirmesine ra¤men sonunda ahlak plan�na ait gerekçelerle onun varl�¤�n� talep etmeye git-
mektedir. Bu dünyada hayat�n koßullar�, namuslu insan�n cesaretini k�rma tehlikesi gös-
termektedir. Ço¤u kez ödevin buyru¤una sadakatle uyan kißilerin baß�na felaketlerin gel-
mesine karß�l�k, çok ahlaks�z insanlar büyük bir refah ve mutluluk içindedirler. O zaman
Kant, öte dünyada bu haks�zl�¤� düzeltecek ve kötüleri cezaland�r�p iyileri ödüllendirerek
mutluluk ile ahlakl�l�k aras�nda arzu edilen uyumu yeniden kuracak adil bir Tanr��n�n
varl�¤�n� talep eder.
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Bu talep, Brunschvicg�i endißelendirmektedir. Bu, dolayl� olarak mutluluk, duyusal ç�-
kar, ödül kayg�s�n� yeniden ißin içine sokarak, ahlaksal hayat�n safl�¤�n� tehlikeye düßür-
me riskini içinde taß�m�yor mu? Ahlaksal hayat�n özerkli¤i, her türlü empirik kayg� karß�-
s�ndaki ba¤�ms�zl�¤� üzerinde o kadar �srar etmiß olan Kant, burada kendine ihanet etmiß
olmuyor mu? Þüphesiz Kant için ahlaksal hayat� metafizik ümitler üzerine inßa etmek de-
¤il, bunun tersine, ahlak bilincinin verilerinden hareketle bir metafizik ortaya koymak söz
konusudur. Bununla birlikte Kant��n bu adil Tanr��ya baßvurmas�, her türlü çift anlaml�-
l�ktan korunmuß de¤ildir. 

Descartes��n mükemmellik kavram� üzerine düßünceleri, tamamen felsefi bir düzlem-
de olmak üzere, daha derindir. Descartes��n Metafizik Düßünceler�inin ßüpheden hareket et-
ti¤ini biliyoruz. Þimdi ßüphe etmek, s�n�rlar�m�z� kabul etmek, zihnimizin, bilincine var-
d�¤� bir mükemmellik ideali ile ilgili olarak kendisinin yetersiz oldu¤unu itiraf etmesidir.
Bu mükemmellik ideali nereden gelebilir? Þüphe etmeye devam etti¤im dünyadan de¤il,
s�n�rlar�n� hissetti¤im kendimden de de¤il. O, bende beni aßan bir ßeyin varl�¤�na tan�kl�k
etti¤im anlam�na gelmiyor mu? Benim sonlu varl�¤�mla, taleplerimin sonsuz varl�¤� ara-
s�ndaki bu çelißki Tanr��ya gidißin bir yolu de¤il midir? Ça¤daß bir romanc� ßöyle demek-
teydi: "�nsan, kendisi için fazla büyüktür." �nsan�n bilincinde var olan, ama kendisini aßan
ideal, belki Tanr��n�n varl�¤�na tan�kl�k etmektedir. Ancak böyle bir talep hala çok belirsiz
kalmaktad�r. Ve birçok inanan insan, felsefi düßünmenin Tanr��n�n varl�¤�n� kabul etmede
ancak bir giriß oldu¤u görüßündedir. Onun varl�¤�n� tan�ma, bir baßka tutumu, Pascal��n
"bir baßka plana" ait oldu¤unu söyleyece¤i, iman denilen tutumu gerektirir. 

n 5. �man problemi 

(Burada aß�r� bir tutumu temsil eden) Sören Kierkegaard�a göre iman, ak�ldan tama-
men baßka bir plan üzerine yerleßir ve hatta akl� tamamen reddeder. Kierkegaard, bilgiç
tanr�bilime çok düßmand�r. O, ak�lsal bilginin basit el yordamlamalar�n�n karß�s�na, ima-
n�n yaßanan kesinli¤ini koyar. Ak�lsal nesnelli¤in karß�s�na, iman�n kißisel karar�n� yerleß-
tirir. Þöyle yazar: "�man�n, düßman� olarak görmesi gereken kan�ta ihtiyac� yoktur."

