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Sınır / sızlık.

Grekçede “komşu, tanıdık, uç.” σύνορον: sínoron.

Tanım yaparak kavram dünyasına adım atar �nsan.
Türlü konuyu açımlayarak b�r çerçeve ç�zer
z�hn�nde. Bu sayede hayatının her alanında b�r sınır
bel�rler. Teor�k ve prat�k alanı yanından ayırmaz,
gün geçt�kçe şek�llend�r�r-dönüştürür.

“Her �nsan, kend� görüş alanının sınırlarını,
dünyanın sınırları olarak algılar.” dem�şt�
Schopenhauer. Pek� oluşturduğumuz sınırın
bantlarını kend� yaşamımızda nasıl ve ne yönden
çeker�z? Bazen sınırlar aşıldı mı artık ger�ye dönüş
olmadığı söylen�r. Yahut bazı konularda sınırların
gen�şlet�lemeyeceğ� öğret�lm�şt�r b�ze. Pek�
doğuştan gelen sınırlardan bahsedemez m�y�z?

Kend� algımız, aklımız ve düşünceler�m�z�n
sınırında (sınırsızlığında) dolaşırken, sınır kavramı
anlaşılmazlığın-bel�rs�zl�ğ�n der�n okyanusunda
b�ze barınacak b�r oda sağlar mı? Kant, aklın
sınırlarını b�lmek �ç�n aklı b�r mahkemeye çıkarıp
şunu söylem�şt�: “İnanca yer açab�lmek �ç�n b�lg�y�
ortadan kaldırmak zorunda kaldım” O halde �nancın
sınırları nerede başlayıp b�t�yordu?

“Küreselleşen dünyada” d�ye başlayan her cümle,
dünyada sınırların s�l�kleşt�ğ�n� âdeta müjdel�yordu.
Küreselleşme olgusu, �nsanları b�rb�r�nden ayıran
sınırların ortadan kalktığı evrensel ütopyaya doğru
mu �lerl�yordu yoksa küreselleşmen�n kurduğu
“küresel pazar” �le devletler�n ve ulusların arasından
kaldırdığı sınırları, sosyoekonom�k sınıfların
arasına mı taşıyordu? Küreselleşmen�n kaldırdığı
sınırların yer�ne hang� sınırlar ç�z�lm�şt�?

Noktasız Derg�, beş�nc� sayısında “SINIR”
kavramını ele alıyor.

www.noktas�zderg�.com
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Öncel�kle sınıra ve bu sınır �ç�nde b�rey�n kend�ne
verd�ğ� değere değ�neceğ�z. 

    Hep�m�z bu dünyaya geld�k ve b�r şek�lde
yaşama tutunduk; hep�m�z hayatımızın herhang�
b�r evres�ndey�z ve herhang� b�r yerden çıktık,
herhang� b�r yere doğru g�d�yoruz. Her gün
onlarca hücrem�z ölüyor ve yer�ne onlarca hücre
doğuyor. Evren�n en küçük yapı taşında b�le tıpkı
günlük yaşamımızda olduğu g�b� yoğun b�r
curcuna ve savaş havası hak�md�r; b�r şeyler
doğmakta ve b�r şeyler ölmekted�r. Herakle�tos'un
evren� akan b�r nehre benzetmes�, dünyaya
bakışımızı kökünden değ�şt�recek b�r akıl yürüt-
med�r. Her şey b�r sonrak�n�n öncel�d�r ve b�r
öncek�n�n ardılıdır. Her şey akış hal�nde var
olmaktadır ancak bu varlık yalnızca kend�
varlığımızla dayanak bulab�l�r. Öncel�kle b�z�m var
olmamız gerek�r k� ardından ney�n var olup ney�n
var olmadığına kafa yorab�lel�m. O zaman kes�n
b�r kabulle varlığımızın b�l�nc�nde olmalıyız; bu
açıdan şüphec�l�ğ� b�r kenara bırakıp kafes�m�z�n,
algımızın �ht�va ett�ğ� b�lg�ye ulaşmaya
çabalamalıyız. 

       İnsan beden�n�n ve z�hn�n�n kafese benzet�l-
mes� gayet doğru b�r yaklaşımdır ve her dönem�n
büyük kafaları bunu b�ze hatırlatır. Platon'un
Pha�don   d�yaloğunda   Sokrates,   çevres�ndek�le-

 

en sonunda b�r kafeste, kend� beden�nde dünyaya
gözünü açması �le s�mgelen�r. Kafes�n �ç�nde var
olmak belk� de yavan ve aynı zamanda b�l�nd�k b�r
benzetmed�r. Ancak evren�n varlığı; �nsan �ç�n
setler�n, sınırların olduğunu, onun reddedemeye-
ceğ� b�r b�ç�mde önüne sunulmasıdır. İnsan sınırlı
-ya da sınırlandırılmış- b�r varlıktır. Bu yüzdend�r
k� sınırsız b�r şey� düşünemez. Sınırsız b�r şeyden
korkar ve sınırsız olanı da z�hn�nde sınırlandırma
eğ�l�m�nded�r. Bu bağlamda düşünürsek gördüğü-
müz, duyduğumuz, kısacası algıladığımız her şey�
kend� kafes�m�ze; yan� aklımıza sokarız. Çevre-
m�zdek� değ�şkenler�, sab�t nesneler� kend� algı
süzgec�m�zden geç�r�p kend� algı kapas�tem�zle
yorumlarız ve sonunda o şey artık b�ze a�t olur.
B�reye kend� dışındak� şeyler ne kadar yabancı
gel�rse gels�n z�hn�ndek� o “şey” �n �mges� tam
olarak b�reye a�tt�r. İnsan �ç�n sınır çok öneml�d�r,
değer vereb�lmes� ve değer göreb�lmes� �ç�n sınıra
�ht�yacı vardır. Sınır onun düşüneb�lmes�n� ve
yaşayab�lmes�n� sağlar, çünkü doğası gereğ� �nsan
sınırlıdır ve bu yüzden ancak sınırı olan b�r şey�
kavrayab�l�r. Bu bağlamda "düşüneb�l�yorsam
yoktur" sözünü ele alacağız; �nsan varoluşunun
anlamını ararken neden düşündüğümüz h�çb�r
şey�n aradığımız şey olamayacağını �nceleyeceğ�z. 

H
er �nsan b�r kafes�n �ç�nde var olur. Bu
�ron�k b�r b�ç�mde, canlının b�r kafes�n
�ç�nde yan� rah�mde büyüyüp gel�şmes� ve
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re şunu söyler: 

“Ruh ve bedenler� b�rb�r�ne yapışmıştır. Gördük-
ler� şey� sank� hapsed�lm�şler g�b�, o beden�n
yardımıyla dem�rler arasından görürler."¹

       B�l�nc�n b�r hap�shane �ç�nde oluşu a pr�or�²
gözükeb�l�r ancak, bu temelle sağlam b�r hayat
görüşü ed�n�leb�l�r. Herkes kend� kafes�nden tıpkı
küçük b�r pencereden bakar g�b� ya da parmak-
lıklar arasından bakar g�b� bakar dünyaya.
R�lke'n�n Panter �s�ml� ş��r� bunu �sabetl� b�r
b�ç�mde anlatır:

“O da�m� parmaklıklardan öyle bıktı k�,
h�çb�r şey barındıramıyordu bakışı.
Sank� b�nlerce parmaklık vardı.
Ve parmaklıkların ötes�nde dünya yoktu."³

     Nesneler� kend� algı sınırlarımız çerçeves�nde
kavrarız ve hayatın get�r�ler�n� tıpkı b�r ç�çek
demet�, b�r antoloj� g�b� z�hn�m�ze alırız, bu
antoloj� b�z�m �ç�n o nesne olur. Erman Gören'�n
Arka�k Yunan Ş��r� Antoloj�s� derlemes�n�n g�r�ş
kısmında “antoloj�” kavramını açıklaması,
amacından alakasız b�r etk�ye sebep olmuştur ve
algının, b�rey�n kafes� �ç�ndek� şey projeks�yon-
larının örneklenmes� �ç�n gayet başarılı b�r
açıklamadır. Bahs� geçen bölüm şöyled�r:

“Çünkü ç�çek toplayan herkes, doğal olarak beğen-
d�ğ� ç�çekler� toplamaktaydı. Öte yandan y�ne de
ç�çek toplayan herkes sınırlandırılmış b�r alanda
ç�çek toplama �ş�ne kalkışıyordu."⁴

5

    Beğen�, çok açık b�r b�ç�mde algılarla ve
tecrübeyle alakalıdır, yan� parmaklıkların arasın-
dan şeyler� nasıl gördüğümüzle alakalıdır. Ayrıca
çevrem�zdek�ler� bu b�lg�ye göre algılarız; can alıcı
nokta bunu bel�rl� b�r bahçede -dünya veya evren
deneb�l�r- toplamamızdır. El�m�zdek�ler b�rb�r�n-
den ne kadar farklı olursa olsun, o şeyler var olan
şeylerd�r ve onların algılanab�l�r oluşu, algılanma-
larının yegane sebeb�d�r. Günün sonunda herkes
aynı bahçeded�r ve b�rb�r�m�zden ne denl� farklı
olduğumuzu sansak da, hep�m�z benzer eğ�l�mlere
sah�b�zd�r. Aynı ç�çekler� farklı şek�llerde ve kom-
b�nasyonlarda toplarız. Kafesler�m�z b�rb�r�nden
farklı olsa da sonuçta hep�m�z kafes�n �ç�ndey�zd�r
ve bunun �nkarı tıpkı b�r hap�shanede b�r mah-
kumun başka b�r mahkuma "ayrıcalıklı" olduğunu
söylemes� g�b�d�r. İk� örnek arasında fark varmış
g�b� dursa da aslında bahçe ve hap�shane arasında
b�r fark yoktur, �k�s� de net sınırlara sah�p b�r alanı
n�teler. Öncel�kle algılayab�leceğ�m�z ve b�leb�le-
ceğ�m�z şeyler evrenle sınırlı, bedensel ve z�h�nsel
yetenekler�m�z türümüzle sınırlıdır. Herkes ben-
zer dürtüler tarafından prangalanmıştır ve çok azı
bu prangalardan kurtulab�l�r, ancak bunlar b�r
�nsanın ömrünce h�ç göremeyeb�leceğ� kadar
nad�rd�r, bu yüzden �st�snalar ka�dey� bozmaz
deneb�l�r. B�r yandan şunu bel�rtmekte fayda var
k� �nsan �ç�n sınır çok öneml�d�r ve beden� kafese,
dünyayı hap�shaneye benzetm�ş olsak da, bu ke-
s�nl�kle m�nnet duyulması gereken b�r şeyd�r.
Çünkü parmaklıkların ardında dünya yoktur ve
parmaklıkları aştığımız an kend� varlığımız da
sonlanacaktır. O zaman b�z�m �ç�n ne dünya
kalacaktır ne de algılanab�l�r b�r şey. Bunu
Ep�kuros şu sözler�yle anlatır:
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¹ Platon, Pha�don, çev., Furkan Akder�n, İstanbul: Say Yayınları, 2015, s.80.
² A pr�or�: Akıl yoluyla ed�n�len, doğru olduğu kabul ed�len anlamındadır. Genelde deneyle kanıtlanamayacak olgular �ç�n kullanılır. bzr. Önsel
³ Panter Ş��r� - Ra�ner Mar�a R�lke, son güncelleme 12 Haz�ran, 2009, çev. İsma�l Haydar Aksoy, https://www.antoloj�.com/panter-2-s��r�/
⁴Erman Gören, der., Homerosçu İlah�ler'den P�ndaros'a Arka�k Yunan Ş��r� Antoloj�s�, İstanbul: YKY, 2018, s.10.



düşmanıdır.” der ve bu son derece haklı b�r
çıkarımdır. İnsanın �ç�nde bulunduğu dünyanın
sınırlı tab�atı aks�ne, �nsan arzusu sınırsızdır ve
ancak uzun çabalar sonucu bell� b�r evc�ll�ğe,
d�ng�nl�ğe ulaşab�l�r. Bunu şöyle açıklamak doğru
olacaktır: İnsan b�r kafes�n �ç�nde doğup ölmes�ne
karşın, sank� sonsuz ve sınırsız b�r varlıkmış g�b�
sürekl� �ht�yaç ve mahrum�yet hal�nded�r. Bu söz
de bunu anlatır, el�ndek�yle yet�nmen�n önem�n�
vurgular. “Büyük �şlere g�r�p de başını derde
sokma, çünkü daha �y�s� uğruna el�ndek� �y�den de
olacaksın.” olarak açıklanab�l�r. İnsan g�b� sınırlı
b�r varlığın, doyumsuz dürtülere sah�p olması
tuhaftır ve bu durum belk� de ancak
Schopenhauer'ın dey�m� olan “yaşama �rades�” �le
açıklanab�l�r. İnsan b�r amaca h�zmet eder, bu
amaç da saf� yaşamın  sürdürülmes�d�r.  İnsan   
 dışında kalan d�ğer canlılar da b�r yaşamın
sürdürülme formu olmasına rağmen, �nsanın
b�l�nc� vardır ve canlılığının çoğalma eğ�l�m�  bakı-

“Çünkü b�z varken ölüm yoktur; ölüm gel�nce de
b�z yokuz."⁵

      Sınır, b�r şey olab�lmem�z�n ve kend�m�ze
değer vereb�lmem�z�n olmazsa olmaz şartların-
dandır. İnsanın değer� ancak b�r sınır �ç�nde
vardır. "Sınırsız" b�r evrende �nsan da tıpkı
matemat�kte sayı bölü sonsuzun sıfıra eş�t olması
g�b� sıfıra eş�t olacaktır. Bu bakımdan, ölümle
sonsuzluğa ulaşılab�leceğ� yorumu yapılab�l�r.
Sonsuz b�r evrende varlığımız anlamsız ve
önems�zd�r. B�rey, sınırlandığı alan �ç�nde var
olab�l�r; dünyanın ger� kalanı �ç�n varlığı
önems�zd�r. Ancak b�r a�le, arkadaş çevres� �ç�n
anlam ve önem barındırab�l�r. Çok ünlü olsa b�le
öldüğünde, bel�rl� b�r günde anılmaktan ve verd�ğ�
eserler ölçütünde hatırlan-maktan �ler� g�demez.
İnsan �ç�n sınır ç�zmek; uçsuz bucaksız evrende
bel�rl� b�r sınırın, ç�tle çevr�l� alanın �ç�nde
bulunmak elzemd�r. Bu yüz-den b�r�s� �ç�n b�r şey
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"İs�ms�z"
İrem Şah�n

olmak, çoğunluk �ç�n herhang�
b�r şey olmaktan çok daha
değerl� ve çabaya değerd�r, k�
b�r bölü sonsuz sıfıra eş�t ol-
masın. İnsan kend�s�n� ve al-
gısını sınırlandırmaya �ht�yaç
duyar, kend�s�nden arta kala-
nın heybet� karşısında korku-
ya kapılır, korku �se kaygı
doğurur ve bu kaygı sürekl� b�r
ıstıraba dönüşür;   bu   yüzden   
günlük rut�nler�m�z, eylemle-
r�m�z bel�rl� b�r sınırın �ç�nde
var olmalıdır k� katlanılab�l�r
b�r yaşama er�şeb�lel�m. B�r
Fransız sözü  “Daha  �y�,  �y�n�n

mından, �nsan b�l�nc�n�n b�r
yan ürün, hatta hata olduğu
söyleneb�l�r. Bu durum �nsa-
nın kur davranışları ve eş
terc�h� �ncelend�ğ�nde açıkça
görülecekt�r. İnsan dürtüsü ve
yaşama �rades� aklın peş�nden
değ�l de, hala �lkelce duygula-
rın, şehvet ve aşkın peş�nden
koşar. Bu çok açık b�r b�ç�m-
de, evr�m�n ve yaşama �rades�-
n�n aklı gel�şt�rmek  �ç�n  �ler-
lemed�ğ�n�, sadece türün de-
vamını sağlamaya çalıştığını,
�nsanın aslında b�r tavus ku-
şundan daha  �ler�  seç�l�m�  ol-

⁵ D�ogenes Laert�os, Ünlü F�lozofların Yaşamları ve Öğret�ler�, çev. Candan Şentuna, İstanbul: YKY, 2020, s.518



b�l�r, yaptığı da karakter�n olmayan z�hn�nde
bel�ren b�r programcı �mges�d�r ve bu �mge
programcı tarafından oraya yerleşt�r�lm�şt�r.
Karakter�n bunu algılaması programcının ona �z�n
verd�ğ� müddetçe mümkündür ve karakter,
programcı ona o m�m�k ve tepk�ler� verd�ğ� �ç�n
b�z�m tarafımızdan, onun programcıyı algıladığı
b�ç�m�nde yorumlanır. Hayır, o sadece tıpkı
�nsanın b�r şey�n farkına vardığı zaman yaptığı
g�b� hareket etm�şt�r, bu salt eylemd�r ve sadece
görüntü dünyasıdır. Ancak onun gerçek algısıyla
alakası yoktur. Tamamen graf�kten oluşan b�r
dünyada, başka b�r dünyadan gelen c�s�m, o
dünyanın algı sınırına takılır ve kavranamaz.
Ş�md� bunu kend� dünyamıza bağlayacak olursak;
yaratılan karakter�n de programcıyı algılaması
mümkün değ�ld�r. Çünkü onu hemencec�k kend�
düzlem�ne çekecekt�r ve daha önce gördüğü veya
düşled�ğ� başka b�r şeyle tanımlamaya çalışacaktır.
Pyrrhoncular da bunu savunur; tanımlanab�len
her şey başka b�r şey sayes�nde tanımlanab�l�r,
ancak bu �ş en sonunda b�r başlangıca ulaşacağı
�ç�n  -tıpkı Tanrı'nın varlığıyla alakalı  şu  genel so-
runda olduğu g�b�: O zaman Tanrı'yı k�m yarattı?-
h�çb�r şey tanımlanamaz, bu yüzden yargıdan
kaçınmalıyız. Karakter, programcıyı düşünmü-
yordur ve onun tek olayı programcının z�hn�ne
koyduğu �mgey� düşündüğü �zlen�m� yaratma-
sıdır. Sınırlı karakter kend� programcısını hayal
edemez. Çünkü onu da sınırlı b�r z�h�n yaratmış-
tır. Bu z�h�n ve onun dünyası, yaratılan karakter�n
�ç�nde bulunduğu dünyadan katbekat büyüktür
ancak y�ne de sınırlıdır. Evren�n belk� de temel
kanunlarından b�r�s� budur: sınırlı olmak. Sınır
b�z�m her şey�m�zd�r ve o geç�lemez. Bu yüzden o-
nu aşmayı düşünüp  üzülmek de  anlamsızdır.  Za-

madığını kanıtlar. Sınırlı b�r canlının kend�ne
büyük anlamlar atfetmes� kom�kt�r; �nsandak� akıl
ve b�l�nç, yalnızca daha fazla acı çekmes�ne sebep
olur. Alışılagelm�ş düşünceler paralel�nde b�r yara-
tıcı olduğunu düşünmek, �nsan varlığını temel-
lend�rmek bu bağlamda sad�stl�kt�r, en azından
düşündüğümüz g�b� b�r yaratıcı yoktur. İşte bura-
da "düşüneb�l�yorsam yoktur" sözünün anlamına
nüfuz edeceğ�z.
    Sınırlı �nsan, sınırsız arzular. Kafestek� yansıma
evren�nde, ardı arkası kes�lmez �stekler ve
çarpıtılmış projeks�yonlar... Ancak bunca curcuna
arasında sınırlı algımız var. Algılarımız ve
duyumlarımız b�z� sınırlandıran şeylerden b�rkaçı
sadece. Duygularımız, yargılarımız, ps�koloj�m�z
de sınırlıyor b�z�. D�l sınırlıyor, �kl�m, çevre,
arkadaşlar, heps� b�rer sınır. Yan� her b�r� kafes�n
b�r başka köşes�. Düşlemeye çalıştığımız şey de
sınırlanıyor b�z�m aklımızda. O yüzden “düşüne-
b�l�yorsam yoktur” deneb�l�r. Düşüneb�l�yorum, o
halde yoktur. Çünkü ben�m varlığım ve gerekçes�
düşünülemezd�r. Bu tatm�n etmeyen b�r cevap
g�b� gözükeb�l�r, ancak bununla yet�nmem�z
gerek�yor. Düşüncen�n de sınırı burada başlıyor.
Doğa üstü d�ye n�telend�r�len şey elbet k� düşü-
nüleb�len b�r şeyd�r, Tanrı kavramı g�b�. Eğer ben
bunu düşüneb�l�yorsam bu yoktur. Çünkü hak�kat
düşüncen�n sınırını aşmıştır. Hak�kat düşüncey�
kutuya koymuştur ve ona sınır çekm�şt�r. Bana
sınır çeken ve ben� kutuya hapseden şey�
düşüneb�lmem de kabul ed�lemez. Bunu oyun
yapan b�r programcı g�b� düşüneb�l�r�z. Yarattığı
karakter ve evren, b�z�m yaşadığımız evrenle aynı
olmasa da kend� �ç�nde tutarlı ve sab�tt�r. Oyunda-
k� karakter�n programcıyı fark edeb�lmes� müm-
kün değ�ld�r. Ancak programcı bunu d�lerse yapa-
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ten sınırı geçemezs�n, sınırın anlamı budur.
Günlük yaşamda kullanılan sınır kavramından çok
daha anlamlı b�r sınırdır bu. Sabır sınırı, ülke
sınırı... bunlar hep kavranab�l�r dünyanın üret�m�,
aşılab�l�r sınırlardır. Gerçek sınır zaten aşılamaz-
dır, mesela beden�m�z b�z� sınırlar. Sınırsız b�r
evren yaratmak ancak ve ancak sınırsız b�r z�h�n
ve evrenle mümkündür. Bu durumda, sınırsız b�r
evrene ulaşıldığı an evren, yaratıldığı evren�n
sınırlarını kend�ne sınır olarak kabul eder. Bu da
sınırsız b�r evrende mümkün olmayan b�r şey
olduğu �ç�n yaratılan sınırsız olacaktır. Ancak
sınırsız b�r evren devamlı gen�şleyen ve büyüyen
b�r şey değ�ld�r -aslında aynı anda her şey� �ç�nde
bulunduracaktır ve sürekl� gen�şlerken sürekl�
daralacak ve sürekl� büyürken sürekl� küçüle-
cekt�r. Yen� yaratılan evren onunla b�r olacaktır ve
y�ne kend�s� olacaktır. O zaman sınırsız b�r
evren�n �ç�nde sınırsız b�r evren yaratmak müm-
kündür ama yaratılan sınırsız evren, yaratıldığı
sınırsız evrenle b�r olacağı �ç�n sınırsız b�r evren�n
sınırsız b�r evren yaratması mümkün değ�ld�r.
Çünkü yaratılan y�ne o olacaktır ve süreç başa
dönecekt�r. Bu b�z� şu düşünceye ulaştırır: Evren
sınırsızdır ve sürekl� olarak kend�n� yen�ler, çünkü
sürekl� olarak �ç�nde her şey� bulunduran ken-
d�s�n� yaratacaktır. Bu durum b�lg�sayar ekran-
larının yen�leme hızına benzet�leb�l�r, ışıklar
sürekl� olarak yen�len�r ve ortaya anlamlan-
dırab�ld�ğ�m�z görüntüler çıkar. Evren de sonsuz
olarak kend�n� yen�leyen, kend� kend�n� yaratan
b�r yapıya sah�p olab�l�r, ancak b�z bunun ayrı-
mına varamayız. Bunun ayrımına varamamızın
sebepler� çok bar�zd�r: algımız sınırlıdır ve eğer
g�zlenen b�r  şey  varsa,  o  bulunamayacaktır.  Dü-
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şündüğümüz tarzda, "g�zlemek" kel�mes�n� oku-
duğumuz anda aklımızda canlanan şey, b�r
nesnen�n bulunmaması �ç�n b�r yerlere koyul-
masıdır. Böyle b�r saklamada g�zlenen şey�n her
da�m bulunab�lme durumu vardır, çünkü günün
sonunda sınır �ç�ndek� her yere bakılmış olacaktır,
ancak bahsett�ğ�m�z oyun karakter�-programcı
örneğ�nde g�zlenen şey�n bulunab�lmes� �mkan-
sızdır. Çünkü o bulunmaması �ç�n g�zlenm�şt�r ve
g�zlenen, oyun karakter�n�n sınırının dışına koyul-
muştur. Eğer bulunab�l�yorsa o şey g�zlenme-
m�şt�r. Vardığımız sonuç şu: B�l�nmeyen b�r şey
b�l�nemez ve düşüneb�l�yorsam yoktur. Çünkü her
ney� düşünürsek düşünel�m, o şey g�zlenen hak�-
kat�n kend�s� değ�ld�r. Hak�kat�n var olmaması da
her zaman �ç�n �ht�mal dah�l�nded�r.

       Sonuç olarak; �nsan sınırlı b�r varlıktır ve sınırlı
olması sayes�nde yaşamına devam edeb�l�r. Onun
b�r anlam ve öz barındırab�lmes�n�n tek yolu b�r
kafes�n  �ç�nde  bulunmasıdır.  Kafesten  çıktığı  an 

S�nem Şentürk



9yaz, 2021

varlığı sonlanacaktır ve o zaman çevres�n� algıla-
yan aygıt kaybolacağı �ç�n kend�s� de kaybolacak-
tır. Y�ne de h�çb�r şey b�r hak�kat olmadığını ve
b�rey�n kafes�nden çıktıktan, yan� öldükten sonra,
şeyler�n varlığını devam ett�rmeyeceğ�n� kanıt-
lamaz. Sonumuzun dünyanın da sonu olduğunu 
 düşünerek akıl yürütmes� yapmalıyız. Ancak bu
şek�lde anlamlı b�r sonuç elde edeb�l�r�z ve çürük
de olsa b�r temel�n üzer�ne kat çıkab�l�r�z. İnsan
sınırlı doğasıyla sınırsızı düşünemez. Bu tam da
onun sınırlarından kaynaklanır ve eğer üstün b�r
�rade varsa ve bu �rade g�zlenmey� terc�h ett�yse, o
asla bulunamaz. Bunun tek sebeb� o şey�n
g�zlenm�ş olmasıdır, bu kadar. Çünkü b�z sadece
algılarımız ve düşünceler�m�z dah�l�nde b�r
çıkarım yapab�l�r�z ve b�l�nmeyen b�r şey
b�l�nemez. Bu anlamsız b�r söz g�b� gelse de
aslında son derece bas�tt�r. Sadece algılarımızın ve
sınırlarımızın üzer�ndek� b�r şey�n b�l�nemez,
b�z�m tarafımızdan algılanamaz oluşuyla alaka-
lıdır. Daha bas�t b�r şek�lde anlatayım: Kafese
koyulmuş b�r panter hayal ed�n. Ve bu kafes�n dört
tarafı parmaklık ancak hal�yle altı ve üstü kapalı.
Panter ne kadar uğraşırsa uğraşsın üstünde ne
olduğunu b�lemeyecekt�r, orada b�r ç�ft göz olsa ya
da daha önce görmed�ğ� ve ömrünce göremeyeceğ�
b�r şey olsa panter bunu asla b�lemeyecekt�r. O şey
baktığında anlam veremeyeceğ� b�r şey de olab�l�r,
aynı zamanda algıları, yan� görme yeteneğ�, kafe-
s�n tavanının arkasını görmes�ne müsaade etmez;
bu �ş �ç�n yeteneğ� kısıtlıdır veya tümden göre-
meyeceğ� b�r şeyd�r. Ancak panter�n hayal gücüne
ve düşünme  yeteneğ�ne  sah�p  olduğunu  varsaya-
lım, ne kadar uçuk kaçık şeyler �mgelerse �mgele-
s�n, �mgeled�ğ� şey parmaklıklar arasından gör-
düğü  şeyler�n   b�r   derlemes�   olacaktır.   Sonuçta 

kafesten çıktığı anda hayata veda edecekt�r,
kısacası üzer�nde ne olduğunu asla b�lemeyecek-
t�r. Buradak� öneml� b�r nokta; üzer�nde b�r şey
olmayab�l�r ve o şey�n ne olduğunu b�l�p b�lme-
mes� hayatında b�r şey değ�şt�rmeyeb�l�r. Kısacası,
düşündüğüm her şey b�r sınır �ç�nded�r ve sınırsız,
d�lle sınırlanan "sınırsız" sözcüğünün ters�ne,
algımı aşan b�r şey olduğu �ç�n onu kavrayamam.
Sınırsız d�ye n�teled�ğ�m her şey d�l�m ve z�hn�mle
sınırlıdır, bu da sınırsızın doğasına aykırıdır. Ya-
hut bu, z�hn�me şeyler tarafından koyulmuş
projeks�yonlardır; o yüzden özgün olarak düşün-
mem �mkansızdır ve düşündüğüm her şey,  bana
şeyler tarafından düşündürülmüştür. Şeyler�
algıladığım andak� görüntülerden �barett�r. Dü-
şündüğüm her şey vardır, bunun sebeb�, olmayanı
düşünemeyecek olmamdır ve hayal gücü, �nsan
yaratıcılığı den�len şey, z�hn�mdek� antoloj�den
başka b�r şey değ�ld�r. Uçan f�ller düşünüyorum,
bu dünyada uçan f�l yoktur ancak uçmak, f�l, kanat
vs. vardır ve düşüneb�ld�ğ�m şeylerd�r; z�hn�mdek�
hayal gücü d�ye tab�r ett�ğ�m şey, bahçede topla-
dığım ç�çeklerden �barett�r. Bu açıdan bakıl-
dığında, düşüneb�ld�ğ�m her şey vardır demek
doğru olur. Ancak ontoloj�k açıdan, düşüneb�l�-
yorsam yoktur. 

  Kafes�n dışındak� şeyler�, �çer�den görüp
algılayab�l�r�z ancak kafes dışına çıktığımız
zaman, varlığımız da son bulacağı �ç�n mutlak
b�lg�s�z olmamız açısından, b�z�m �ç�n kafes�n
�ç�nde olmakla dışında olmak arasında b�r fark
yoktur. Bunu Thales şöyle anlatmıştır:

“<Thales> Ölümle yaşam arasında h�ç fark
olmadığını söylüyordu. 'Pek�, sen neden ölmüyor-
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sun?' dend�ğ�nde, karşılığı, 'Çünkü arada fark yok'
oldu.”⁶

 Sınırlı ve sak�n b�r hayat geç�rmek umuduyla, her
yandan b�z� çek�şt�ren gereks�n�mler ve sınırsız
arzular eşl�ğ�nde bu dünyada varlığımızı devam
ett�r�yoruz. Bunca ıstırap ve acı �ç�nde kısacık b�r
söz sa�k�m�ze ve hayattak� her şeye ışık tutab�l�r:
düşüneb�l�yorsam yoktur.
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⁶D�ogenes Laert�os, Ünlü F�lozofların Yaşamları ve Öğret�ler�, çev., Candan Şentuna, İstanbul: YKY, 2020, s.27-28.
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Ş
ların �nsanlarının kader� bel�rlenemeyecek. Bu
değ�ş�kl�k gerçekleşene kadar dünyanın h�çb�r
yer�nde etk�l� b�r devr�m olamaz. Bugün Fransa'da
farklı b�r şey söyleyen herkes ya nefes�n� boşa
harcıyor ya da sonuçta k�ş�sel b�r menfaat� var.
Daha da �ler�ye g�deceğ�m. Sadece dünyanın
herhang� b�r yer�nde mülk sah�pl�ğ� tarzında kalıcı
b�r değ�ş�kl�k olmayacak, barış yaratılana kadar en
bas�t problemlere dah�- �nsanlara günlük ekmek-
ler�n� tedar�k etmek, Avrupa'da karınları kasıp
kavuran açlığa son vermek, yeterl� kömür arzını
sağlamak- herhang� b�r çözüm olmayacak.²

        Yalan ve c�nayet� haklı çıkarmadak� yeters�z-
l�ğ�n� dürüstçe kabul eden her düşünür, gerçeğ�
önems�yorsa, bu sonuca kaçınılmaz olarak
yönlend�r�lecekt�r. Ve ş�md�ye kadar ortaya konan
argümanı kabul etmekten başka seçeneğ�
olmayacaktır. 

 

Bunu yaparken şunları kabul edecekt�r: 1. tek
başına alınan �ç pol�t�ka, esasen �k�nc�l öneme
sah�pt�r ve her durumda entelektüel açıdan
tutarsızdır; 2. tek gerçek sorun, n�hayet�nde b�r
devr�me eşdeğer kalıcı yapısal reformlar get�recek
olan uluslararası b�r düzen�n yaratılmasıdır; 3.
ger�ye kalan tek kes�n ulusal meseleler, daha genel
ve dolayısıyla daha etk�l� b�r çözüm elde ed�lene
kadar, mümkün olduğunca etk�l� b�r şek�lde ele
alınması gereken �dar� sorunlardır. 

       Örneğ�n Fransız anayasasının, adalet ve d�ya-
loğa dayalı uluslararası b�r düzen�n yaratılmasına
katkıda bulunduğu veya etmed�ğ� açısından
yargılanab�leceğ� kabul ed�lmel�d�r. Bu ışıkta
görüldüğü g�b�, anayasamızın en temel �nsan
özgürlükler�ne olan �lg�s�zl�ğ� kınanmayı hak
ed�yor. Daha ver�ml� b�r loj�st�k s�stem�n geç�c�
organ�zasyonunun, kamulaştırma meseles�nden
veya şu veya bu part�n�n aldığı oylardan on kat
daha öneml� olduğu kabul ed�lmel�d�r. Tek b�r ülke
�le sınırlı kalırsa, kamulaştırmalar devam  etmeye- 
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�md�ye kadar söyled�kler�m� özetlemem
gerek�rse, barış ve dünya organ�zasyonu-
nun sorunları çözülene  kadar  tüm  ulus-

¹ El yazısı �le eklemeler yapılan ve çok sayıda düzeltme �çeren kısmen yazılı met�n. Met�n yoğun b�r şek�lde yen�den düzenlend�. İlk olarak ser�n�n b�r sonucu
olarak tasarlandı ve aslında b�r bölüm, n�ha� b�r taslağın ayrı b�r taslağının veya yazı t�p�n�n bulunmadığı son makaleye taşındı. Bu makalen�n sonunda olan
başka b�r bölüm olan “The Century of Fear” a taşındı. 
² T�ms�yette bu bölümde aşağıdak� �k� paragraf �zler (b�rkaç el yazısı düzeltmes� �le): “Bu soruları düşünen �nsanlar �ç�n, tüm enerj�ler�n�, d�ren�şler�n� ve
zamanlarını, oy pusulalarını, yetenekler�n� ve kaynaklarını, sefalet ve korku yükünü haf�fletmek �ç�n dünya çapında b�r çözüm talep etmekten daha ac�l b�r
�ht�yaç görmüyorum. Ve bu hareket sadece her ülkede değ�l, her şeyden önce uluslararası arenada, başlangıçta telk�n savaşıyla gel�şmel�d�r. Bu b�r�nc�l görev,
karşılaştığımız en ac�l gerekl�l�k ve etk�l� veya gerçekten gerçekç� olab�lecek tek görevd�r."
“Aks� takd�rde, bu sorun çözülene kadar kend�ler�n� yükler�nden bunalmış bulacak olan hükümetlerden bekleyeb�leceğ�m�z çok az şey vardır. Ve hükümetler de
bunun farkındadır. B�r�nc�l görevler� hayatta kalmak ve daha sonra hang� part�ler�n koal�syona katıldığına bağlı olarak, seçt�kler� yabancı güce güvence vermek
g�b� görünüyor. D�ğer tüm konularda olası çözümler geç�c�d�r. Öneml� olan �k� konu, n�hayet�nde devr�me eşdeğer kalıcı yapısal reformlara yol açacak
uluslararası b�r düzen oluşturmak ve günlük �ht�yaçları karşılamak ve kaynak akışını yönetmek �ç�n geç�c� b�r s�stem gel�şt�rmekt�r. Ve bugün uluslararası
organ�zasyondan sorumlu olanlar kend�ler�n� çıkmaza soktuklarından ber�, hem kend� ülkeler�nde hem de sınır ötes�nde çalışan b�reyler, daha makul b�r �lkeler
kümes�ne uygun olarak onları tekrar b�rleşt�recek yen� b�r sosyal sözleşme yapmalıdır.” Son cümlen�n �tal�k kısmı met�nde daha sonra b�r noktaya taşındı.
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cekt�r. Y�ne de, loj�st�k sorunların tamamen ulusal
b�r çerçevede çözülemed�kler� doğru olsa da,
kamulaşma, geç�c� olsalar b�le, uygun çözümler
gerekt�ren daha ac�l b�r konudur.

      B�rl�kte ele alındığında, bu gözlemler, ş�md�ye
kadar eks�k olan �ç s�yaset� yargılamak �ç�n ölçüt
sağlayab�l�r. L'Aube, L'Human�tê’�n otuz başyazısına
karşı çıkarak ayda otuz başyazı yayınlayab�l�r,
ancak bu eserler�n h�çb�r�, hem gazeteler�n hem de
tems�l ett�kler� part�ler�n ve onlara l�derl�k eden
adamların Br�gue ve Tende'n�n referandum³
olmaksızın �lhak ed�lmes�n� kabul ett�ğ�n�, ve
bunun da, onların uluslararası demokras�y� yok
etmek amacıyla müttef�k oldukları anlamına
geld�ğ�n� unutmamızı sağlayamaz. Sebepler� ne
olursa olsun, �y� ya da kötü, M.B�dault ve
M.Thorez uluslararası d�ktatörlük prens�b�n�
seçt�ler. Bu nedenle, kararlarını nasıl değerlend�r-
eb�leceğ�m�ze bakılmaksızın, pol�t�k gerçekl�ğ�
değ�l, en tal�hs�z türün ütop�k düşünces�n� tems�l
ed�yorlar. 

        Evet, �ç pol�t�ka bu kadar öneme sah�p olmayı
hak etm�yor. Vebayı soğuk algınlığı �laçları �le
tedav� edemezs�n�z.⁴ Tüm dünyayı parçalayan b�r
kr�z evrensel b�r çözüm olmadan çözülemez. Her-
kes �ç�n düzen olmalıdır, böylece her b�r�n�n taşı-
ması gereken sefalet ve korku yükü azaltılab�l�r;
bu, ş�md�l�k, b�z�m mantıksal hedef�m�zd�r. Bu,
eylem ve fedakarlık talep eder ve bu halk
demekt�r. Ve bugünlerde kalpler�n�n en der�nle-
r�nde ş�ddet� ve c�nayet� kınayan b�rçok  �nsan olsa
da, bunun onların düşünme ve hareket etme şekl�-

n� yen�den düşünmeye zorladığını kabul etmek
�steyen çok fazla k�ş� yoktur. Bununla b�rl�kte, bu
çabayı göstermeye hazır olanlar, eylem kuralları
�le b�rl�kte makul b�r umut bulmayı bekleyeb�l�rler. 

     Kuşkusuz, şu anda �kt�darda olan hükümet-
lerden çok fazla şey beklenemez, çünkü bu
hükümetler, ölümcül �lkelerle yaşar ve hareket
ederler. Bu nedenle umut, daha zorlu b�r yol
�zlemem�z�, baştan başlamamızı ve şu anda
yaşadığımız lanetl� toplum �ç�nde yaşayan b�r
toplumu yen�den �nşa etmem�z� gerekt�r�r.⁵ Bu
nedenle, hem kend� ülkeler�nde hem de sınırların
ötes�nde çalışan b�reyler, daha makul b�r �lkeler
kümes�ne uygun olarak onları tekrar b�rleşt�recek
yen� b�r sosyal sözleşme yapmalıdır. Bahsett�ğ�m
barış hareket�, ulusların �ç�ndek� emek toplu-
luklarıyla ve uluslararası çalışma gruplarıyla
bağlantı kurab�lmel�d�r. Kooperat�f b�r şek�lde ve
serbest sözleşme temel�nde organ�ze ed�len bu
çalışma toplulukları, mümkün olduğunca çok
�nsana rahatlama (yardım) sağlayacaktır. Oysa bu
çalışma grupları yen� uluslararası düzen�n⁶ temel
alması gereken değerler� tanımlamaya çalışırken,
aynı zamanda mevcut her fırsatta bu düzen�n
savunuculuğunu yapmaya çalışacaktır. 

      Daha doğrusu, bu grupların görev�, terörün
karışıklıklarını açık b�r d�lle karşılamak ve aynı
zamanda barış �ç�nde b�r dünyanın vazgeç�lmez
bulacağı değerler� ortaya koymak olmalıdır: �lk he-
defler�, �lk maddes� her yerde ölüm cezasını⁷
kaldıracak uluslararası b�r adalet yasası oluş-
turmak  ve  d�yaloğa  dayalı  herhang�  b�r  uygarlık
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³ Şubat 1947'de muzaffer güçler ve Almanya'nın esk� müttef�kler� arasında �mzalanan Par�s anlaşmaları, İtalya'nın Br�gue ve Tende köyler�n�n Fransa'ya tesl�m
ed�lmes�n� sağladı. 
⁴ Tarrou vebada da aynı noktaya değ�n�yor. “Asla salgın hastalıklarla boy ölçüşemeyeceklerd�r. Ve hayal ett�kler� çareler b�r soğuk algınlığını tedav� etmek �ç�n
yeterl� kalmaz.” (La Peste s.18)
⁵ Daha önce el yazmasından çıkarılan pasaj buraya taşındı.
⁶  T�ms�yette buraya başka b�r cümle eklend�: “Y�ne, bu görecel� ütopya tek şanstır.” Bunu, sadece son kel�meler�n son metne dönüşeceğ� uzun b�r pasaj �zl�yor. “Bu
arada, bu o kadar ütop�k değ�ld�r k�, bu tür grupların unsurları bugün gerçek dünyada görüleb�l�r. Burada ver�len örnek sadece b�r örnekt�r, akılda olduğum şey�n  



Gerçekç�l�k, hem bugünü hem de geleceğ� aynı
anda hesaba katma, en az fedakarlık yaparken en
çok elde etme sanatı �se, o zaman k�m en açık
gerçekl�ğ�n bu erkek ve kadınlara a�t olduğunu
göremez k�? 