Ancak bu tutumu savunmak zordur. Gerçekten iman, hiçbir zaman kendini belirsiz bir
inanç, soyut bir tanr�c�l�k de¤il, vahyedilmiß bir dine inanma olarak takdim eder. Örne-
¤in, Kierkegaard, �ncillerde anlat�lan ßeye iman etmektedir -yani güvenmektedir-, �sa�ya
iman etmektedir. O halde bir vahyin içeri¤ini kabul etmek suretiyle iman, bilgiye yer ay�r-
maktad�r. Kierkegaard, bir H�ristiyan�n hiç olmazsa �sa�n�n var oldu¤undan emin olmas�
gerekti¤ini kabul etmekteydi. Etienne Gilson�un çok hakl� olarak belirtti¤i gibi bu saf ve
basit imana, az "bilgi" eklemek de¤ildir. Ayr�ca bu düzeyde, tarih düzlemine ait sorular�
sormak üzere metafizikten ç�kmak durumunday�z. Geçmiße ilißkin herhangi bir metin gi-
bi "kutsal kitaplar"�n de¤eri de tarih yönteminin ölçütlerine göre belirlenmek zorundad�r.
Ancak böyle bir alanda kafam�zda peßin bir fikir, bir art düßüncemiz olmaks�z�n tarih yön-
temini kullanmam�z mümkün müdür? Örne¤in, inanmayan biri, inanan birini mucizele-
re ilißkin hikayeleri geçerli tan�kl�klar gibi kabul etmesinden ötürü eleßtirecektir. (Oysa
din-d�ß� bir metin söz konusu oldu¤unda her ikisi de mucizeyle ilgili bir hikayeyi uydur-
ma bir ßey olarak reddetmede görüß birli¤i içinde olacaklard�r). �nanan ise inanmayana
mucize kavram�n� a priori olarak reddetmemek gerekti¤ini, çünkü bunun bir ßeyi incele-
meden karara varmak olaca¤�n� söyleyerek karß�l�k verecektir. 
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Bu düzeyde her türlü tart�ßma faydas�zd�r ve baz� düßünürler inanma veya inanmama-
n�n özgür bir seçimin, Pascal tarz� bir bahse girmenin konusu olabilece¤ini düßünecekler-
dir. Ancak bahsin de¤erinin ve onun biçim ve içeri¤inin ortaya koydu¤u itirazlar ne olur-
larsa olsunlar1, bahse girme fiili ve insan taraf�ndan bu Tanr� probleminin ortaya konma-
s�n�n kendisi, tart�ßma götürmez bir biçimde bir ihtiyaç ve ça¤r�n�n varl�¤�na tan�kl�k et-
mektedir. Pascal��n Tanr��s� "E¤er beni daha önce bulmam�ß olsayd�n, aramazd�n" der. Aß-
ma, aßk�nl�k, bir "varl�k-üstü"ne ça¤r� olarak insan bilinci, Tanr��n�n var olmad�¤�n� ilan et-
ti¤i anda bile kendinde O�nun gizli varl�¤�n� aç�¤a vurmuyor mu?

Etienne Souriau�nun ola¤anüstü güzel bir biçimde yazd�¤� gibi, "Çabam�z�n zamansal
ve tarihsel h�zl� ak�ß� içinde somut olarak gerçekleßti¤i bu varoluß tarz�nda bize görünen,
hal�n�n arka yüzü, dü¤ümler, pürtükler, tarazlar, parça parça tutars�zl�klar�n bulundu¤u
yüzdür. Ama örünün kendisi mutlak olarak saydaml�ktan uzak de¤ildir. Onda bazen bir
an için di¤er tarafta bulunan parlak ßeyi tüm aç�kl�¤�yla görebilece¤imiz bir tarzda �ß�k ve
gölgeler esrarl� bir biçimde dolaßmaktad�r." (Tanr��n�n Gölgesi)
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1 Asl�nda Pascal��n ünlü bahsi veya Pascal��n sefih insana teklif etti¤i bahis ç�kar gütmeyen bir bahis de¤ildir,
bir kumarbaz�n bahse girmesidir. E¤er sefih insan "�sa" üzerine oynarsa, Tanr��n�n var olmas� üzerine para
yat�r�rsa, Tanr� var oldu¤u takdirde, ebedi hayat� ve ebedi mutlulu¤u kazanacakt�r. Ve kaybedece¤i ßey sa-
dece, bugünkü hayat�n�n sefil zevkleri olacakt�r. Sonsuz olan bu mümkün kazanç göz önüne al�n�rsa yat�r�-
lan ßey önemsizdir. Ancak bu kan�t Tanr��n�n bu bahsi kabul etmesine ba¤l�d�r. E¤er Tanr� onunla bu bahse
girmemißse, Etienne Souriau bu sefih insan�n bir deli gibi olaca¤�n� söylemektedir: "O suda akan bir yapra-
¤�n bir çak�l tanesinin iki yan�nda tereddüt etti¤ini görmektedir. Ve kendine ßöyle demektedir: Rotschild�le
bir milyona bahse girerim ki yaprak bu çak�l tanesinin sa¤�ndan geçecektir". Yaprak sa¤dan geçmektedir ve
deli kendi kendine "Bir milyon kazand�m!" demektedir. Delili¤i nerededir? Milyonun var olmamas�nda de-
¤il, Rotschild�in bu bahsi kabul etmemiß olmas�ndad�r.