        Bu �nsanlar ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı⁸,
b�lm�yorum. Muhtemelen bu �nsanların çoğu şu
anda bu duruma kafa yormaktadır ve bu �y� b�r
şey. Y�ne de, eylemler�n�n etk�nl�ğ�n�n, hayat
kurtarmak �ç�n gerekl� olana hızlı b�r şek�lde
tutunmak �ç�n ş�md�l�k bazı hayaller�nden vaz-
geçme cesaret�n� bulmalarına bağlı olduğuna
şüphe yoktur. Bu noktada, her şey b�tmeden önce,
belk� de sesler�m�z� yükseltmek �ç�n gerekl�
olacaktır.⁹

�ç�n gerekl� �lkeler�n açık b�r şek�lde �fade etmek
olab�l�r. Bu çalışma, Batılı z�h�nler�n bugün
bekled�ğ� dostluk özlem�n� g�dermek �ç�n gerekl�
zem�n� sunan h�çb�r felsefe bulamayan b�r çağın
�ht�yaçlarını karşılayacaktır. Ancak, bu alıştırma-
nın amacı yen� b�r �deoloj�y� detaylandırmak ol-
mamalıdır, sadece yen� b�r yaşam tarzı aramak
olmalıdır. Her durumda, bunlar yansıma �ç�n
temalardır ve bunları mevcut alanda herhang� b�r
der�nl�kte keşfedemem. Ama �şler� daha somut b�r
şek�lde �fade etmek gerek�rse, her koşulda �kt�dara
karşı örnek olmaya, tahakküme karşı vaaz
vermeye, hakarete karşı d�yalog kurmaya ve
kurnazca kurnazlıklara karşı açık b�r onura sah�p
b�r grup �nsan hayal edel�m; toplumun tüm
avantajlarını bugün buldukları g�b� reddedecek ve
sadece onları başkalarına bağlayan görev ve
sorumlulukları kabul edecek b�r grup �nsan; ve her
şeyden önce, heps�nden de önce, basın ve
kamuoyunu, az önce bel�rled�ğ�m davranış �lkele-
r�ne uygun olarak yen�den yönlend�rmeye çalışa-
cak olan �nsanlar. Bu �nsanlar ütop�k b�r şek�lde
değ�l, en gerçek gerçekç�l�ğe uygun olarak hareket
ederlerd�. Bu �nsanlar, gelecek �ç�n zem�n hazırlar  
ve bunu yaparken hemen bugün çok baskıcı
bulduğumuz bazı duvarları yıkmaya başlarlardı. 
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genel b�r f�k�r olarak h�zmet vermes� amaçlanmıştır. Toplumumuzun üret�m tarzını yen�den düşünen b�r tür sözleşme organ�zasyonu �ç�n �y� b�r model
Marcel Barbu'nun değerl� olarak kurduğu çalışma grubudur. Fransa'da çok zek� ve seçk�n bey�nler�m�z var, ancak b�ld�ğ�m kadarıyla çok az k�ş� Barbu'nun
ş�md�k� çağ �ç�n gerçek önem�n� fark ett�. Barbu, orada olmaktan mutlu olduklarını söyleyen çeş�tl� �nançlara sah�p (Marks�stler, hır�st�yanlar ve herhang� b�r
grupla �l�şk�s� olmayanlar da dah�l) 150 adamdan oluşan b�r topluluk yarattı. Bu topluluk sek�z yıldır varlığını sürdürüyor. Buna benzer topluluklar
kurulmuştur. İnsanlar başarısız olacaklarını söylüyorlar, ama şu an �ç�n hayatta kalıyorlar ve her halükarda en az sek�z yıl boyunca sefalet�n reh�neler�nden
b�rkaçını kurtarmış olacaklar. Bu topluluk, dört kuşak boyunca tüm bu �şç�lere hays�yet ve �ç huzur vaat etmed�; onlara b�rkaç yıl �ç�nde bunları verd�. B�r kere
daha söylemek gerek�rse, n�ha� kurtuluş uluslararası reforma bağlıdır. Ancak, herkes �ç�n farklılıklara ve özgürlüğe saygı duyarak �nsan �l�şk�s�n�n özgür
seç�mler�ne dayanan yen� b�r �nsan �l�şk�s� türü yaratan Barbu'nunk� g�b� deneyler, bu arada evrensel düzens�zl�k ve nefret�n üstes�nden gelmek �ç�n bazı
�lerlemeler yapmanın mümkün olduğunu göstermekted�r. Bu �lerleme ancak dünya çapında b�r kuruluş sağlandığında kalıcı hale get�r�leb�l�r. O zamana
kadar �lerleme düşünces� tehd�t altındadır. Y�ne de umudu mümkün kılıyor.” 
“Bunlar mümkün olduğunda uzatılması gereken �l�şk�lerd�r, çünkü söz konusu olan, şu anda �ç�nde yaşadığımız lanetl� toplumun �ç�nde yaşayan b�r
toplumun �nşasıdır. Gündel�k s�yas� tartışmalarda tek gerçek meselen�n uluslararası b�r toplum �nşa etmek olduğunu �dd�a eden erkekler; anayasal ve
seç�msel d�ğer tüm anlaşmazlıkların anlamsız olduğunu kanıtlayacak ve uluslararası dayanışma ve örgütlenmede ısrar edecek; c�nayet� reddetmek ve
hedefler�n� sürdürmek �ç�n vazgeç�lmez buldukları ortak ve geç�c� değerler� bas�tçe tanımlayacak; batıdak� �dam cezasının genel olarak kaldırılmasını talep
edecek olan; bugün buldukları g�b� toplumun tüm avantajlarını reddedecek ve sadece onları başkalarına bağlayan görev ve sorumlulukları kabul edecek; k�m
her koşulda vaazları tahakküme ve d�yaloğu hakarete terc�h eder; ve k�m basına ve her şeyden önce okullara burada bel�rt�len davranış �lkeler�n� get�recek…”
⁷ Camus daha önce ölüm cezasında yapmak �sted�ğ� devr�m� sık sık d�le get�rm�ş olsa da, belk� de �lk kez bu şek�lde �fade ett�. 
⁸ El yazmasında "B�lm�yorum" �fades� atlanmış ve cümlen�n �k�nc� maddes� olarak b�r sonrak� cümle �le devam ed�lm�şt�r.
⁹ El yazmasında: "Belk� de gerekl� olab�l�r."
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ren�zdek�ler zarar ver�r. Ekser�yetle bunlara eşl�k
eden en güçlü yordayıcı, adeta �ç�n�zde s�z� yutan
b�r karadel�k olduğu h�ss�yatıdır. Bu del�k
kend�n�z� “h�ç k�mse” g�b� h�ssetmen�z �ç�n s�z�
çevreler ve yüksek adrenal�nl� davranışlarla �ç�n�
doldurmanız �ç�n s�ze fısıldar. Fısıltının ş�ddet� �le
kontrol ed�lemez öfke nöbetler� yaşamanız da
şaşırtıcı değ�ld�r. Olmadık şeylere s�n�rlen�r ve
kend�n�z� kontrol etmekte zorlanırsınız. Gün
yüzüne çıkan öfke her da�m dışa dönük
olmamakla beraber kend�n�ze ve varoluşunuza da
sıçrayab�l�r. Bunun yanında �nt�har davranışına
eğ�l�m artab�l�r, kend�n�ze zarar vereb�l�rs�n�z.
K�ş�l�k bozukluğunun yaygın b�ç�mler� arasında �se
kend�n� kesme ve yakma görüleb�l�r. İl�şk�-
ler�n�zde terk ed�lme korkusu s�z� �flah olmaz b�r
dürtü �le sarmalar. Yalnız kalmaktan korkar ve
sürekl� end�şe �çer�s�nde partner�n�z� sorgular-
sınız. Sev�len b�r�n�n �şten eve geç gelmes� veya
evden çıkması g�b� zararsız b�r şey b�le bu yoğun
korkuyu tet�kleyeb�l�r. Bunun uğruna o k�ş�y�
bunaltab�l�r, kavga başlatab�l�r, hareketler�n� tak�p
altına alab�l�r ve hatta k�ş�n�n ayrılmasını baskı �le
engellemeye b�le çalışab�l�rs�n�z. Şüphel� h�sset-
mek veya gerçekl�kten kopuk duygulara bürünmek
sınırda k�ş�l�k bozukluğu olan �nsanlar �ç�n
kaçınılmazdır. Tüm bunların oluşturduğu stres
faktörü devreye g�rd�ğ�nde �se gerçekl�kle olan
bağınızı da kaybedeb�l�rs�n�z. O anlarda adeta
karanlık b�r odada kalmış g�b� h�sseder, d�ssos�-
yasyon hal�ne bürünürsünüz. D�ssas�yasyon şu şe-

yatı kanatları olmadan sınırda yaşayanlar �ç�n
zorludur. Sınırda k�ş�l�k bozukluğu yaşayanlar bu
güruhun öncüler�d�r. Bu bozukluğa sah�p olmak
�nsana kend�n� hızla g�den b�r trende hayatı
yaşıyormuş g�b� h�ssett�r�r. İçer�s�nde b�r yerlere
savrulmadan yolculuk etmeye çalışmanın yanı sıra
tren�n kondüktörü oluşunuz gel g�t �çer�s�ndek�
duygularınızı �st�krarsız ruh hal�n�zle güdüler.
Savrulunan her anda tüm düşünceler�n�z, amaç-
larınız ve hatta sevd�ğ�n�z �nsanlara karşı f�k�rle-
r�n�z b�le bulanıklaşarak karmakarışık b�r hal alır.
Kend�l�k �majınız da bu bozukluktan nas�b�n� alan
kısımdadır. Sınırda k�ş�l�k bozukluğunuz ol-
duğunda, benl�k duygunuz genell�kle kararsızdır.
Bazı zamanlar �y� h�sseder, bazen kend�n�ze nefret
duyar, bazen de kend�n�z� kötü b�r �nsan olarak
görürsünüz. Muhtemelen k�m olduğunuz veya
hayatta ne �sted�ğ�n�z konusunda net b�r f�kr�n�z
yoktur. Bu yüzden özell�kle üzgün olduğunuz
anlarda, adrenal�n sev�yes� yüksek zararlı davra-
nışlarda bulunab�l�rs�n�z. Sonrasında p�şman ola-
cağınız parayı dürtüsel olarak harcayab�l�r, aşırı
yemek y�yeb�l�r, d�kkats�zce araba kullanab�l�r,
hırsızlığa g�r�şeb�l�r, güvens�z seks yapab�l�r veya
uyuşturucu ya da alkol alarak aşırıya kaçab�l�rs�-
n�z. Bu r�skl� davranışlar o anda daha �y� h�sset-
men�ze yardımcı olsa da uzun vadede  s�ze  ve  çev-
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U
çurumları sevenler�n kanatları olmalı.”¹
der N�etzsche. Kanadı olanlar �ç�n b�r
düzlüktür o uçurum,  tehl�ken�n  aslı  ha-

Aslı F. GÜMÜŞ

¹Özcan Erdoğan, Dah�ler ve Aşkları, İkaros Yayınları, İstanbul, 2011, s.754.
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k�lde tanımlanır: “D�ssas�yasyon, �k� ya da �k�den
çok ayrı k�ş�l�k durumu �le bel�rl� k�ml�k
bölünmes�ne ver�len �s�md�r. Bu du rum, k�m�
kültürlerde c�n çarpması yaşantısı olarak tanım-
lanır. K�ml�ktek� bu bölünme, kend�l�k duyumun-
da ve eylemler�n� yöneteb�l�rl�k algısında sürekl�-
l�ğ�n bel�rg�n olarak bozulmasını kapsar ve duygu-
lanım, davranış, b�l�nçl�l�k, bellek, algı, b�l�ş veya
da duyusal-dev�nsel �şlevsell�kte bununla �l�şk�l�
değ�ş�kl�kler bulunur."²

    Sınırda K�ş�l�k Bozukluğuna sah�p b�reyler
duygusal olarak çok kırılgandır. Herkes�n önems�z
olduğu meseleler s�z�n �ç�n büyük b�r patlama
etk�s� yaratır ve bu patlama tet�klend�ğ�nde ger�
dönüşü oldukça zordur. Bu �n�ş çıkışlar (aslında
çıkışlar ve akab�nde �nemey�şler) s�ze �l�şk�ler�-
n�zde umarsız yahut denges�z sıfatının yakıştırıl-
masına sebep olur.  S�z  bu  dalgalanmaların  heze- 

Sık sık “boş” h�ssed�yorum.
Duygularım çok hızlı değ�ş�yor ve sık sık aşırı
üzüntü, öfke ve kaygı duyuyorum.
Değer verd�ğ�m �nsanların ben� terk etme-
s�nden korkuyorum.
Romant�k �l�şk�ler�m�n çoğunu duygu yoğun,
ancak tutarsız olarak tanımlarım.
Hayatımdak� �nsanlar hakkında h�ssett�k-
ler�m, b�r anda büyük ölçüde değ�şeb�l�yor ve
her zaman neden�n� anlayamıyorum.
Sık sık tehl�kel� ve sağlıksız olduğunu b�ld�ğ�m
şeyler� yapıyorum. (D�kkats�zce araba kullan-
mak, güvens�z seks yapmak, �çk� �çmek, uyuş-
turucu kullanmak veya düşünmeden harca-
malar yapmak g�b�.)
İnt�har g�r�ş�m� g�b�, kend�m� �nc�t�p zarar
veren eylemlerde bulundum.
B�r �l�şk�de kend�m� güvende h�ssetme-
d�ğ�mde, d�ğer k�ş�y� yakın tutmak �ç�n saldır-
gan ya da düşünces�z hareketler yapma eğ�l�-
m�ndey�m. ³

yanında �ken sağlıklı düşünemez ve muhakeme
edemezs�n�z. Her çırpınışta etrafınızı yaralayab�-
l�r, tehl�kel� ve uygunsuz davranışlar �çer�s�nde
bulunab�l�r, sonrasında da bütün bunlar �ç�n
suçluluk duygusu h�ssedeb�l�rs�n�z. Yaşanan
h�ddetl� döngü hızla g�den tren�n�z� raydan
çıkarmaya çalışan b�r fırtına g�b� gözükse de o
tren�n duracak olduğu olduğu unutulmamalıdır. 

       Aşağıdak� �fadeler�n b�r çoğuna katılıyor �sen�z
muhtemelen s�z de bu tren�n b�r yolcusu ya da
adayısınızdır: 

SINIR TRENİ

²Amer�kan Ps�k�yatr� B�rl�ğ�, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elk�tabı, çev. Köroğlu E, Ankara: Hek�mler Yayın B�rl�ğ�,Tanı Ölçütler� Başvuru
Elk�tabı’ndan, 2014. s.157.
³Borderl�ne Personal�ty D�sorder, A Gu�de to Symptoms, Treatment, and Recovery, Son güncelleme: Eylül 2020.

S�nem Şentürk



    Sınırda (Borderl�ne) k�ş�l�k bozukluğu, olgu
sunumlarından yola çıkarak, nad�ren tek başına
görülür deneb�l�r. Yaygın olarak bu trene
depresyon, b�polar bozukluk, madde bağımlılığı,
yeme bozuklukları, anks�yete bozuklukları da eşl�k
edecekt�r. Sınırda k�ş�l�k bozukluğunuz başarılı
b�r şek�lde tedav� ed�ld�ğ�nde, d�ğer bozukluklar
da onunla beraber �y�leş�r. Ancak bunun tam
ters�n�n de olması muhtemeld�r. Depresyonunuz
tedav� ed�lse dah� sınırda k�ş�l�k bozukluğunuz
�y�leşemeyeb�l�r. Bu süreçte duygusal dalgalan-
maları kontrol altına almak, dürtüsell�k kontrolü
yapmak ve de k�ş�lerarası sosyal becer�ler�
gel�şt�rmeye yönlenmek yapılab�lecek öneml�
anahtar kurallardır. Sınırda k�ş�l�k bozukluğunun
et�yoloj�s� �ncelend�ğ�nde çocukluğunu anne
babasından ayrı geç�rm�ş b�reyler�n bu hastalığa
sah�p olma �ht�mal� hatırı sayılır düzeyded�r.
Bunun yanında annen�n sınırda k�ş�l�k bozuk-
luğundan muzdar�p olması da efekt�f b�r fak-
tördür. Anneler� bu hastalıktan muzdar�p çocuk-
ların çok ama çok büyük b�r kısmı aynı hastalığın
taşıyıcısı olarak ömürler�ne devam ederler. Erken
çocukluk travmaları ve c�nsel �st�smar da sınırda
k�ş�l�k bozukluğu �ç�n sağlam b�r temel kamçıla-
yıcısıdır.

     B�l�nmel�d�r k� k�ş�l�k bozukluğu, b�r karakter
yargısı değ�ld�r. Kl�n�k anlamda, “k�ş�l�k bozuk-
luğu”, k�ş�n�n dünyayla �l�şk� kurma b�ç�m�n�n
normlardan sapmış halde bulunması durumudur.
Bu durum, benl�k, �l�şk�ler, hedefler ve başkaları
hakkındak� duygularınız g�b�, yaşamınızın b�rçok
alanında dalgalanmalara sebeb�yet ver�r. Fakat en
öneml�s�, bu davranış ve duygu modeller�n�n
değ�şt�r�leb�l�r ve �y�leşt�r�leb�l�r oluşudur.

       Sınırda k�ş�l�k bozukluğuna, kend� başınıza
tanı koyamayacağınızı b�lmen�z öneml�d�r. Çünkü
böyles� bozukluklarda k�ş�ler yaptıkları hatalı
davranışların kısmen de olsa farkındadırlar ancak
engelleyemezler. Buna ek olarak sınırda k�ş�l�k
bozukluğunun sıklıkla d�ğer ps�k�yatr�k hastalıklar
�le karıştırılması profesyonel yardıma yönelmey�
zorunlu ve gerekl� kılar. Terap�, �ç�nde savrul-
duğunuz hızlı tren�n�zde s�ze b�r soluk katacak ve
tüm yolculuğunuzda rehber olab�lecek güvenl� b�r
l�mandır. Akıldan çıkarılmamalıdır k� terap�st�-
n�z�n s�z�n süper kahramanınız olacağını düşü-
nerek gözünüzde büyüteb�l�r yahut h�çb�r �şe
yaramadığını düşünerek onarımınızı sekteye
uğratab�l�rs�n�z. H�ssed�len tüm bu dalgalan-
maların müsebb�b�n�n sınırda k�ş�l�k bozuk-
luğunuz olduğunu b�lmek kend�n�z� bu duruma
daha hazır hale get�rmen�z�n müh�m nokta-
larındandır ve değ�ş�m�n doğası gereğ�, rahatsız
ed�c� olduğunu unutulmamalıdır. Tam ters� şe-
k�lde, eğer terap�de kend�n�z� h�ç  rahatsız h�sset-
m�yorsanız, muhtemelen �lerleme de kaydetm�-
yorsunuz demekt�r.⁴
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⁴Help�ng Someone w�th Borderl�ne Personal�ty D�sorder, A Gu�de to Symptoms, Treatment, and Recovery.



        Söz gel�m�, hayatın her da�m uçurumlarla dolu
oluşu kanatsız k�mseler �ç�n b�r eks�kl�k değ�l yen�
b�r ufuktur. Esasen herkes her an düşeb�lecek g�b�
yaşamalı, kanatlarının ona bahşett�ğ� uçuşa gü-
venmeden uçurumun sınırlarında durmayı öğren-
mel�d�r. Unutulmamalıdır k� cehennem b�le son-
suz ve çıkılmaz değ�ld�r.

     N�etzsche, Lou Salome �le olan aşkı sırasında
uçlarında gez�nd�ğ� o uçurumu şöyle dışa vurur:

"Öyle b�r hayat yaşıyorum k�,
cennet� de gördüm, cehennem� de
öyle b�r aşk yaşadım k�
tutkuyu da gördüm, pes etmey� de.
bazıları seyrederken hayatı en önden,
kend�me b�r sahne buldum oynadım.
öyle b�r rol verm�şler k�,
okudum okudum anlamadım.
kend� kend�me konuştum bazen ev�mde,
hem kızdım hem güldüm hal�me,
sonra ded�m k� "söz ver kend�ne"
den�zler� sev�yorsan, dalgaları da seveceks�n
sev�lmek �st�yorsan, önce sevmey� b�leceks�n
uçmayı sev�yorsan, düşmey� de b�leceks�n.
korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyreders�n.
öyle b�r hayat yaşadım k�, son yolculukları erken
tanıdım
öyle çok değerl�ym�ş k� zaman,
hep acele etmem bundan, anladım..."⁵
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etk�s�yle ortaya çıkan özgürlük hareketler�nden
etk�lenm�şt�r. F�chte’n�n amacı Fransa’dak�
�ht�lal�n yarattığı özgürlük atmosfer�n� Alman-
ya’ya taşımak ve özgürlük hareketler�n�n Alman-
ya’da da baş göstermes�n� sağlamaktır. Bu
amacını Berl�n’�n �şgal� sırasında, 1807 – 1808’�n
kış aylarında, Alman Ulusuna Söylevler başlığı
altında ulusa verd�ğ� on dört ateşl� söylev �le
duyurmuştur. Alman Ulusuna Söylevler’de F�chte,
Alman ulusunun b�rleş�p kuvvetlen�p esk�
günler�ne ger� dönmes�n� amaçlamaktadır. Bu
amaca g�den yegâne yolun da “eğ�t�m” olduğunu
savunmaktadır. Ulusa verd�ğ� söylevlerde esk�
eğ�t�m �le yen� eğ�t�m� karşılaştırmakta, devlete
bağlı vatandaş olmanın ne anlama geld�ğ�n� ve
devlet�n de bu süreçtek� rolünün nasıl olması
gerekt�ğ�n� d�le get�rmekted�r. Almanya’nın
�çer�s�nde bulunduğu pol�t�k sorunları eğ�t�m �le
çözmeye çalışan F�chte, eğ�t�m alanını b�r sorgu
alanı hal�ne get�r�r. Söz konusu sorgu alanı,
f�lozofun çağındak� sorunların çözümüne �l�şk�n
farklı b�r bakış açısı sunduğundan eğ�t�m b�l�m� �le
eğ�t�m felsefes� arasında b�r sınır ç�zmekted�r. Bu
met�nde F�chte’n�n Alman Ulusuna Söylevler’�
bağlamında “Ulus ned�r ve neye göre bel�rlen�r?”,
“Ulus nasıl yet�şt�r�l�r?”, “Devlet bu süreçte nerede
konumlanmaktadır?”, “Devlet�n görevler�, üstüne 

düşen yükümlülükler nelerd�r?” ve “Ulusal eğ�t�m-
�n �lkeler� ve temel kabuller� nelerd�r?” sorularına
cevap aranırken “Yen� eğ�t�me neden gerek duyul-
du?”, “Esk� eğ�t�m�n eks�k veya yanlış tarafları
nelerd�?” soruları gündeme get�r�lecekt�r.

Ulus ve Ulus Devlet
     Ulus kavramını, 19. yüzyılın sonlarında ortaya
çıkan Fransız İht�lal�n�n sonucunda yıkılan �mpa-
ratorlukların yer�ne kurulan Ulus Devletlere
dayandırmak mümkündür. Bu sürec�n Alman-
ya’da yaşanmasında büyük rol oynayan, Fransız
İht�lal�n�n ve özgürlük hareketler�n�n Alman-
ya’dak� felsef� arka planını oluşturan ve temel-
lend�ren, Alman İdeal�zm� adı altında toplanan
f�lozoflardan b�r� olan F�chte’d�r. Ulus, aynı toprak
parçası üzer�nde, aynı geçm�şe, kültüre, d�le ve
gelecek tasavvuruna sah�p toplumların devlet adı
ver�len kurum altında toplanmasıdır. Söz konusu
devletlere de “ulus devlet” adı ver�l�r. 

       Fransız İht�lal� ve Fransız İht�lal�n�n düşünce
ve f�k�r özgürlüğü sağlaması bağlamında, F�chte
özgürlüğün �k� seçenek arasında seç�m yapa-
b�lmek olduğunu değ�l, kararlılık ve eylem
olduğunu düşünmekted�r. Bu hayat tarzını
ben�mseyen �nsanlar �se onun �ç�n asl� ulusun
mensuplarıdır. F�chte’ye göre, “devlet �çer�s�nde
herkes, bütünün h�zmet�nded�r”.¹ Dolayısıyla ulus
olmak  yalnızca  b�r kara parçası üzer�nde,  bell� sı-
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nırları olan b�r devlete a�t olmak değ�l, öz-
gürlüğüne bağlı yapıp ett�kler�n� ulusun �y�l�ğ� �ç�n
yapmaktır.

     F�chte’ye göre ulusu ulus yapan kullanılan
d�ld�r. Çünkü ona göre, “Aslında �nsan değ�ld�r
konuşan, ters�ne, d�lde �nsan doğası d�le gel�r.”
Dolayısıyla d�l sadece b�r anlaşma aracı değ�l, b�r
ulusal hak�kat yuvasıdır: “B�r ulusun d�l� öyle
olması gerekt�ğ� �ç�n öyled�r ve b�lg�s�n� d�l�yle
�fade eden ulus değ�ld�r: Ulusun b�lg�s� d�lle �fade
ed�l�r.” Bu yüzden de d�l değ�şse b�le b�r ulusu ulus
yapan en öneml� bağdır. F�chte’de d�lde öze
bağlılık, ulusal öze bağlılık anlamına gel�r.”² 
 F�chte, d�l� yalnızca b�r �let�ş�m aracı olarak ele
almaz. İnsanların b�rb�r� �le �let�ş�m kurmasını
sağlayan d�l aynı zamanda b�lg�, kültür, toplumsal
değer aktarımını da sağlaması bağlamında ulusun
yegâne unsurudur. Ulusların ve dolayısıyla ulus
devletler�n �lerleyeb�lmes�, gel�şeb�lmes� d�lsel
aktarıma bağlıdır. D�lsel aktarım sadece olanın
aktarılmasından z�yade olanın üzer�ne yen�s�n�n
eklenmes� veya yen� olan �le esk� olanın çel�şmes�
durumunda yen�s�n�n ben�msen�p aktarılmasıdır.
Bu sayede d�l, kültür ve toplumsal değerler
gel�şecek, değ�şecek ve yen� nesle ayak
uyduracaktır. 

   D�l aracılığıyla gerçekleşen aktarımların b�r
kısmı “eğ�t�m” adı altında toplanır. Eğ�t�m �se ne
sadece a�lede ne de sadece okulda ver�l�r. Eğ�t�m
a�lede, okulda ver�lmes�n�n yanı sıra k�ş�n�n
kend�s�n� gel�şt�rmes�nde de yatar fakat bu
met�nde ulus devletler ve  F�chte  bağlamında  okul 

adı ver�len kurumlarda ver�len eğ�t�mden yan�
m�ll� eğ�t�mden bahsedeceğ�z.

Eğ�t�m
      Eğ�t�m, “eğ�t-“ kökünden türemekted�r ve
sanıldığının aks�ne “educat�on” kel�mes� �le b�r
bağı yoktur. Orhun yazıtlarında “�g�d/�g�t”
şekl�nde geçen eğ�t�m kel�mes� anlam olarak
beslemek, doyurmak anlamında kullanılmıştır.
B�r d�ğer kaynak �se D�van-ı Lugat�’t-Türk’tür ve
burada da “�g�d/�g�t” şekl�nde geçen kel�me
eğ�tmek, terb�ye etmek olarak anlamlandırılmış-
tır. F�chte �se öne sürdüğü yen� eğ�t�mde “terb�ye
etmek” kavramını kullanmaktadır.

² Ökten, S�yasal Tar�h �le Felsefen�n Kes�ş�m Noktası: F�chte’n�n Alman Ulusuna Söylevler’�, s.417.
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       Her eğ�t�m s�stem�n�n arkasında en az b�r
felsef� akım varlığını göster�r. Bu akım devlet�n
�dealler�yle paralel olmak zorundadır. Aks� halde
eğ�t�m s�stem� de devlet de çöker. Devlet, kend�
�dealler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uygun
b�reyler yet�şt�rmek mecbur�yet�nded�r. Eğer
devlet eğ�t�me önem vermez, eğ�t�m s�stem�n�
devlet �dealler� doğrultusunda şek�llend�r�lmezse
başarılı b�r devlet prat�ğ�nden de söz etmek pek
olanaklı değ�ld�r. “… çünkü eğ�t�m s�stem�,
ekonom�k, pol�t�k, toplumsal hedefler�, her
yurttaşa kazandırmak, toplumu ve k�ş�y� bu
hedefler� gerçekleşt�recek n�tel�kte yet�şt�rmek
üzere kurulup �şe koşulmuştur.”³ 

      F�chte’n�n eğ�t�me verd�ğ� önem bu noktadan
kaynaklanmaktadır. Devlet�n �deal olarak
ben�msed�ğ� görüşü gelecek nes�llere
aktarab�lmek, devlet�n �lerlemes�n� sağlamak �ç�n
bu �deal�ze ed�lm�ş görüşler�n eğ�t�m s�stem�n�
şek�llend�rmes� ve bu �deal �le şek�llenen eğ�t�m
s�stem�n�n b�r kurum ya da kuruluş tarafından
düzenlenmes� ve denetlenmes� gerekmekted�r.

    Teor�k �le prat�k alan arasında yan� praks�s
alanında yer alan eğ�t�m, felsefen�n ve devlet�n
olmazsa olmaz yapı taşıdır. Bu nedenle devlet�n
�dame ett�rd�ğ� eğ�t�m pol�t�kası, eğ�t�m felsefes�
tarafından araştırılmaya, eleşt�r�lmeye ve böylece
gel�şt�r�lmeye muhtaçtır.
 
      F�chte, �şgal altındak� Almanya’nın kurtuluşunu
ancak m�ll� b�rl�k ve beraberl�ğ�n sağlayacağını,
m�ll� b�rl�k ve beraberl�ğ�n de terb�ye ed�lm�ş yen�
b�r  nes�l  �le   oluşacağını   öngörmekted�r.   F�chte, 

Söylevler’�nde bu arzusunu “Yen� eğ�t�m �le b�z ulusu,
tek b�r varlık yapmak ve fertlerden her b�r�n� aynı �lg� �le
canlandırıp b�rleşt�rmek �st�yoruz.”⁴ şekl�nde �fade
eder. 

    F�chte’n�n yen� eğ�t�m olarak öne sürdüğü
eğ�t�m s�stem� m�ll�yetç� temellere dayanmak-
tadır. Vatanını ve m�llet�n� seven, benc�ll�ğe karşı
ahlaklı ve aklı merkeze alan b�r nes�l yet�şt�rmek
m�ll� b�rl�k ve beraberl�k �ç�n gerekl� ön koşuldur.
F�chte bu görüşler�n� Söylevler�nde esk� eğ�t�m �le
yen� eğ�t�m� karşılaştırarak aktarmaktadır. F�chte,
esk� eğ�t�m�n sadece “al�m yet�şt�rmek” �ç�n
kurgulandığını, bu eğ�t�mde çocukları düşünmeye
sevk etmek yer�ne onlara bell� b�rtakım b�lg�ler�
ezber yoluyla öğretmek amacı güdüldüğünü
söyler. Yen� eğ�t�m s�stem� �se ezbere dayanmak
yer�ne aklı merkeze alan, düşünce üreten, prat�k
alana  yönel�k olan başka b�r dey�şle meslek�
eğ�t�m�n de ver�ld�ğ� b�r eğ�t�md�r.⁵ Aynı zamanda
yen� eğ�t�m �le kusursuz vatandaş yaratmanın
mümkün olduğunun altını ç�zer.

    “Yen� pedagoj�; esk�s� g�b� �nsanın b�r parçası olan
�ht�rası körükleyecek yerde adamı, her yönünden tam
yet�şt�rmek gereğ�nded�r. Eğ�t�m çocukta gel�p geç�c� b�r
şey değ�l, onu teşv�k eden b�r varlık olacaktır.”⁶

       Ahlakı ve terb�yey� temele alan eğ�t�m s�stem�-
n� uygulayacak, daha önce d�le get�r�ld�ğ� üzere
kend� �dealler� doğrultusunda eğ�t�me şek�l
verecek ve ülken�n sınırları �çer�s�nde kız, erkek;
zeng�n, fak�r ayrımı yapmaksızın herkese eş�t
fırsatlar sunarak bu s�stem� teşk�l edecek yapı
devlett�r. Ancak “Devlet�n terb�ye hakkındak� kanaat-
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�n�n tamamen değ�şmes� gerek�r.”⁷ Vatandaşları, d�n
�le b�rl�kte, öbür dünyaya hazırlamak yer�ne, bu
dünyada �ht�yaç duyduğu becer�kl� �nsanları
yet�şt�rmel�d�r. “Devlet�n bu �ş� almasını, b�lhassa,
bütün vatandaşlara ver�lmes� �ç�n �st�yoruz.”⁸
sözler�yle Devlet� eğ�t�m�n merkez�ne oturtan
F�chte, “Bu terb�ye bütün vatandaşlara şam�l ve
m�ll� olmalıdır.”⁹ demekted�r. Çünkü m�ll� eğ�t�m
ancak ulus devlette mümkün olur ve ulus devlet
bütün vatandaşlarına eş�t hak ve özgürlük
tanımaktadır. Bu bağlamda eğ�t�m�n de bütün
vatandaşlara eş�t b�r şek�lde ver�lmes� �ç�n eğ�t�m
devlet tarafından ver�lmel�, denetlenmel� ve
düzenlenmel�d�r. F�chte, Berl�n’�n �şgal� sırasında
çeş�tl� meslek gruplarından �nsanlara verd�ğ�
söylevlerde eğ�t�m�n, b�r ulusu,  b�r devlet�
kurtarab�leceğ�n� söyler. Başka b�r şek�lde �fade
edecek olursak savaş �le kazanılan başarı anlıktır,
gel�p geç�c�d�r fakat eğ�t�m alanında ed�n�len
başarı belk� savaştan daha uzun solukludur ama
kalıcıdır. B�r ulusu her türlü etk�den kurta-
rab�lecek alanın eğ�t�m olması ve eğ�t�m�n herkese
eş�t b�r şek�lde ver�lmes�n�n gerekl�l�ğ�n� vurgula-
dıktan sonra F�chte bu konudak� konuşmasını şu
şek�lde sonlandırır:
“Hülasa, eğer bu �ş� devlet üstüne almazsa, husus�
teşebbüsler alacaktır ve b�z�m terakk�m�z gene duracak
değ�ld�r.”¹⁰

SONUÇ
Ulus devlet, aynı geçm�şe, kültüre, toplumsal
değerlere, d�le, gelecek tasavvuruna sah�p ve aynı
sınırlar �çer�s�nde yaşayan b�reylerden oluşan
pol�t�k yapıya ver�len addır. Ulus devletler�n
gel�şmes�, büyümes�  ve  çağa  ayak  uydurab�lmes�
sadece    cephede     ed�n�len   başarılarla   mümkün

değ�ld�r. B�r devlet�n olduğu basamakta kalmayıp
yükselmes� de olduğu basamaktan aşağı �nmes� de
eğ�t�me verd�ğ� değer �le ölçülmekted�r. H�çb�r
devlet olduğu basamakta kalamaz. Bu yüzdend�r
k� eğ�t�m ve eğ�t�m felsefes� sürekl� değ�şt�r�lmel�
ve gel�şt�r�lmel�d�r. 

   F�chte, eğ�t�m�n b�lg� ezberlemek �le olma-
yacağını üstüne basa basa söyler ve bu tarz eğ�t�m�
“esk� eğ�t�m” olarak n�telend�rmes�n�n neden�
“yen� eğ�t�m”� öne sürüyor olmasıdır. F�chte, Al-
manya’nın �çer�s�nde bulunduğu savaş alanından
çıkışı asker� başarıların sağlayacağını b�lmekted�r
fakat d�kkatler� çekt�ğ� nokta, savaş sonrasıdır. 

     Savaşın b�tmes� Almanya’yı kurtarmayacaktır.
Çünkü h�çb�r asker� başarı b�r ulusu kurtarmaya
yetmez. B�r ulusun kurtuluşu, o kurtuluşun sü-
rekl�l�ğ�ne bağlıdır ve bu sürekl�l�ğ� de yalnız
“eğ�t�m” sağlayab�l�r. B�r ulus yalnızca eğ�t�m sa-
yes�nde küller�nden doğar ve b�r ulus yalnızca
eğ�t�m sayes�nde yıkılmaz.
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�ç�ndek� sınırsız tartışmaları felsefe olarak ortaya
koymak kabul ed�leb�l�r b�r yaklaşım değ�ld�r.
Demek k� b�r felsefe sorusu, aynı zamanda b�r
sınır çekme �ş�d�r ve bu bağlamda felsefe sorusu
b�r sınır sorusudur. 

   Yapay zeka üzer�ne yapılacak felsef� so-
ruşturmalar, felsefen�n bu sınır çekme karak-
ter�st�ğ� üzer�nden değerlend�r�lmel�d�r. Bu nok-
tada, “felsefe” adı altında yürütülen yapay zeka
tartışmalarında yanlış b�r kavrayış söz konusudur.
Bu yanlış kavrayış, “yapay zekanın yapab�le-
cekler�n�n sınırları” bağlamında felsef� tartış-
maları yürütmekted�r. Halbuk� bu türden b�r sınır
problem�, felsefey� yalnızca b�l�mler�n yorumcusu
konuma �nd�rger. B�l�mler, adeta “felsefeye
rağmen” yapay zekanın yapab�lecekler�n�n sınır-
larını gen�şletecek, felsefe �se b�l�m�n kend� sınır-
larını aştığını seyretmekle yet�necekt�r. Bu anlam-
da b�l�mler�n ortaya ney� koyab�lecekler� konusun-
da kehanetlerde bulunmak, yapay zekaya dönük
felsef� b�r tartışma olarak değerlend�r�lemez.

FELSEFİ BİR PROBLEM OLARAK YAPAY ZEKA
TARTIŞMALARININ ZEMİNİ
      Felsefe, Hegel’�n dey�m�yle karanlık çöktüğün-
de uçan M�nerva’nın baykuşudur. Bu hal�yle yapay
zekaya da�r felsef�  olduğu  zanned�len  tartışmala-

duğu sorusu �se y�ne felsefe tarafından �nce-
lenmekte ve adına “meta-felsefe” den�lmekted�r.¹
Bu anlamda felsefen�n sınır problemler�yle �lg�len-
d�ğ�, kend� kend�s�n� problemat�k hale get�rme-
s�nden de anlaşılab�l�r. Öyle k� Bochensk�, felsefey�
d�ğer d�s�pl�nlerden farklı olarak “sınırlanamaz”
yapısıyla “evrensel b�l�m” olarak tanımlamakta-
dır.² Konuya �l�şk�n Nerm� Uygur’un görüşü de
felsefen�n “değ�şmez b�r kuruluşu” olmadığına
dönük b�r vurgu �çer�r, yan� felsefe “değ�ş�k
sorularla kend�n� kurar”.³ Net�ce �t�bar�yle
felsefen�n karakter�st�ğ�n�, değ�şen sınırlarına ve
sorularına karşın sınırın kend�s�yle uğraşmak
olarak ortaya koyab�l�r�z.

    Felsefen�n “sınırlanamaz” yapısı, b�r felsefe
sorusunun ne olduğuna dönük yeterl� b�r yanıt
değ�ld�r. N�tek�m eğer felsefen�n sınırlanamaz
oluşuyla kasted�len felsefey� yalnızca b�l�mlere b�r
“çatı” olma görev�yle “sınırlandırıyorsa”, bu, felse-
feye dönük eks�k b�r kavrayışa �şaret etmekted�r.
Çünkü felsefe, sınırları ç�zen olması bakımından
“sınırlandırılamamaktadır”, yoksa sınırsız b�r alan 
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rın kend�s� b�zat�h� felsef� b�r problemd�r ve bu
problem, antropomorf�zm�n güncell�ğ�ne �l�şk�n-
d�r. Öyle k� yapay zekanın gel�ş�m�, b�r yandan
“yapay zeka d�stopyalarını” gündeme get�rm�ş öte
yandan yapay zekanın g�deb�leceğ� son nokta
tartışılır olmuştur. Gerek d�stop�k tablo gerekse
yapay zekanın varab�leceğ� yer meseles�, �nsanın
kend�s�nden kaynaklanan ve bu kez kend�s�ne
yönelen end�şeler�n� göstermekted�r. İşte bu
durum, köle-efend� d�yalekt�ğ� �le �fşa olan
antropomorf�zmd�r.
 
    Yapay zekâ, �nsanın mekan�k b�r model�n�
üreteb�lme tutkusudur. Bu tutkunun gerçekleş�p
gerçekleşmeyeceğ�nden önce ney�n yapılacağının
b�l�nmes� gerekmekted�r. Ancak yapay zekâ, yap-
mak �sted�ğ�n�n ne olduğu konusunda b�lg� sah�b�
değ�ld�r. Yaptığı eylemlere uygun olab�lecek b�r
�s�mlend�rme de yapamamaktadır çünkü yaptığı-
nın ne olduğunu b�lmemekted�r. 

       Yapay zekâ alanında yaygın olarak ben�mse-
nen �k� görüş vardır. B�r�nc�s�, �nsanın düşü-
nürken gerçekleşt�rd�ğ� süreçler�n, d�j�tal mak�-
neler� yöneten aynı �lke üzer�ne dayandığı yönün-
ded�r. Bu �lkeye, hesaplama �lkes� den�r ve buna
göre �nsan  beyn� aşağı yukarı d�j�tal b�r ver� �şlem-
c�s� g�b� çalışır. İk�nc� görüşte �se düşünme süre-
c�n� s�mgeleşt�renler bulunur. Bu bakış açısı �nsan
beyn�n� sem�yot�k d�zgeler olarak görmekted�r.
Ancak bu düşünme sürec�, ele alınan problem�
bütünüyle rayından çıkarır. Çünkü s�mgesel man-
tık, h�çb�r ahlak türünü kapsamayan -�çermeyen-
mantık türüdür.