Bahse girme
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A N A  F � K � R L E R

Tanr�c�l�k, kusursuz bir kißi olarak tasarlanan aßk�n, her ßeye gücü yeten, yarat�c�
bir Tanr��n�n varl�¤�n� ileri sürer. Olumsal dünyan�n zorunlu nedeni, dünyan�n dü-
zenini ve özellikle evrimini (Çünkü zamanla dünyada bir gelißme meydana gel-
mißtir) aç�klayan inayet olarak kendisine baßvurulan bu Tanr�,  tanr�tan�mazlarca
inkar edilir ve bilinemezciler taraf�ndan  ise tasdik edilmez. Tanr�tan�maz, inayetin
karß�s�na dünyada kötünün bir ay�p meydana getiren bilmecemsi  gerçekli¤ini ko-
yar. Asl�nda iki türlü tanr�tan�mazc�l�k vard�r: Tanr� "kan�tlar�"n�, tanr�c� ak�l yü-
rütmeleri çürüttü¤ü iddias�nda olan klasik tanr�tan�mazc�l�k ve Tanr��y�  akla ay-
k�r� bir varsay�m olarak de¤il de insan�n özgürlü¤üne engel olan ahlak-d�ß� bir ra-
kip olarak reddeden daha ça¤daß bir tanr�tan�mazc�l�k. Nietzsche, hem "Tanr��n�n
ölümü"nü hem  üstün-insan�n ortaya ç�k�ß�n� ilan eder. Güçlü ve özgür insan,
"neyse o olmak", kendini tam olarak gerçekleßtirmek için bir efendinin ve yarg�c�n
hayaletini reddeder.

Panteistler için Tanr�, aßk�n bir efendi de¤ildir, do¤aya içkindir. Kelimenin gerçek
anlam�nda "her ßeyin Tanr� oldu¤u"nu ileri süren panteizm, Tanr��yla evreni birbi-
rinden ay�rmay� reddeder. Bu ise, gerek bir mistisizm (Sadece Tanr� gerçektir, ev-
ren ancak bir hayaldir), gerekse basit olarak k�l�k de¤ißtirmiß bir tanr�tan�mazc�l�k
(Sadece evren gerçektir, Tanr� kelimesi, evrenin üzerine konulmuß bir etiketten
baßka bir ßey de¤ildir) anlam�na gelebilir. XIX. yüzy�l�n ve XX. yüzy�l�n ilk yar�s�-
n�n ak�lc� filozoflar� (Lagneau, Brunschvicg, Alain), Tanr��y� bir baßka biçimde ta-
sarlamaktad�rlar. Onlara göre Tanr�, de¤erdir; olan de¤il olmas� gerekendir; bir
varl�k de¤il, bir taleptir. Var olmak Tanr� için bir çeßit kirlenme olacakt�r. Tanr��n�n
tanr�sall�¤�n� korumak için varl�¤�ndan vazgeçmek gerekir.

Filozoflar�n ve bilim adamlar�n�n Tanr��s�n�n karß�s�na bir ak�l yürütmeyle, kan�t-
lamayla  de¤il, kutsal kitapta (Kitab-� Mukaddes veya Kur�an veya Vedalar) kendini
aç�¤a vuran bir habere inanma, güvenme fiili ile ortaya konan iman�n Tanr��s�n�
yerleßtirmek  uygundur.

Tanr��ya bahisle, ama tam olarak Pascal��n bahsiyle de¤il de anlam�n anlams�zl�¤a
karß� bahsiyle de ulaß�labilir (Pascal��n bahsini bozan ßey, alt�nda gizlenen -yok-
luk, hiçlik de¤il-, cehennem korkusudur). Père Valensin ßöyle demekteydi: "Tan-
r��n�n var olmad�¤�na dair elimde bir kan�t olsa bile  ona inanm�ß olmaktan ötürü
üzüntü duymam. Ona inanarak kendimi yüceltti¤imi düßünürüm. E¤er Evren ap-
talca bir ßeyse onun için ne yaz�k! Tanr��n�n var oldu¤unu düßünmüß olmamdan
ötürü hatan�n bende de¤il, var olmamas�ndan ötürü Tanr��da  oldu¤unu düßünü-
rüm." 