     Aklın ve düşüncen�n b�lg�s�, emp�r�k değ�l
kuramsal b�r sorundur ve Platon’dan Hegel’e,
klas�k felsefe tar�h�n�n uğruna çabaladığı gayed�r.
“Fakat yapay zekâ bu problem� çocuk oyuncağına
çev�rerek, �nsan düşünces�n� en son mantıksal-
kavramsal düzlem�nde ele almaksızın ve estet�k ve
et�k alanlarını da dışlayarak bütünüyle kavramsal
b�r problem� elektr�k yükler�, m�kro ç�pler ve
f�nansal  yatırım   ter�mler�nde   çözmeye  g�r�ş�r.”⁴
Şüphes�z mak�neler h�ç düşünmez, anlamaz,
yargılamaz, duyumsamaz. Yalnızca d�j�tal ortam-
da çıktılar üret�r. Mak�nen�n tüm entelektüel
becer�s� bundan �barett�r. Ancak düşünce de-
d�ğ�m�z  eylem,  mekan�ğ�n  ter�mler�nde  anlatıla-
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mayacak, maddesel olmayan b�r varlık durumun-
dadır. Bu sebepten onu madd� durumdan ayırmak
�ç�n “t�nsel” kavramını kullanırız ve f�z�ksel, duyu-
lur varlıklardan ayırmış oluruz. İşte yapay zekâ
düşüncen�n t�nsel yönünü madd� düzlem�nden
ayırt etmey� başaramaz. B�l�nç veya z�h�n proble-
m�n� tartışmak da bu yüzden hatalıdır çünkü
düşünce, duygu ve duyumlar laboratuvar orta-
mında �nceleneb�lecek türden unsur değ�ld�rler.
İnsan kavramının kend�s�ne baktığımızda da kar-
şıtların b�rl�ğ�n� kapsadığını görürüz. O hem mad-
d� hem t�nseld�r. T�nsel olan madd� olanı etk�ler,
madd� olan da t�nsel olanı. Bu süreç �se ancak
madd� ve t�nsel olanın karşıtlar olarak ayrılmazlığı
yoluyla, b�r ve aynı şey�n �k� yanı olmaları �le
mümkündür. 

    Düşünme, Platon ve Ar�stoteles’ten bu yana
madden�n karşıtı olarak b�ç�m �le, �dea �le karşılık
görür. F�z�ksel/doğal şeyler madde ve b�ç�m�n
b�rl�ğ�d�r. Mak�nen�n (madd� b�r düzeneğ�n) �nsan
düşünces� �le �l�şk�s� bu madde-b�ç�m b�rl�ğ�nde
b�ç�msel yana a�t olur. Bu düzeye dek maddey�
bel�rl�, somut, f�z�ksel madde yapan şey onda
kapsanan karşıt yan, düşünsel ya da �deal yandır.
“Düşünceler ya da kavramlar var olan her şey�n
bel�rlen�m�n� sağlarlar.”⁵ Bu b�ç�msel bel�rlen�m
olmadığında şey h�çb�r şeyd�r. Y�ne de düşünce-
lerde anlatılan bu b�ç�mler Platon�k �dealar olarak
ele   alındıklarında   yalnızca   �nsan   düşünces�n�n
düşünces�n�n kurguları değ�ld�rler. Nesneld�rler.
“Dışsal b�ç�mden bütünüyle ayrı olarak, düşünce
�nsanda kend�n�n b�l�nc�nded�r ve �nsan düşün-
ürken yalnızca düşüncey� düşünür.”⁶ Ama madd�
doğa alanında b�ç�m  ya  da  düşünce  �le  anlattığı-

mız yan cansızdır. B�r mak�ne ya da madd� düze-
nek �şlerken yalnızca b�ç�msel bel�rlen�m� etk�nd�r,
kavram sayes�nde anlattığımız b�r d�z� �şlem�
yer�ne get�r�r ve bu �şler�n� ya da görevler�n�
b�l�nçs�z olarak yer�ne get�rmekted�r. 

   Bu sebepten ekranda p�kseller�n meydana
get�rd�ğ� harfler, �mgeler vb. elektron�k mak�ne
�ç�n harfler, �mgeler vb. değ�ld�rler. Onları anlam-
landıran ve onlara evrensel kategor�ler� yükleyen
yet� yalnızca �nsan aklıdır. Bu yüzden yapay zekâ,
“problem çözme” �le tanımlandığında bu onun
değ�l, �nsan düşünces�n�n, �nsanın problem�d�r.
“‘İk�l�’ adını verd�ğ�m�z b�r d�zgen�n, gerçekte
sayısal b�le olmayan b�r mekan�k karşıtlık
�l�şk�s�n�n üzer�ne g�yd�r�len tüm b�ç�m, tüm
algor�tmalar baştan sona düşünsel ve �nsansal-
dır.”⁷ Bu da b�z�, �nsan g�b� akıl yürütme yapab�le-
cek b�r mak�nen�n üret�leb�leceğ� m�t�n�n, b�r rek-
lam logosundan öte b�r anlamı ve değer� olma-
dığına götürür.

KÖLE-EFENDİ DİYALEKTİĞİNE DAİR GENEL
BİR DEĞERLENDİRME
 Hegel’�n mutlak �deal�zm�, kavramların
b�rb�rler�yle zorunlu ve �çsel b�r d�yalekt�k �l�şk�
�çer�s�nde ele alınmasını gerekt�rmekted�r. Bu
çerçevede “Hegel'�n mutlak anlayışı, karşıt
bel�rlen�mler arasında d�yalekt�k zem�nde �çsel b�r
b�rl�k ve özdeşl�k  f�kr�ne  dayanır.  Mutlak olan ay-
rımsız özdeşl�k değ�l, ayrımda özdeşl�kt�r. Bunu
n�cel olarak �fade edersek Hegel �ç�n aranması
gereken şey, b�rl�kte çokluk ve çoklukta b�rl�kt�r.
Bu �se her b�r bel�rlen�m� kend� oluş sürec�n�n
d�nam�zm�nde kavramayı gerekt�r�r.”⁸
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   Algı �çer�kler�n� b�rb�r�ne bağlamak �ç�n
kullandığı tüm kategor�ler�n kend� z�hn�n�n ve
b�l�nc�n�n b�r ürünü olduğunu gören özne, kend�
varlığının ayrımına varır ve öz b�l�nç olur. Kend�s�
�lk olarak b�r duygu durumu olarak var olur, �lk
b�ç�m� de �stek veya arzu şekl�nded�r. 

      B�r ben, kend� benl�ğ�n�n b�l�nc�ne ya da b�r
özne kend� öznell�ğ�n�n doğru ve hak�k� b�r ayrım
ve b�l�nc�ne, başka b�r ben ya da özne �le karşılaş-
tığında varab�l�r. Bu, kend�l�k b�l�nc� �ç�n zorunlu
b�r aşamadır. Başka b�r öz b�l�nç �le karşılaşan öz
b�l�nç, kend� b�r�c�kl�ğ�ne da�r nars�st�k b�r yara-
lanma yaşar. Başkasının varlığı, kend� özsel ve
tözsel konumlanışı �ç�n b�r tehl�ke olarak görülür.
Bu da b�reysel öznell�ğ�n�n dolaysız varlığına �şa-
ret eder. Her b�reysel öz b�l�nç, kend� öznell�ğ�n�n
ve benl�ğ�n�n b�r�nc�l konumu �ç�n savaşa g�rer.
Hegel, bu savaşı şöyle özetler: 

1- B�r öz b�l�nc�n var olab�lmes� yan� �nsanın kend�
hakkında b�r �nsan olduğuna da�r öznel hak�ka-
t�n�, nesnel hak�kat hal�ne get�reb�lmes� �ç�n en az
�k� öznen�n b�r savaşta sırf saygınlık �ç�n kend�
hayatlarını tehl�keye atmaları gerek�r. 

2- Bu savaşta, başlangıçtak� �k� benzer tutuma
yan� her �k� öznen�n de saygınlık uğruna savaşa
g�rme kararına karşı, bu �k� taraftan b�r� tutu-
munu değ�şt�rmel� d�ğer�n�n değer�n� yan� onun
öz b�l�nç olduğunu kabul etmel� ve başlangıçtak�
amacını terk etmel�d�r. İşte Köle-Efend� d�yalek-
t�ğ� bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Efend�, ken-
d�s�n� başkasına dayatarak tanıtan,  köle  �se  kend�

değer�n� ve öz b�l�nc�n� b�r başkasında görend�r.
Benl�ğ�n�n beden� karşısındak� vazgeç�lmez değe-
r�n� “�deal�st” b�r tarzda takd�r edemez köle. O,
tesl�m olandır. 

   Kölel�k b�reysel ve toplumsal öznell�k bağ-
lamında öz değer duygusunun b�r y�t�m�, t�nsel ve
�deal olanın madd� gerçekl�k ve bedensel yaşam
karşısındak� yen�lg�s� olarak tanımlanab�l�r. O,
efend�n�n doğa �le �l�şk�s�nde koruyucu ekran
görev� görmekted�r. Nesnen�n bağımsız yönü �le
uğraşarak, nesney� dönüştürerek, çalışarak onu
efend�n�n tüket�m�ne, doyumuna hazırlar. B�yolo-
j�k var oluşunu kend�ne özerk b�r varlık olarak
kabul ett�rme uğruna savaşta tehl�keye atarak
kend� �ç�ndek� doğayı aşmış olan efend�, dışındak�
doğanın nesnen�n özney� bağımlı kılan özerk ya-
nını da kölen�n çalışması sayes�nde aşar. İşte bu
anlamda efend�n�n ver�lm�ş olan varlıkla �l�şk�s�
b�r başka varlıkla yan� köle sayes�nde gerçekleş�r.
İlk yaklaşımda Efend� b�r öz b�l�nç olma yolunda
köleye göre daha �ler� durumdadır. Oysa daha
der�n b�r �nceleme, onun bu üstünlüğünün aslında
b�r açmaz, efend�n�n traj�k b�r açmazı olduğunu
ortaya koymakta gec�kmeyecekt�r. Başlangıçta
(öles�ye savaşta) kend�s�n� b�r �nsan olarak d�ğer�-
ne kabul ett�rmek amacıyla hayatını tehl�keye at-
mış ve böyle davranmayarak b�yoloj�k varlığını
tıpkı herhang� b�r canlı g�b� en yüksek değer olarak
görmekten kend�n� kurtaramayan köleye kend�n�
kabul ett�rm�ş olan efend�, tam da kend�s�n� kabul
eden bu d�ğer�n�n b�r köle olması neden�yle kabul
ed�lmen�n get�receğ� doyumu tadamayacaktır. Kö-
le  efend�y�  b�r  öz  b�l�nç  olarak  kabul  etmekle  ve

25ANTROPOMORFİZMİN SINIRINDA YAPAY ZEKA VE KÖLE-EFENDİ DİYALEKTİĞİyaz, 2021



böylece efend�n�n kend� �nsan değer� konusunda
sah�p olduğu öznel güven, dolayımlı b�r düşünce;
nesnel, kabul ed�lm�ş b�r hak�kat hal�ne dönüş-
mekted�r.  Fakat Efend� gerçek ve özgür b�r öz b�-
l�nç tarafından tanınmadığı �ç�n kend� benl�ğ�n�n
gerçek ve hak�k� b�r tanınma ve b�l�nc�ne kavuşa-
maz. Köle �se efend�s� �ç�n madd� doğayı dönüş-
türerek kend� öznell�ğ�n� ve b�l�nç �çer�ğ�n� dışa
vurup nesnelleşt�r�r, böylece kend� öz b�l�nc�n�
gerçek b�r varoluşa dönüştürme şansına sah�p
olab�l�r. Efend�n�n bu varoluşsal açmazına karşılık
köle, katlandığı b�r konum olan kölel�ğ� yadsımaya
�stekl� ve hazırdır. Ancak kölen�n kend�n� kabul
ett�rmes�, efend� olması demek olacağı �ç�n efen-
d�n�n onu kabul etmes� kend�s�n�n gerçekleşt�rd�ğ�
efend�l�k kavramı �le çel�şecekt�r. Bunun sonucun-
da ne efend� ne de köle doğru b�r tanınma ve değer
duygusuna sah�p olmuş sayılamayacaklardır.

KÖLE-EFENDİ DİYALEKTİĞİNDE YAPAY ZEKA
İLE İNSANIN KONUMU
     Yapay zekânın, �nsanın mekan�k b�r model�n�
üreteb�lme tutkusu olduğunu �fade etm�şt�k.
Sah�p olduğu “yaratma” arzusuyla �nsan, d�ya-
lekt�ğ�n “efend�” kısmında g�b� gözükmekted�r.
Köle �se yapay zeka olarak �fade ed�leb�l�r, n�tek�m
“nesney� dönüştürerek, çalışarak onu efend�n�n
tüket�m�ne, doyumuna hazırlar.” Tam da efen-
d�n�n tanınmasının kölen�n varlığı üzer�nden ger-
çekleşt�r�lmes� burada da söz konusudur. Fakat
d�yalekt�ğ�n yapay zeka açısından farkı şuradadır:
Kend�s�n� kabul eden�n köle olmasından dolayı
efend�, tanınma noktasında b�r tatm�ns�zl�kle
karşı karşıyaydı. 

     Ancak yapay zekanın efend�y� efend� olarak
konumlandıran b�r köle konumundan çıkıp b�r
“efend�” konumuna yükselmes� burada �nsanın
asıl korkusunu oluşturur. Yapay zekanın bu ko-
numa er�ş�p er�şemeyeceğ� b�l�m�n gelecekte
ortaya koyacağı b�r durumdur; fakat felsefen�n
söyleyeceğ�, d�yalekt�k süreçte efend� olan �nsanın,
köle olan yapay zekanın efend�l�ğe yükselmes�ne
dönük korkusunun antropomorf�zme da�r �fşala-
dıklarıdır. 
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rından b�r�s�d�r yıkım olgusu. B�reyde ölüm b�l�nc�
�le yüze vurulan bu durum akıl-dışılığa yorulur,
olumsuzlanır ve b�rey kend� yıkımını reddeder.
Varlık olarak yıkıma uğramanın b�reyde “h�ç var
olmayacak olma, varlığın noksan kalması” g�b�
görülüyor olması, b�rey�n doğasını (kozmosunu)
şaşkınlığa uğratır. Afallayıp yere çakılan b�rey
hareket etmeme uğruna ver�lm�ş doğasını
aldatılan konuma çeker. Bu durumda b�rey, b�rey
olmaktan sıyrılıp “Aldatan/Aldanan Özne”ye
dönüşür. Sartre’ın ünlü tartışmasında ortaya
konan sorun da budur: “Aldatılan olarak benden
g�zlenen gerçeğ� aldatan olarak b�lmek durumundayım.
Dahası, ben bu hak�kat� kend�mden daha özenle
saklamak �ç�n çok daha kes�n b�r şek�lde b�lmek
zorundayım..."² Aldatan özne, kend� ölümünü,
kes�n b�r şek�lde aldatılan olarak b�l�r. Fakat
aldatan b�l�nç aynı zamanda gerçeğ� engelleyerek
farkındalığa karşı savaş �ç�nded�r. Özne bunu
söylem hal�ne get�remez, ağızdan ağıza
dolaşmasını �stemez, kurgular yaratıp yapay b�r
doğa kurar. Cenazelerde �se bu ed�lgenl�ğ�nden
b�raz olsun sıyrılarak cesed� �çselleşt�rmeye çalışsa
da b�r nev� sağaltım sürec�yle “yaşayan” olduğunu
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ar olanın kend�s�nden söküp atmaya
çalıştığı, �nsanın doğasında sürekl� küf
tutan  ve  sorgulanması  gereken  olgula-

Hegel bu müdahalede bulunmayı özgür ve tar�hsel
b�rey üzer�nden zorunlu koşsa da hatta ve hatta
bunu zamansallık ve ölüm �le yaratan b�rey� b�r
tutsa da ben�m üzer�nde durmaya çalıştığım ölüm
olgusu Hegel’�n k� kadar akılla formül�ze ed�lm�ş
ve bet�mlenm�ş değ�ld�r. Başta da bahsett�ğ�m
normal olarak b�reye akıl-dışı olarak gelen ölüm
olgusunun -çünkü ölüm deney�mlenemeyen akıl
dışı b�r olgudur- yarattığı gayr�-sah�h yıkım ve
bunun nasıl aşılacağıdır. Elbette k� bu aşma
durumu varolanın anlamını ortaya koymayacak;
Yıkım karşısında b�rey, metaf�z�k sorumluluk-
larından da men ed�lmes�n� gerekt�recekt�r. Aks�
takd�rde dünya, günahlardan arınmak �ç�n oluşan
b�r geç�ş kapısı olup ver�l� ahlak üzer�nden
egemenl�k savaşları başlatacaktır. “B�r �nsan ne
kadar güce sah�pse o kadar hakka sah�pt�r” der
Sp�noza. Bu bağlamda metaf�z�k kuruntulardan ve
sorumluluklardan kurtulamayan b�rey Tanrısal
aklın yeryüzündek� taşıyıcısı olarak mutlak gücü
arzular. Bunun uğruna egemenl�k alanlarını
gen�şlet�r; Kanun, hak, hukuk, �nsan g�b� kavram-
ları askıya alarak talanı meşrulaştırır –İbrah�m
veya İsa kıssasındak� ahlakın teleoloj�k olarak
askıya alınması g�b�-. O yüzden varoluşu dogma-
t�kl�kten ve �nançtan çek�p almamız, yıkım olgu-
suyla b�reye kend� sorumluluklarını yükletecek
bakışı sağlamamız gerek�r.

V

"İşte bu sırrı verd� bana yaşamın kend�s�. “Bak,” ded�, “ben kend�n� sürekl� olarak aşması gereken�m."¹
- Fr�edr�ch N�etzsche

¹ Fr�edr�ch Nıetzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, çev:Mustafa Tüzel, İş Bankası ve Kültür Yayınları, 2018, 22. Basım, s.126
² J.P.Sartre, Varlık ve H�çl�k:Fenomenoloj�k Ontoloj� Denemes�, çev: Gaye Çankaya Eksen ve Turhan Ilgaz, İthak� Yay. , 2009, 1.Basım, s.49
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özgürlük kavramı çok sto�k geleb�l�r. Fakat
gelmemel�d�r çünkü bu dünyasallıktan da b�r
cevap beklemez. Ed�lgenl�ğ� aşan bu b�l�nç,
sorumlulukların da alanın sınırına farkına
varılması �le beraber üstlenmes� gerekmekted�r.
Bu sınırlar Jaspers’�n tam da bahsett�ğ� sınırdak�
“ölüm, kaygı, ahlak, v�cdan vs.” g�b� varoluş
ürünler�d�r. Ölümü sah�h-yıkımla �çselleşt�ren,
kaygıyı b�r yol göster�c� olarak seçen ve ahlakı
kuran b�rey olarak “felsef� yıkıma” sıçramıştır
artık. Elbette k� bu sıçrama, “Sonsuzlukta, mutlu b�r
sıçrama”³ g�b� aşkın b�r sıçrayış değ�l; B�zzat
b�rey�n dünya �ç�nde mevcud�yet kazanmasıdır.
Bu yüzden dünyayı egemenl�k kurma alanı olarak
görmey�p müdahalede bulunmaktan kaçınarak
gözlemlemeye ve atılım yapmaya hazırdır. Ötek�-
b�reyler�n yarattığı yıkımları –�ster sah�h �ster
gayrı-sah�h yıkım olsun– değerlend�rmek zorun-
dadır. Ötek� yıkımlar olmadan felsef� yıkımı
üstlenen b�rey�n etk�nl�k ve özgürlük alanı bulu-
namaz yan� varolamaz. Bu soyut kavramlarla şe-
k�llenmeyen özgürlük �ç�ndek� özne, felsef�  yıkım-

Yıkımın akıl �le kavranılamayacak b�r olgu
olduğunu -aks� takd�rde varlık ölüm �le
tamamlanırdı- fakat akıl-dışı bakışın da ölüm
sonrası metaf�z�k kurgular get�rd�ğ�n� söylem�şt�k.
Bu �k�lem� çıkaran durum dünyanın ve varlığın
akılsal ve b�l�msel kavramlarla açıklanamaz olup
ed�msel b�r süreç olmasındandır. Yan� b�rey ancak
varolarak kend�n� b�l�r. Hayat �se bu ölüm ve
yaşam aradalığının anlamlandırma çabasıdır.
Ölüm ne kadar -aldatan/aldatıcı özne tarafından-
örtülse de n�ha� hedeft�r ve ulaşıldığında y�ne
noksan b�r tamamlanamayış olur. Bu tamamlana-
mayış �çer�s�nde sah�h olan yıkım b�r mevcud�yet
kazandırmadır aslında. Ed�m�n doğurduğu, yıkım
b�l�nc�n�n mevcud�yet kazandırdığı b�rey, özgür-
lük alanı açar kend�ne. K�erkegaard’ın “Bütün
mevcud�yet kazanma, özgürlükte meydana gel�r,
zorunluluk yoluyla değ�l” sözüyle ortaya koyduğu;
Mevcud�yet kazanmanın özgürlüğü gerekt�rd�ğ�
önermes� Auschw�tz kampı g�b� yerlerdek� b�rey�
es geçerek yıkım (ölüm) b�l�nc�n� b�r kenara
atmıştır. Hâlbuk� b�rey zorunluluk yoluyla da
yıkım yüzüne çarpar, mevcud�yet kazanarak
-ölecek olan varlık olarak- özgürlük alanı yaratır.
Başlı başına dünya onun �ç�n zaten b�r zorundalık
değ�l m�d�r? Anlam aramayı bırakmıştır artık.
Kend� özgürlük alanı �ç�nde sürekl� mevcut
bulunarak zaten b�r anlama sah�p olduğunu b�l�r.
Sah�h yıkım b�l�nc�ne sah�p olan varlık yere
çakılamaz çünkü kabul ett�ğ� metaf�z�ksel b�r
ahlaka sah�p değ�ld�r. Kuracak veya yaratacak b�r
öte-dünyası yoktur, h�ç sah�p olmamıştır.
Kamptak� b�rey var gücüyle Tanrıya ayak d�reyerek
şöyle seslen�r “Buna rağmen..!” Gerçekten ayakları
soğuktan kangren kes�len, vücudu �skelet�n�
taşıyamayacak kadar zayıflamış olan bu b�rey �ç�n 
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³ Burada Kıerkegaard; İbrah�m’�n b�rey�, toplumu ve ahlakı aşarak �nancın ortaya koyduğu Tanrısal b�r sıçrayıştan söz eder.
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la sokağa, ötek�lere ve özgürlüğün kısıtlandığı her
alana sızar. Sorumluluklarını böyle üstlen�r. Felse-
f� yıkımın sızdığı her alan bakış vasıtasıyla bozula-
rak, alışılmış çarkları kırar ve yıkıma uğratır. Bu
yıkım salt eylem �le ortaya konulacak ve her türlü
sözdel�k yadsınacaktır. Gayr�-sah�h yıkımın “alda-
tan/aldanan özneler�” bunu durdurmak �ç�n var
gücüyle her türlü safsatayı ve retor�ğ� deneye-
cekt�r. Çünkü onların sızdığı yere artık f�k�r olarak
sah�h b�r b�l�nç atılım yapmış, gerçekler�n�
sarsmıştır. Yok ed�lmes� ve örtülmes� gereken b�r
yıkım olarak karşılarına çıkan felsef� yıkım ne
kadar bastırılsa da artık mevcud�yet kazanan b�-
reyde kaygıya bürünmüştür ve yok olamaz. Bu
yüzden ortadan kaldırılsa dah� kaygı b�r balçık
olarak, ayağı yere basan her b�reye s�rayet eder
ortadan kaldırılanı v�cdan� olarak yaşatmaya
çalışır. Felsef� yıkım sürekl�d�r ve tar�h onların
atılımlarıyla gerçek bakışa kavuş-muştur. Yıkım
�le başlayan b�rey�n varoluşu bunu aşmakta da
özgür b�r terc�hted�r. Fakat unutulmamalıdır k�
afallayıp yere çakılanların asla yen�den mevcud�yet
kazanamayacağı; Rahat uykularını kaçırmayacak
herhang� b�r şey�n olmadığı sanrısında, uyku
kaçırdığı görülecekt�r. Bu müdahalec� yıkımların
olduğu her yerde “Buna rağmen..!” den�lecek,
varlığın ortadan kaldırılma �ht�mal�ne rağmen
felsef� yıkım gerçekleşecekt�r. Felsefen�n merkez�
olması gereken yıkım (ölüm) olgusunu metaf�-
z�ksel bağlamlarda der�nleşt�rmen�n sadece suyu
bulanıklaştıracağını, varoluşun bu olguyla sah�h
olarak şek�llenerek ed�mler�n� gerçekleşt�rd�ğ�
b�l�nmel�d�r. Dahası mevcud�yet kazanan b�rey,
dünyayı olumlayarak ölümü tahr�p etm�şt�r. Ve bu
asla yıkıma karşı gelmek değ�l  tam  anlamıyla b�l�-
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nen gerçeğ�n sokağa taşınmasıdır. 

    Felsef� yıkım �le �çk�n olan d�ğer b�r olgu �se
kaygıdır. Varlık kend�n� var ederken, kaygı da
sürece dah�l olarak ona varoluşun karanlık orma-
nında (yaşam) yol göster�c� olur. Bu karanlıkta
korkuyu aşamayan özneler �se b�l�nd�ğ� g�b� yere
çakılarak, duyulan vahş� sesler�n kurbanı hal�ne
gel�r. Ar�stoteles’�n korkuyu “keder ve kafa karı-
şıklığı” olarak n�telend�rmes� bu noktada çok
�sabetl� b�r yaklaşım olacaktır. Bu yüzden ormanın
ötes�n� (füturumu) hayal etmekten başka b�r şey
gelmez eller�nden ya da ormanı yakarak geç�c� b�r
ışığa sah�p olurlar. Bu sırada kaygıyla yol almış
b�rey ötede b�r şey olmadığını anlamış bütün
olumsuz durumları kabul etm�şt�r. B�l�r k� zaten
�nsan da budur; bütün olumlu ve olumsuz
durumlar �le varolur. Sadece olumluyu elde
tutmak ve bunu aramak (mutluluk, sev�nç, huzur)
her zaman korkuya yapılacak b�r çağrı olacaktır.
“Kaygı” der He�degger “Dase�nı boş olanaklardan
özgürleşt�r�r ve sah�h olanakları serbest bırakır” Tam
da bu noktadak� sah�h olanaklar felsef� yıkıma b�r
zem�nd�r. Ve görüldüğü g�b� kaygıyla �çk�nd�r.
Kaygının yol göster�c� olduğu b�rey artık
ormandan mevcud�yet kazanarak çıkmış ve yaşam
sah�b� olmuştur. Yaşamın ve yıkımın farkındalığı
�le yaşam sah�b� olan b�rey, sokağın d�l�yle zem�n�
gen�şlet�r. Taştığı, sızdığı ve atılım yaptığı
yerlerde kaygının taşıyıcısı olarak �nsanların �ç
çek�şler�n� duymak; Kend� d�l� �le sokağa da yaşam
kazandırmak zorundadır. Korkuyla gayr�
gündel�kte yaşayanlar, felsef� yıkımın söylem�yle
canlılık kazanır ve �çer�s�ne şüphe tohumları
ek�ld�ğ�nde bundan kaygı f�l�zlenerek ötek�
�nsanlara da yaşam kazandırır.
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⁴ [Konfüçyüs, Analects 11/12]

   Kaygının şek�llend�rd�ğ�, yıkım olgusunun
b�l�nçlend�r�l�p felsef� yıkıma özgürlük alanı açtığı
b�rey�n kend�s�ne kısa b�r bakış sağlamaya çalıştık.
Bu bakış karamsarlığın yücelt�l�p bunu zorunlu
kılmak değ�l aks�ne yaşama çağrıdır. Bu gerçek
çağrıya kulak ver�p gerçekler�n farkında olarak
varolanın ölümden nasıl besleneb�leceğ�n� anlaya-
b�l�r�z. Yıkımları olumsuzdan çek�p olumlayarak
s�s perdes�n� b�raz olsun aralayıp b�zzat �nsanın
kend�s�ne yaklaşmaya çalıştım. Unutmamamız
gereken şey �se, sonu gelmeyecek bu �nsana da�r
yaklaşımların ötek�-�nsanları gerekt�rd�ğ�; Ortak
ve mutlak gerçeğ�m�z�n yıkım (ölüm) olduğudur.
Bu mutlak ortaklığın olduğu dünyada korkuyla
yapılan müdahalec�, özgürlük alanlarını talan
eden, sahte yıkımların sorgulanması gerekmez
m�? Hüman�zmanın, aldatıcı b�reyler tarafından
em�ld�ğ� ve kavramın, s�lahların meşrulaştığını
hep�m�z görüyoruz. Bunun g�b� romant�k ve soyut
şeylerle v�cdan tatm�n�n� bırakıp sokaktak� b�r
b�rey olarak varolmamız, “Buna rağmen..!” d�ye-
rek felsef� yıkımı sürdürmeye çalışmamız kes�n
terc�h olmalıdır… 

“J�lu tanrılara ve ölüler�n ruhlarına h�zmet etmek
hakkında soru soruyordu, ama Usta şöyle
yanıtladı: “Henüz başka �nsanlara h�zmet
edem�yorsan, ölüler�n ruhlarına nasıl h�zmet
edeb�l�rs�n?” Sonra ölüm hakkında sordu, ama
usta şöyle yanıtladı: “Henüz yaşamı anlamıyor-
san, ölümü nasıl anlayab�l�rs�n?" ⁴ 
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"Kopma"
Murat Altun.

s�nde b�rb�r�ne z�nc�rler bağlayan b�z köylüler¹
kentten öyles�ne korkarız k� dev�n�m ancak
çembersel b�r pat�kada varolur. Kend� benl�ğ�m�z�
usanmadan kovaladığımız bu döngüde kent �le
aramıza çekt�ğ�m�z sınır bell� olur ve bu sınır h�ç-
b�r zaman b�r zardan �baret değ�ld�r; tıpkı eyle-
m�n yalnızca "carne'n�n"² sınırları �çer�s�nde var
olamayacağı g�b�...

       Kent �le aramızdak� sınır tıpkı her sınır g�b� et-

yan, bunu reddeden b�reylerd�r. Kent �çer�s�nde
fertler arası bağlar etk�leş�m kavramını doğuran
ve kentle, kent�n mekanlarıyla özney� buluşturan
en büyük olgudur. Etk�leş�m, b�rey�n kent ve
kent�n b�rey üzer�ndek� etk�s� b�rb�r� arasındak�
değ�şt�rme gücü olarak kabul ed�leb�l�r. Plast�ze
ed�lm�ş çağımızda yapay  gerçekl�kler�m�z  ve  kat-

B
ugün �ç�nde yaşadığımız kentler� seyret-
meye kalksak göreceğ�m�z şey yoğunlukla
yabancılık  ve  b�rb�r�  �le h�çb�r bağı olma-
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¹ Herbert J. Gans, “Urban V�llagers: Group and Class �n the L�fe of Ital�an-Amer�cans” New York : The Free Press (Macm�llan Co., Inc.),1982, s.52
² Carne [karne] {ES} (ad): Hayvan, �nsan, meyve et�.
³ Pres�zyon: Açıklık, bel�rl�l�k, kes�n sınırlara tab�l�k.

katmansız �l�şk�ler�m�zle
etk�leş�m kavramının
anlamını y�t�rmes� pek
de büyük b�r tezat değ�l-
d�r. Kentle aramıza koy-
duğumuz duvarların ar-
dından bulutların geç�ş�n�
seyretmek hareket�n haf�fl�ğ�-
n�n doğasını anlamaya yetm�yor
olsa gerek k� yükselme güdümüzün
sanrıları �le özdeş kozalarımızda bell�
bel�rs�z sınırlarımız �ç�nde kayboluruz.
   
   B�rb�r�ne sımsıkı bağlı b�r şek�lde varlığını
sürdürmeye çalışan yuvalarımız b�z� kent ded�ğ�-
m�z ekoloj�den koruyan b�rer sığınak olarak karşı-
mıza çıkar. Fakat kent b�r tufanın ağaçları dev�r-
d�ğ� g�b� bağlı olduğumuz gerçekl�ğ�m�zden b�z�
koparacak b�r afet değ�ld�r.  Yoğun �şlerl�kler �çer�-

 k� bırakma gücü �le anla-
mını bulur. Düşey ç�z-
g�sel  b�r elemana bağ-

lı olan b�r köpeğ�n bağ-
landığı  �p�n  yarıçapı ol-
duğu çember o canlının

sınırıdır. Ayaklarının değ-
d�ğ�  son nokta �le sınırlanır

canlının varlığı ve dolayısıyla 
bıraktığı  etk�.  Bu şek�lde  küçük

köylerden meydana get�rd�ğ�m�z kent-
lerde b�r köyden d�ğer�ne geçmek �mkansıza

yakındır. Akışkan kabul ett�ğ�m�z sınıfsallıklarda
da durum bu şek�lded�r; köyler�m�z� kurarken 
 kalın konturlarla bölgem�z� bell� eder ve kent�
pres�zyonlu³ bölüntüler bütünü hal�ne get�r�r�z.
Sınırların etk� gücüyle tanımlanab�ld�ğ� b�r
düzlemde sınırlar da ancak etk�leş�mlerle aşıla-
b�l�r. B�t�ş�k kozalarımıza açtığımız oyuklarla kent 
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gözlemlend�ğ�nde kend�n� göster�r. Kızıl ve yeş�l
örtülerle b�rb�r�nden kopmaya çalışan köyler ara-
sında gökyüzünün suret�n� es�r almış çehres�z
cepheler nehr� oluşturur. Özne kent� bölen nehre
öyles�ne bağlıdır k� onu b�r okyanus olarak görür 
 ve den�zler� fetheden b�r komutan⁷ olma hayal� �le
�nşaa ed�len fırkateynler�n tayfasında yer�n� almak
�ç�n var gücüyle çalışır. Zem�nle var olmaktan
usanan özne daha yükseğe ulaşma düşüne
merd�venler ve çel�k çubuklarla ulaşmak �ster. 

       Kent ded�ğ�m�z ekoloj�de böyles� düşler�n ve
zıtlıkların nasıl ortaya çıktığını anlamak �ç�n fazla
uzağa bakmaya gerek yoktur. B�r orman yaban�l�ğ�
�çer�s�nde p�ram�tler kurarak aradak� savaşımları
h�yerarş�k b�r düzleme oturtmak �steyen özneler
konargöçer �l�şk�ler�n boyutlarını azaltarak sava-
şımı bel�rg�nleşt�r�r ve ara sınırların kesk�nl�ğ� �le
var olmasını sağlar. 

   Bu savaşlardan gal�p gelmek özne �ç�n
etrafındak� olgulardan soyutlanmak ve s�l�nd�r�k
b�r kuyuda hapsed�lm�ş b�r mahkumun ahşap
karyolasının   üzer�ndek�   kıymıkları   saydığı   g�b�
kend� pozesyonlarını⁸ b�rb�r� ardına sıralayıp
hükmetme güdüsünün tatm�n�yle ortaya çıkan
esr�k bakış açısıyla kend�n� eğlemek anlamına
gel�r. Gal�b�yet� başından bell� öznelerde �zlenen
yolun aynı olduğunu düşünmemek elde değ�ld�r.
Özne doğar, var olur ve keşfetmeye başlar. Kent
�ç�ndek� savaşlar ve dev�n�mler �le, �lk akd�¹⁰
“doğma" eylem�d�r. Daha sonra kent� tanımaya
başlayan özne �lk akd� ardından geçen uzun
süren�n¹¹ ardından duraksız  b�r b�ç�mde kavrama,

�le aramızda m�kro etk�leş�m ağları kurmaya
çalışır ve seyrett�ğ�m�z dev�n�me öykünürüz. Pen-
cere der�z �nce köprüler�m�ze ve pencere-
ler�m�zde yürüyerek ulaşırız kent�n �ç�ne.

 Köprüler�n sonuna varıp kent�n duraksız
dev�n�m� �çer�s�nde konturlar üzer�nde �lerlerken
bu sınırlardan haberdar olmak pek de mümkün
değ�ld�r. Ancak bu, köprünün başında duraksa-
mak ve seyretmek farkındalığı sağlar. “Kent” �n
tutarsız doğasını �nceled�ğ�m�zde kent �ç�ne
ç�zd�ğ�m�z akslarla⁴ ürett�ğ�m�z bölüntüler�n sı-
nırları öyle parıltılı b�r şek�lde kend�n� bell� eder k�
kend�m�z� o konturları düşünmekten alıkoya-
mayız.  

      Kent�n arterler� olarak gördüğümüz pat�kalar
öyles�ne kesk�n sınırlardır k� ep�k b�r anlatıyı
andırır. Kravatların yer�n� popül�st kolyelere
bıraktığı geç�tlerde sınır kesk�n ve b�r o kadar
çevres�yle uyumludur. Öyle k� kent�n paydaşları
sınırsızlık ütopyası �çer�s�nde akışkan b�r d�na-
m�zmle süregeld�ğ�n� varsayar bu sınırların.
Arterler canlı ve dev�n�mle doludur, muhafaza
ed�len b�r kale g�b� çevreler� surlarla örtülür.
“Kent”�n ortasında akan neh�r⁵ paydaşların
“bağ”larına ev sah�pl�ğ� yaparken kentl�n�n
düşler�ne öykünür: zem�ndek� etk� bırakma
gücüyle tatm�n olmayan kentl�, bu nehr�n
çevres�nde yükselen “sırça fırkateyn"ler⁶ �nşaa
etm�şt�r. Akışkanlık �deal� üzer�nden sanrılarıyla
baş başa kalmış b�rey�n hedef� bu dar nehr� aşmak
ve zıtlığın var ett�ğ� kentte b�r köyden d�ğer�ne
geçmekt�r. Zıtlık bel�rg�nl�kten kaçsa da yüksekten 

⁴ aks: eksen.
⁵ İstanbul Büyükdere Caddes� �sm�n� yapılaşmadan önce konumunda akan dereden alır.
⁶ Yüksek cam yapılar.
⁷ Levent (ad): Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.
⁸ possess�on{EN} (ad): Sah�p olma ve sah�p olunma. Kontrol etme ve kontrol altına alınma. Mülk.(Öznen�n alım gücünün esaret� altında olduğuna değ�nmek
adına türkçeleşt�r�lm�şt�r.)
⁹ akd: Anlaşma. Sözleşme. Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.
¹⁰ Albert Camus, Yabancı, çev. Ayça Sezen, İstanbul: Can Yayınları, 2020, s.58
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özümseme, dev�nme ve yükselme ak�tler�yle kente
ve gal�b�yet�ne olan z�nc�rler� kuvvetlend�r�r ve bu
dev�n�me a�t olur. Ak�tler�n beş� de sınırlandırıcı
öğelerd�r ve özne �ç�n b�rer prangadan farksızdır.
Son ak�t �se sınırları kaldıracak ve özney� ebed�
sınırsızlığa ulaştıracak kaldıracak ve özney� ebed�
sınırsızlığa ulaştıracak olandır. Özne bu akd� yan�
altıncı merm�y� her zaman meden�yet kostümü-
nün ceb�nde saklar ve prangalardan kurtulacağı
günü bekler. 
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nacaktır? Başka b�r dey�şle felsefen�n b�zzat
kend�s�, kend�s�ne soru �ken ele aldığı sorulara
nasıl b�r yanıt vereb�lecekt�r?

     Felsefen�n genelgeçer b�r tanımının yapıla-
mamasındak� sebepler� açığa çıkarmaya çalışmak,
felsefen�n b�lme ed�m�nde nerede durduğuna ışık
tutab�l�r. J. M. Bochensk�, “Felsefece Düşünmen�n
Yolları” başlıklı k�tabında, felsefen�n ele aldığı
nesneye sınırları açısından yaklaşmasıyla sınır
sorunlarının b�l�m� ve d�ğer d�s�pl�nler�n soru
sormayı bıraktığı yerde soru sormaya devam
ederek köklere g�tmes� bakımından kök b�l�m�
olduğunu öne sürmekted�r.² Demek k� felsefen�n
geçm�ş� boyunca yapılan tanım farklılıklarına
rağmen felsefen�n karakter�st�ğ�n� oluşturan
unsurlar söz konusudur. İşte bu unsurların
başında da “sınır” ve “köken” kavramları durmak-
tadır. Felsefe, öyles�ne kökensel sorgulamalara
g�r�ş�r k� �nsanın kend� varlığından yahut kend�s�
dışındak� varolanların gerçekl�ğ�nden şüphe
etmes� dah� felsef� açıdan anlamlı sorgulama-
lardır. Ancak felsefe dışındak� d�ğer d�s�pl�nler,
köken�nde sorgulanmayan b�r temel taşırlar. Bu
temel, aynı zamanda onların �nceleme nesneler�n�
oluşturur. Örneğ�n f�z�k �ç�n hareket, sosyoloj� �ç�n
toplum, ar�tmet�k �ç�n sayı, bu d�s�pl�nler� var
eden temel ve onların �nceleme nesnes�d�r. Bu
alanlarda yaşanan parad�gma değ�ş�mler� dah� on-

Felsefe, b�lgel�k sevg�s�d�r. Et�moloj�n�n, b�r kav-
ramın aydınlatılmasındak� rolünün ne olduğu
tartışması şöyle dursun, felsefe ned�r sorusuna
ver�len et�moloj�k b�r yanıt, b�ze ancak sorunun
zorluğunu göster�r. N�tek�m felsefe tanımının
zorluğu karşısında et�moloj�, belk� de yapılab�le-
cek en tartışmasız tanımı sunmaktadır. D�ğer
yandan felsefe, b�r etk�nl�kt�r ve “felsefe yapmak”
�le kasted�len eylem, b�lgel�ğe duyulan sevg�den
daha fazlasıdır. Hegel’�n, T�n�n Görüngüb�l�m�’n�n
önsözünde kend�s�ne koyduğu amacı da bu
yönded�r: “Felsefey� b�l�m b�ç�m�ne, onun b�lme
sevg�s� adını b�r yana bırakarak ed�msel b�lme
olab�leceğ� hedefe yaklaştırmaya katkıda bulun-
mak – önüme koyduğum amaç budur."¹ “Felsefe
ned�r?” sorusuna ver�len d�ğer yanıt �se felsefen�n
kend�s�n�n de felsef� b�r soru olduğunu bel�rt-
mekted�r. Böylece felsefen�n ne olduğu, f�lozoflara
veya tar�hsel dönemlere göre değ�ş�kl�k göstere-
cekt�r. Felsefen�n genelgeçer b�r tanımını ortadan
kaldıran bu yanıt, aynı zamanda felsefen�n “muğ-
lak” sınırlarına da gönderme yapıyor g�b� gözük-
mekted�r. O halde “Felsefe ned�r?” sorusu, hesap-
laşılması gereken b�r başka soruyu gündeme
get�rmekted�r: Muğlak sınırlarıyla felsefe, “b�l-
mek” g�b� kes�nl�k �çeren b�r ed�me nasıl  katkı  su-

F
elsefe ned�r, sorusuna karşılık �k� kl�şe yanıt
ver�l�r. Bunlardan �lk�, felsefe kel�mes�n�n 
 et�moloj�s�ne  başvurularak ver�len yanıttır:

BİR SINIR ÇEKME ETKİNLİĞİ OLARAK
FELSEFE

 Suat Kutay KÜÇÜKLER

¹ Georg W�lhelm Fr�edr�ch Hegel, T�n�n Görüngüb�l�m�, çev. Az�z Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınev�, 2015, s. 10.
² Joseph Mar�a Bochensk�, Felsefece Düşünmen�n Yolları, çev. Kurtuluş D�nçer, Ankara: B�lgeSu Yayıncılık, 2011, s. 25-26.
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ların nesneler�n� değ�şt�rmem�ş ama nesneler�ne
dönük yaklaşımlarını etk�lem�şt�r. Felsefe �se ver�l�
b�r nesne üzer�ne düşünme eylem� değ�l, nesne-
s�n� dah� kend�s� bel�rleyen b�r düşünme eyle-
m�d�r. Bu noktada felsefen�n b�r sınır çekme
etk�nl�ğ� olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Felsefen�n kökensel sorgulaması veya rad�kal soru
sorma b�ç�m�, onu sınırlarda gez�nmeye ve dahası
sınır-ları bozup yen� sınırlar çekmeye �tmekted�r.

       Felsefey�  b�r  “sınır çekme etk�nl�ğ�”  olarak
tesp�t ett�kten sonra felsefen�n bu etk�nl�ğ�n�n
özell�kle kr�z durumlarında bel�rg�n hale geld�ğ�n�
vurgulamak yer�nde olacaktır. Ant�k dönemden
çağdaş döneme değ�n pek çok f�lozof, felsefen�n
kr�zde olduğu anlarda sınır taşını el�ne almış ve
felsefeye yen� sınırlar tay�n etm�şt�r. Elbette
felsefe, akıntıya karşı kürek çeken veya çözümden
z�yade soruna �şaret eden b�r etk�nl�k olmasıyla
sütl�man �kl�mler�n etk�nl�ğ� değ�ld�r ve bu
anlamda her zaman b�r kr�zle karşı karşıyadır.
Felsefen�n, sarsılmaz b�r düzen etrafında örgüt-
lenen Sparta yer�ne kr�zlerle dolu demokras�s�yle
At�na g�b� Ant�k Yunan pol�sler�nde ortaya çıkma-
sının sebepler�nden b�r�s� de budur. “Kr�z” ke-
l�mes�n�n Ant�k Yunancadak� karşılığı “κρίσις”
(krís�s) şekl�nded�r ve et�moloj�k olarak “ayırmak,
seçmek, karar vermek, yargılamak” g�b� anlamlara
gelen “κρίνω” (krīńō) f��l�ne dayanmaktadır.³    
 Et�moloj�n�n b�ze açtığı yol şunu göster-mekted�r:
Kr�z anları, karar anlarıdır. D�ğer b�r dey�şle
kr�z�n varlığı kararı gerekt�rmekted�r. O halde
kr�zler�n çocuğu olan felsefe, b�r başka felsef�
düşünce tarafından yıkılmak pahasına karar
verecek, yan� sınır ç�zecekt�r.

   Felsefe tar�h� boyunca f�lozofların çekt�ğ�
sınırları �ncelemek oldukça kapsamlı b�r çalışma-
nın konusudur ve bu yazının amacı da bu değ�ld�r.
Ancak b�r sınır çekme etk�nl�ğ� olarak ele aldığımız
felsefen�n bu etk�nl�ğ�n� daha açık b�r şek�lde or-
taya koymak �ç�n b�rkaç f�lozofa değ�nmek gere-
k�r. Aradan geçen b�n yıllara rağmen felsefen�n
güncel uğraklarından b�r� olmayı sürdüren Platon,
felsefen�n kurucu sınırlarından b�r�s�n�, hak�kat�n
kaynağını ozanların sözler�nden akla çekerek ç�z-
m�şt�r. Ant�k Yunan’ın teogon� ve kozmogon� an-
layışının ardında ozanlar durmaktadır. Ozanlar,
tanrısal b�r kaynak olan Musalardan aldıkları
�lhamla tanrıların ve evren�n doğuşunu anlatırlar.
Öyle k� Musalar �ç�n “�nsanı tanrı, tanrıyı �nsan
yapar"⁴ den�l�r, ozanların tanrısal sözler�n�n kay-
nağı da budur. Hes�odos, Theogon�a’da Musaların
kend�s�ne “tanrısal sesler üfled�kler�n�” ve “olanı,
olacağı, olmuşu” anlattıklarını söylemekted�r.⁵
Dolayısıyla Ant�k Yunan’da ozanlar, ver�l� hak�kat�
d�le get�ren k�mseler konumundadır. Fakat Pla-
ton’un  felsefes�,   aynı   konu   ve  sorunlar  üzer�ne 

³ Robert Beekes, Etymolog�cal D�ct�onary of Greek, Volume I, Le�den and Boston: Br�ll, 2010, s. 780.
⁴ Azra Erhat, M�toloj� Sözlüğü, İstanbul: Remz� K�tabev�, 1996, s. 202.
⁵ Hes�odos, Hes�odos Eser� ve Kaynakları, çev. Sabahatt�n Eyuboğlu ve Azra Erhat, Ankara: Türk Tar�h Kurumu Basımev�, 1977, s. 106.
⁶ Werner Jaeger, İlk Yunan F�lozoflarında Tanrı Düşünces�, çev. Güneş Ayas, İstanbul: İthak� Yayınları, 2016, s. 18.
⁷ Plato, The T�maeus of Plato, trans. R. D. Archer-H�nd, London: Macm�llan And Co., 1888, 47e, p. 167.

"Tahammül"
Nazım Samet Türk
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farklı b�r yaklaşım get�rmekted�r. Platon, tanrı-
ların ve evren�n doğuşuna da�r sorulara “teogon�”
değ�l, kavramın �s�m babalığını da üstlend�ğ� “teo-
loj�” üzer�nden yanıt aramıştır. Platon’da teoloj�,
“tanrılara logos aracılığıyla yaklaşmak” anlamını
taşımaktadır.⁶ Tanrıları b�lmen�n yolu ozanların
sözler�ne kulak vermek değ�l, rasyonel b�r sorgu-
lamaya g�r�şmekt�r. N�tek�m T�ma�os d�yalogunda
Platon, ozanların m�tsel geleneğ�nden koparak
evren�n ortaya çıkışını “akıl ve zorunluluk” �le
�l�şk�lend�rmekted�r.⁷ Böylel�kle Platon’un felse-
fes�, teogon� ve kozmogon� konularını kend� sınır-
larına dah�l ederek tanrıya ve evrene da�r soruları
akıl yürütme sürec�yle yanıtlandırmaya g�r�şm�ş-
t�r. Hak�kat�n, ozanların sözler�nde ver�l� olduğu
düşünces� felsefen�n sınırlarının dışarısında bıra-
kılmış ve hak�kate dönük akla dayalı yen� b�r kav-
rayış gel�şt�r�lm�şt�r. Elbette Platon’un felsefeye
ç�zd�ğ� sınırlar, m�tsel gelenekten kes�n b�r kopuş
anlamına gelmemekted�r ancak aklın tanrıyı ve
evren� b�leb�leceğ� kabulü, felsefen�n kurucu sınır-
larından b�r�s�n� oluşturmuştur. Platon’dan yak-
laşık �k�b�n yıl sonra, b�r başka f�lozof, felsefen�n
b�r “sınır çekme” etk�nl�ğ� olarak kavranmasında
belk� de en açıklayıcı örneğ� sunmuştur. “İnanca
yer açmak �ç�n b�lg�y� �nkar etmek zorunda
kaldım."⁸ afor�zmasıyla⁹ hatırlanan Immanuel
Kant’ın eleşt�rel felsefes�, felsefe tar�h�nde âdeta
b�r dönüm noktasıdır. Kant’ın dönem�nde felsefe,
metaf�z�ğ�n konumuna da�r b�r kr�z �çer�s�nded�r.
Saf Aklın Eleşt�r�s�’nde Kant, metaf�z�ğ�n vakt�yle
“tüm b�l�mler�n kral�çes�” olarak anıldığını ancak
artık bu unvanını y�t�rd�ğ�n� ve metaf�z�ğe yalnızca
b�r   küçümsemeyle   bakıldığını   söylemekted�r.¹⁰  

Metaf�z�ğe dönük bu küçümsey�c� tavrın kaynak-
ları arasında ampr�s�st felsefen�n eleşt�r�ler� göste-
r�leb�l�r. Konumuz gereğ� detaylarıyla ele alama-
yacağımız Dav�d Hume’un başta “nedensell�k eleş-
t�r�s�” olmak üzere ampr�s�st felsefes�, b�lg�dek� a
pr�or� öğey� dışlamaktadır. Hume’a göre olgular
arasındak� neden-sonuç �l�şk�s� zorunlu değ�ld�r;
nedensell�k, �nsan z�hn�n�n b�r alışkanlığıdır.¹¹
Hume, tümel yargıları deney�m�n b�r genelle-
mes�ne �nd�rgeyerek metaf�z�ğe c�dd� b�r darbe
vurmuştur. Metaf�z�k, dey�m yer�ndeyse b�r çık-
maza g�rm�şt�r. Kant, Hume’un kend�s�n� “dog-
mat�k uykusundan uyandırdığını” söylemekted�r
ancak metaf�z�ğe vurulan ampr�s�st darben�n, aynı
zamanda b�lg�n�n nesnell�ğ�n� sorunsallaştırdığı-
nın da farkındadır. Dahası, deney�mden çıkarsa-
namayacak “Tanrı”, “özgürlük” ve “ölümsüzlük”
g�b� kavramların artık ampr�s�st etk�dek� felsefede
yer alamayacakları açıktır. Metaf�z�ğ�n �çer�s�nde
bulunduğu bu kr�z durumunda Kant, tam da
“kr�z” kel�mes�n�n et�moloj�s�ndek� “yargılamak”
anlamını hatırlatırcasına aklı b�r mahkemeye
çıkarır. Böylece akıl, ney� b�leb�leceğ�n� b�lecekt�r.
Aklın kend�s�n� b�lmes�n� sağlayan bu mahkeme,
“saf aklın eleşt�r�s�nden başka b�r şey değ�ld�r”.¹²
Kant, klas�k anlamda metaf�z�ğ�n sonunu �lan
ederek felsefeye yen� b�r yol açmıştır. Buna göre
akıl, deney�mden bağımsız b�r b�lme ed�m�ne
sah�p değ�lken deney�m b�lg�s� de a pr�or� zem�n�n
varlığını yadsımamaktadır. N�tek�m Kant’a göre a
pr�or� �lkeler, deney�mden bağımsız olmadıkları
g�b� deney�me zamansal açıdan “önce” de
değ�llerd�r.¹³ Kant’ın “İçer�ks�z düşünceler boş,
kavramsız  görüler  kördür.”¹⁴  sözü  de  bu  düşün-

⁸ Immanuel Kant, Cr�t�que of Pure Reason, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambr�dge: Cambr�dge Un�vers�ty Press, 1998 s. 117.
⁹ İlg�nçt�r, “afor�zma” kel�mes�n�n et�moloj�s�nde de “sınır ç�zmek” anlamına gelen ἀφορίζω (aphorízō) f��l� durmaktadır.
¹⁰ Immanuel Kant, Arı Usun Eleşt�r�s�, çev. Az�z Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınev�, 1993, s. 17.
¹¹ Dav�d Hume, İnsanın Anlama Yet�s� Üzer�ne B�r Soruşturma, çev. Oruç Aruoba, Ankara: Hacettepe Ün�vers�tes� Yayınları, 1976, s. 38-39.
¹² Kant, Cr�t�que of Pure Reason, p. 100-101.
¹³ Freder�ck Copleston, A H�story of Ph�losophy Volume VI Modern Ph�losophy: From the French Enl�ghtenment to Kant, New York: Doubleday, 1994, p. 217.
¹⁴ Kant, Cr�t�que of Pure Reason, p. 193-194.
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ceye dayanmaktadır. “Tanrı”, “özgürlük” ve “ruhun
ölümsüzlüğü” g�b� metaf�z�k sorular, deney�m�n
konusu olmadıklarına göre aklın anlama yet�s� ta-
rafından b�l�nemeyecekt�r. Burada Kant, ahlaksal-
lığa kapı aralayarak söz konusu metaf�z�k soruları
“prat�k aklın” konusu olarak tesp�t etmekte ve
“Prat�k Aklın Eleşt�r�s�” başlıklı yapıtında �ncele-
mekted�r. D�ğer yandan Kant’ın felsefe tar�h�nde
bel�rley�c� düşünceler�nden b�r�s� de onun “Koper-
n�k devr�m�”d�r. Kant, özne ve nesne arasındak�
b�lme �l�şk�s�n� rad�kal b�r b�ç�mde ters�ne çev�-
rerek b�lg�n�n nesneye uyması değ�l, nesneler�n
b�lg�ye uyması düşünces�n� ben�msem�şt�r. Böyle-
ce özne ve nesne arasındak� uyum düşünces� terk
ed�lerek “nesnen�n özneye zorunlu tâb�yet�” temele
alınmıştır.¹⁵ Kant’ın bu devr�mc� konumuna
Deleuze, şu sözler�yle �şaret etmekted�r: “B�r
f�lozof, görünüşte Kant’a karşı olsa b�le, Parare
(boyun eğme)n�n yer�ne Jubere (buyruk verme)n�n
konulmasını �ler� sürdüğünde, Kant’a düşüneb�le-
ceğ�nden çok daha fazla borçludur.”¹⁶ Görüleceğ�
üzere felsefe tar�h�nde Kant’ın b�r “k�lometre taşı”
olduğunun söylenmes�, onun kend�s�nden sonrak�
felsefey� bel�rleyen sınırlar çekmes�nden �ler� gel-
mekted�r. Kant’ın “Kopern�k devr�m�” ya da
felsefeye tay�n ett�ğ� yen� sınırlar �le artık felsefe ya
Kant’a karşı ya da Kant’tan yana yapılacaktır fakat
Kant’sız yapılamayacaktır. Tam da burada yalnız-
ca Kant’a değ�l, Kant’ın da �çer�s�nde bulunduğu
Aydınlanma düşünces�ne karşı b�r eleşt�r�den
bahsed�leb�l�r. Çağdaş düşünürlerden Alasda�r
McIntyre, “Erdem Peş�nde: Ahlâk Teor�s� Üzer�ne
B�r Çalışma” başlıklı k�tabında K�erkegaard, Kant,
Hume, D�derot ve Sm�th g�b� f�lozofların ahlak
üzer�ne  düşünceler�n�n   ortak  zem�n�n�  açığa  çı-

karmaktadır. Görünüşte ahlak üzer�ne farklı yak-
laşımlara sah�p olan bu f�lozoflar, McIntyre’a göre
tar�hsel arka planda ortaklaşmaktadırlar.¹⁷ Buna
göre bahs� geçen f�lozofların ahlak görüşler�n�n
ger�s�nde Hrıst�yan �nancı durmaktadır.¹⁸ Dolayı-
sıyla söz konusu ahlak görüşler� d�n� referanslarla
oluşturulmamış olsa da temel kabuller�yle bel�rl�
b�r d�n� �nanca yaslanmaktadır. Bu ahlak f�lozof-
larının ortak tar�hsel arka planları, �nsan doğası
üzer�ne kabuller�nde ortaya çıkmaktadır.
McIntyre, Kant’ın ahlaklılığın �nsan doğası
üzer�ne kurulmasına karşı çıktığını ve ahlaklılığı
evrenselleşt�r�leb�l�r buyruklarında temellend�r-
meye g�r�şt�ğ�n� söylemekted�r ancak McIntyre’a
göre Kant’ın ahlaklılık anlayışının temel�nde du-
ran onun �nsan aklının doğası üzer�ne yaptığı ana-
l�zler�d�r.¹⁹ McIntyre’ın eleşt�r�s� tam da burada-
dır: Temel�nde evrenselleşt�r�leb�l�r buyrukların
durduğu öne sürülen ahlaklılık anlayışları, aslında
bel�rl� b�r tar�hsel ve kültürel anlayışın oluştur-
duğu �nsan doğası tasarımına dayanmaktadır.

      Elbette Platon, Kant ve McIntyre’ın “akıl” üze-
r�ne düşünceler�nden hareketle örneklend�r�len
felsefen�n sınır çekme etk�nl�ğ�, örneğ�n Ar�sto-
teles, Locke ve Marx’ın “mülk�yet” veya Ep�kuros
ve Schopenhauer’ın “mutluluk” üzer�ne düşün-
celer�nden hareketle de örneklend�r�leb�l�rd�.
Ancak örnekler� çeş�tlend�rmek yer�ne ele alınan
örnekten hareketle felsefen�n sınır çekme
etk�nl�ğ�n� �rdelemek daha uygun olacaktır.
Üstünkörü ele alınan üç düşünürün “akıl” kav-
rayışlarına genel olarak bakıldığında Platon’da
tanrıyı ve evren� b�len akıl, Kant’ta ney� b�le-
b�leceğ�n� b�len  akıl  ve  McIntyre’da  kültürel  arka

¹⁵ G�lles Deleuze, Kant’ın Eleşt�rel Felsefes�, çev. Taylan Altuğ, İstanbul: Payel Yayınları, 1995, s. 52.
¹⁶ Deleuze, Kant’ın Eleşt�rel Felsefes�, s. 52.
¹⁷ Alasda�r McIntyre, Erdem Peş�nde: Ahlâk Teor�s� Üzer�ne B�r Çalışma, çev. Muttal�p Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 85-86.
¹⁸ McIntyre, Erdem Peş�nde: Ahlâk Teor�s� Üzer�ne B�r Çalışma, s. 86.
¹⁹ McIntyre, Erdem Peş�nde: Ahlâk Teor�s� Üzer�ne B�r Çalışma, s. 92.



planı açığa çıkarılmış akıl �le karşılaşmaktayız.
Böylel�kle felsefen�n, kend�s�yle en çok �l�şk�len-
d�r�len kavram olan “akıl” kavramının tanımını
dah� genelgeçer b�r şek�lde yapamadığı düşünü-
leb�l�r. Ne var k� genelgeçer tanımlar ve değ�şmez
zem�nler, sınırları ç�z�l� alanlar �ç�n geçerl�d�r.
Felsefe �se sınırları ç�z�l� b�r alan değ�l, sınırları
ç�zen b�r etk�nl�kt�r. O halde soru, kend�s�n� tekrar
h�ssett�rmekted�r: Sınırları ç�zen (ve sınırları
bozan) b�r etk�nl�k olarak felsefen�n sınırları
ned�r? Felsefe, ondan daha kökensel ve daha ra-
d�kal sorgulamalara g�r�şen b�r etk�nl�k bulunma-
dığına göre kend�s�n�n nerede duracağını da
bel�rleyecek, kend�s�ne de sınır çekecekt�r. D�ğer
b�r dey�şle felsefe, bozduğu ve yer�ne yen�s�n�
çekt�ğ� sınırlardan kend�s�n� münezzeh kılamaz.
Demek k� felsefen�n kend�s�n� dah� sorunsallaş-
tıran yapısı, onun muğlak ve sonuçsuz b�r alan
olmasına değ�l, b�r sınır araştırması ve dahası
sınır çekme etk�nl�ğ� olduğunu açığa çıkar-
maktadır. Her ne kadar felsef� soruların -�çsel
d�yalekt�kler�n�n gereğ� olarak- b�r cevap arayışını
gerekt�rmeler�ne gölge düşüren b�r kl�şe hal�n�
alsa da felsefede soruların, cevaplardan öneml�
gözüktüğünün düşünülme sebeb� de y�ne budur.
“Tuhaf mı tuhaf b�r çalışma alanıdır şu felsefe
denen şey: çok kez b�r s�s bürümüştür ortalığı."²⁰
sözler�yle başladığı yazısında Nerm� Uygur şunları
söylemekted�r: “Nerede sorular hep aynı kalmışsa,
orada felsefe, araştırma olmaktan çıkmış demek-
t�r."²¹ Felsefe, rad�kal sorgulaması ve sınır çekme
etk�nl�ğ� �le değ�şen sorunlar karşısında kend�s�n�
değ�şt�rmeden muhafaza edemeyecekt�r. Felsefe
ned�r, sorusuna ver�len yanıtların çeş�tl�l�ğ� bura-
dan kaynaklanmaktadır.

     Felsefe, d�ğer d�s�pl�nlerden farklı olarak
sınırları yalnızca nesnes� �ç�n değ�l, ondan daha
kökensel b�r sorgulama olmadığı �ç�n kend�s� �ç�n
de ç�zer. Dolayısıyla felsefe tar�h�ne genel b�r
bakış, felsefen�n ne olduğu sorusunu çetref�ll� hale
get�r�rken felsefen�n sınırlarını da muğlak
göster�r. Ancak felsefen�n b�r sınır çekme etk�nl�ğ�
olduğunun b�l�nmes�, bu muğlak gözüken
sınırların dönüşümünü anlamlı kılacaktır.
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Yaşam ve varoluş sınırlarla dolu b�r özgürlüğü
vaad eder b�ze. İşte b�zler bu sınırlara kızar ve
tepk� göster�r�z. Mantığımız bu sınırları algıla-
yamaz. Bu da b�r sınırdır. Düşünmek sınırdır.
B�l�m �se �nsanın düşünme sınırları �çer�s�ndek�
mantığının anlayamadığı b�lg�y� vaad eder. B�l�m
özgürlüğü vadeder.

     Daha önce de söyled�ğ�m�z g�b� özgürlüğün
sınırları vardır. B�l�m de bu sınırlara sah�pt�r.
Özgürlüğü vadeden b�l�m�n b�rçok sınırı bulun-
maktadır. B�l�m�n öncel�ğ� h�çb�r canlıya zarar
vermemek olmalıdır. İnsanı en çok kargaşaya
sürükleyen �lk sınır budur. Pek� neden karmaşıktır
bu sınır? Çünkü her �nsan �ç�n özgürlüğün tanımı
farklıdır. Bunu en �y� deney hayvanları �le anlata-
b�l�r�z. B�l�m �nsanlarının çalışmaları �ç�n özgür
olmaları gerek�r. Bu özgürlüğe sınır ç�zeb�lecek
tek unsur �nsanlığın ahlak� değerlerd�r. B�r kısım
�nsan deneylerde kullanılan hayvanların normal
olduğunu, kend� bedenler�ne değecek olan
kozmet�k ürünler�n�n hayvanlar üzer�nde denen-
m�ş olmasını çok normal göreb�lmekted�r. Aynı
şek�lde b�r kısım �nsan �se k�ş�n�n bakım ve
güzell�ğ� �ç�n masum canlıların kullanılmasını
uygun bulunmamaktadır. İşte b�l�m �ç�n bel�rle-
nen �lk sınır savaşı budur.

bu sınırlar �çer�s�nde özgür yaşıyoruz. Yaşantıları-
mızda varoluşumuzu ve sınırlarımızı arıyoruz. Bu
varoluş arayışında en çok b�l�m� kullanıyoruz.
B�l�m b�zlere olguları açıklamaya çalışan ve
yaşadığımız bu dünyanın f�z�ksel ve z�h�nsel,
eylemsel ve �şlevsel boyutlarını, varoluştan bu za-
mana, �nsanın doğumundan önces�n� ve sonra-
sını, dünyanın b�l�nmezl�kler�ne b�rer cevap bula-
b�leceğ�n� savunmaktadır.

       B�l�m, tüm bunlara cevap arayan b�r olgudur.
Olgudan kurama ve kuramdan olguya şekl�nde b�r
yol �zlemekted�r. İzled�ğ� bu yol üzer�nde olgular
arasındak� �l�şk�y� çözmey� amaçlamaktadır. Bu
şek�lde �nsanın yaşadığı dünyada özgür kalab�l-
mes�, yaşamını öğreneb�lmes� �ç�n var olan b�l�m
özgürdür ve b�r o kadar da sınırları vardır. Bu
dünyada özgürlük bel�rl� sınırlar �çer�s�nded�r.
Örneğ�n yer yüzünde �nsan özgürdür fakat yer
çek�m� neden�yle uçması mümkün değ�ld�r.
Uçmak sınırdır. İnsan nefes alab�lmek �ç�n bur-
nunu kullanır ama bu özell�ğ�n� den�z�n altında
kullanamaz. Den�z�n altında dalış ek�pmanı olma-
dan nefes alab�lmek b�r sınırdır. İnsan özgürdür
ama bu da b�r sınırdır.

B
�zler, b�zlere ver�len b�r sınır �çer�s�nde var
olmuş dünyanın özgür vatandaşlarıyız.
Evet, b�zlere b�rer sınırlar ver�ld�  ve  b�zler

DENEYLERİN ETİK SINIRLARI
ÜZERİNE

Şeyma ATEŞ



41yaz, 2021

     B�l�m özgürdür ama canlılık �ç�n. B�r b�l�m
�nsanının temel amacı evrene ve canlılara h�zmet
etmekt�r. Yapılan tüm deneyler�n temel amacı
budur. Bunun �ç�n başvurulan yollar �se et�k
normlar �çer�s�nded�r. Bu normları toplumun ah-
lak düzey� ve ç�zg�ler� bel�rlemekted�r. B�r kes�m
zarar ver�lmes�n�n sonucunda yararlı sonuçlar çık-
masını normal görürken b�r kes�m �se h�çb�r
canlının zarar görmes�n� �stemez. 

     Bu durumda b�l�m, dünyaya �y�l�k m� yoksa
kötülük mü get�r�yor sorusunu doğurur. B�l�m
b�zlere b�l�nmezl�ğ�n kapısını açan b�r olgudur.
B�l�nmeyen gerçekler� öğrenmek çoğu �nsanın
�ş�ne gelmemekted�r. B�l�m�n get�rd�ğ� gerçekl�ğ�
ve b�lg�y� �stemeyen �nsanlar cah�ll�ğ�n get�rd�ğ�
rahatlık ve mutluluktan kaynaklı yaşadıkları
hayatın bozulmasını �stememekted�rler. Bunun
yanı sıra deney sonuçları bu sorulara neden
olmaktadır. H�çb�r deney ya da çalışma �ç�n en
başta �y� sonuç vereb�leceğ�n�n garant�s�
ver�lemez.

       B�l�m �nsanları tarafından yapılan deneyler�n
asıl amacı toplum �ç�n fayda sağlamaktır.
Bundandır k� bel�rl� prosedürler �le deney
protokoller� hazırlanır. H�potezler sınanırken
kullanılan metotlar sonucunda her zaman �y�
şeyler çıkmayab�l�r. Bu nedenle �nsanlar bu
bel�rs�zl�kten korkar. Deneyler�n sonucu her
zaman �y� b�tmez. Bazı deneylerde beklenmeyen
etk�ler doğab�l�r. Varsayım üzer�nden �lerlenen bu
deneylerde �nsanlığı korkutan durum dünya
çapında neden olab�leceğ� etk�ler�d�r. Örneğ�n
1986 Çernob�l kazası, 475.000 yen� kanser vakasına 

neden oldu ve bu büyük kazada amaç
doğrultusunda malesef k� �sten�len sonuç elde
ed�lemed�. Bazı süreçlerde �se deneyler �y�
sonuçlanırken amaç dışı kullanımları kötücül
olab�l�r. İk�nc� dünya savaşında H�roş�maya atılan
atom bombası sonrasında Albert E�nste�n
“B�lseyd�m, b�l�m adamı değ�l ç�l�ng�r olurdum!”¹ 
 dem�şt�r. Deneylere �nsanlık �ç�n katılan Albert
E�nste�n �stenmeyen sonuçlara neden olmuştur.
İşte burada olması gereken sınır toplumsal
normların bel�rled�ğ� sınırlara �ht�yaç
duymaktadır.

     B�l�m�n öncel�ğ� her açıdan �nsanın refahını
sağlamaktır. Bu yüzden b�l�msel araştırmalar
�nsanlık tarafından meşru kabul ed�lm�şt�r. Önce-
l�kle b�l�m�n sınırlarını anlamamız gerek�r. Buna
göre amaç ve sonucunu anlamlandırab�l�r�z. Top-
lumun bu süreçte beklent�s� b�l�m�n zarar verme-
den b�lg�ye ulaşab�lmes� sağlamasıdır. Tab� her
zaman bu mümkün olmamaktadır. 

         Tar�h�n en acımasız deneyler�nden b�r� olarak
kabul ed�len Psammet�kos deney�, M.Ö. 664-610
yılları arası yaşamış olan Mısır f�ravunu
Psammet�kos tarafından yapılmıştır. Bu deneyde
amaç kutsal d�l�n Mısır d�l� olup olmadığının
bulunmasıdır. Deney, �nsanlardan �zole ed�lm�ş
b�r çoban kulübes�nde sess�zce dünyaya gelen ve
h�çb�r şek�lde b�r �nsanla sözlü �let�ş�me geçmem�ş
olan b�r bebeğ�n gel�ş�m�n�n gözlenmes�d�r. Bu
süreçte amaç �nsanın yaratılışında kullandığı �lk
kel�mey� bulab�lmekt�r. Fakat buradak� büyük
sorun hem b�r anney� hem b�r bebeğ�n yaşamının
çalınıyor olmasıdır. B�rçok kaynakta  farklı  bet�m-

DENEYLERİN ETİK SINIRLARI ÜZERİNE

¹  Atakan Büyükdağ, “Albert E�nste�n’�n Atom Bombasını İcat Ederkenk� Amacı Neyd�?”. Er�ş�m 09.07.2021.
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lenen bu deney�n her bet�mleme şekl�nde de sorun
aynıdır ‘b�r canlının özgürlüğüne el konulması’.

    Bu deney�n sonucu �nsanlıkla paylaşılmıştı,
fakat sonucu �nsanlıkla paylaşılmayan et�k dışı
deneyler de bulunmaktadır. 13. yüzyılda yaşamış
olan II. Freder�ck �lk �nsanın konuştuğu d�l�
öğrenmek �ç�n Psammet�kos tarafından yapılan d�l
b�l�m deney� g�b� b�r deney yapmıştır. Bu sefer
b�rden çok denek kullanılmıştır.

   B�r d�ğer korkunç deney �se küçük bebek
Albert’ın şartlandırma deneyler�d�r. Buradak�
temel amaç �se korkunun temel�n� çözmekt�.
Yapılan tüm korkunç deneyler�n temel neden� her
zaman b�r sorun çözmekt�. Küçük b�r bebek
üzer�nde günlerce yapılan bu et�k dışı deneyler
malesef k� çocukluk travmaları olarak �lerleyen
yaşlarda ps�koloj�k nedenlere sebeb�yet vereb�l-
mekted�r. 

     Dünya üzer�nde tüm et�k normları aşan ve
�nsan v�cdanını en çok sarsan deneyler �k�nc�
dünya savaşı sırasında Naz� Almanyası'nda
Mengele’n�n deneyler�d�r. Mengele tarafından
gerçekleşen bu deneyler tamamen �nsan ahlakı
dışında et�k normları sorgulamamıza neden
olmuştur. B�l�m� kullanarak �nsanlık adına
yapıldığı �dd�a ed�len �nsanlık dışı deneyler�,
�nsanlar ve b�l�m dünyası �ç�n et�k normları ve
b�l�m�n sınırlarını tartışmalarına neden oldu.

      Bu tartışmaların alt tabakasında �se ed�n�len
b�lg�ler�n kullanılmasından bahsedeb�l�r�z. Men-
gele yen� b�r  ırk  yaratma  ve  deneyler�nde  kullan-

dığı yahud�, ç�ngene ve cüce �nsanların alt ırk
olduğunu düşünerek bu ırkların çaprazlamaları
sonucu neler olab�leceğ�n� gözlemlemek
�stem�şt�r. Burada k� temel alt sorun Mengele’n�n
deneylere yaklaşımı ve �nsanlara davranışı
tamamen �nsanlık ve b�l�m dışı hareketlerd�r.
Burada k� temel sorun Mengele’n�n arzularına
yönel�k deneyler olmasıdır. Mengele kend� amaç
ve arzuları doğrultusunda yüzlerce �nsana �şkence
boyutunda deneyler sürdürmüştür. 

       Aynı dönem ve aynı kamplarda yürütülen d�ğer
deneyler �ç�n asker� donanma ve tıbb� alanda �laç
ve tedav� �ç�n çalışmalarda da bulunan doktorlar,
Naz� askerler�n�n savaşta daha sağlam olab�lmes�
deneyler yapmıştır. Buna örnek Mengele’n�n
b�l�nçl� b�r şek�lde deneyler�nde kullandığı
�nsanlardan fazla kan alarak �nsanların ne kadar
kan kaybett�kler�nde ölecekler�n� hesaplaması
söyleneb�l�r. 

  Bu deneyler sonucunda açıklanan ver�ler
arasında kullanılan ve öğren�len b�lg�ler olmuştur.
Bu b�lg�ler sonucunda bunun �nsanlık yararına
olduğunu düşünen �nsanlar kadar et�k normları
h�çe sayan deneyler olduğunu savunan kes�mlerde
bulunmakta. Yapılan bu deneyler sayes�nde b�l�m
l�teratürüne katkıda bulunmuşlardır. Amaç ve
deney şek�ller�n�n acımasızlığı v�cdanlarımıza etk�
etse de şu an ed�n�lm�ş b�rçok b�lg� maalesef bu
acımasız deneylerden bazıları sayes�nded�r.
B�l�m�n sah�p olduğu sınırlar bu deneyler yüzünde
aşılmış olarak görünüyor. 

      B�l�m�n et�k normlara sah�p  olması ve sınırları-
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nın ç�z�lmes� b�l�m �nsanlarını bel�rl� b�r amaca
yönlend�rmek, doğa ve b�lg�n�n rahatlıkla
kullanmalarını sağlamaktadır. Pek� , neye göre ve
nasıl bel�rlen�r bu et�k kurallar? Buna net b�r cevap
vereb�leceğ�m�z� sanmıyorum.

     Bertrand Russell, ‘Ulaşılacak her b�lg�ye b�l�msel
yöntemlerle ulaşmak gerek�r. B�l�mce bulgulanamaya-
cak şeyler� �nsanlar b�lemez.’² der. Bu demek oluyor
k� b�l�m�n temeller�nde deney�m ve deneyler bu-
lunmakta. Bununla b�rl�kte bu deneyler� gerçek-
leşt�ren b�l�m �nsanları �ç�n Charles Darw�n
‘B�l�msel b�r �nsanın �stekler� ve tutkuları olmamalıdır -
tam b�r taş kalpl� olmalıdır.’³ der. Bu �k� b�l�m
�nsanın bakış açısında b�l�m�n temeller�n� oluş-
turan deneyler� �nsanlık �ç�n deney�mleyerek net
b�r bakış açısı �le yapılması gerek�r. Fakat kötücül
olarak bahsett�ğ�m�z deneyler�n h�çb�r�nde b�l�m
�nsanları soğukkanlı ve arzularından arınmış
değ�ld�. Çoğu deneyler arzular doğrultusunda
gerçekleşm�ş deneyelerd�r.

       Buradan çıkarılacak sonuç şudur k� b�l�m �nsa-
nı �ç�n bel�rlenen sınırlar yapılan deneyler �ç�n
gerekl�d�r. K�ş�n�n objekt�f ve dürüst olması
gerekmekted�r. B�l�m �nsanı, b�r toplum �ç�n değ�l
�nsanlık �ç�n çalışmalıdır. Deneyler�n sınırlarını
bel�rlemek b�l�m �nsanının �ş�n� ve amacı
doğrultusunda hareket etmes�n� kolaylaştırır.

  Deneyler �ç�n bel�rlenen sınırlar b�l�m�n
özgürlüğünü sağlar. Bu sınırlar ne kadar net
çek�l�rse �nsanlık ve dünya üzer�nde yaşayan d�ğer
canlılar �ç�n b�l�m daha da güzelleş�r. İnsanlığın
refahını karşılamak ve �nsanlık �ç�n  b�lg�n�n  kapı-

larını açan b�l�m�n sınırlarını da �nsanın ahlak�
değerler� ç�z�yor görünmekted�r. Şöyle k�, deney-
ler �ç�n kullanılan sınırları ahlak� rölat�v�zm⁴ �le
bel�rlenm�şt�r. Bu da demek oluyor k� et�k normlar
evrensel değ�ld�r. Her topluluğun kend�ler�nce
bel�rled�ğ� et�k normlar vardır. Bunu şu örnek
açıklayab�l�r�z; Türk�ye’de hayvan deneyler� ya-
saklanmış �ken bazı ülkelerde bu durum meş-
rudur. Çünkü her toplumun kend�ne a�t kuralları
ve görüşü bulunmaktadır. B�r toplum �ç�n kötücül
olan düşünce d�ğer� �ç�n �y�mser b�r düşünce
olab�l�yor. Fakat bu da toplumlar arası kargaşaya
neden olab�l�yor. 

   

² Meltem Ergün, “B�l�msel Araştırmanın Tar�hçes�, Yöntem� ve Sürec�”, B�l�msel Araştırma Yöntemler� ve Yayın Et�ğ� Ders� Ödev�, T.C. İstanbul Ün�vers�tes�
Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Mal�ye Anab�ld�m Dalı, İstanbul, 2019. s. 3 (Er�ş�m 12.07.2021).
³ “Charles Robert Darw�n'�n Öneml� Sözler�”.
⁴ Ahlak� rölat�v�zm, en genel manada, objekt�f, genel geçer ahlak� doğruların ve �lkeler�n olmadığını, bu doğru ve �lkeler�n k�ş�lere veya toplumlara göre
değ�şt�ğ�n� savunan yaklaşımlara ver�len �s�md�r.
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    Ver�len tüm örneklerde b�l�m�n açtığı kötü
senaryoları ve bunun yanı sıra sonuçlarının
�nsanlık �ç�n kullanıldığından bahsett�k. O zaman
b�l�m�n et�k normları ve sınırları �çer�s�nde yapılan
deneyler ve araştırmalar sonucunda elde ed�len
ver�ler�n ne kadar öneml� ve ne kadar faydalı
olduğunu da göz ardı etmemel�y�z. B�l�m tar�h�
boyunca b�rçok b�l�m �nsanı sayısız öneml� deneye
ve sonuca bu sınırlar çerçeves�nde er�şm�ş ve
�nsanların z�h�nsel ve f�z�ksel sorularına net
cevaplar bulab�lm�şlerd�r. Eğer Mendel bezelyeler
üzer�nde deneyler yapmasaydı b�zler kalıtımın
g�zem�n� uzun b�r süre açıklayamazdık. Gal�leo
uzay deneyler�ne teşv�k etmeseyd�, Newton o
elmanın düşüşünü fark etmeseyd�, İbn-� S�na tıp
alanında bunca araştırma ve deney yapmasaydı
b�zlere k�mler nasıl yön göstereb�l�rd�? B�l�m
�nsanlık �ç�n var olmuş ve �nsanlık �ç�n kullanılacak 
olan olgular kuramıdır. Bundandır k� b�l�m �nsan-
ları �ç�n bel�rlenen et�k normlar ve sınırlar b�l�m�n
karanlık yoldak� ışıklarıdır. Bu sınırları �se top-
lumdan topluma değ�şkenl�k gösteren ahlak�
normların sınırları bel�rlemekted�r. Bu sınırların
değ�şkenl�ğ� b�l�mler�n �lerley�ş�n�n coğraf� değ�ş-
kenl�ğ�n�n de sebeb�d�r. 

   İnsanlık olarak sorgulamamız gereken en ö-
neml� şey b�l�m�n et�k sınırlarıdır. B�r yanda �n-
sanlık �ç�n bazı canlıların canının yanması gerekl�
m�d�r yoksa b�l�m �nsanlık �ç�n masum canlılara el
sürmemel� m�d�r? B�r yanda geleceğ�m�z ve �n-
sanlığın �lerlemes� �ç�n �nsanlık �ç�n yapılan
deneyler b�r yanda sess�zce sonunu bekleyeb�len
canlılar bulunmakta. V�cdan  olarak  bahsett�ğ�m�z
bu   duyguya   göre   herkes�n    bundan   kaçınması 
    

gerek�r. Görünen o k� �lerleyeb�lmek �ç�n bazı
kayıpların ver�lmes� gerekeb�l�r.

         Aşı çalışmalarında yapılan deneylerde gönül-
lülük esas alınmaktadır. Yan� k�ş�ler b�l�nçl� b�r
şek�lde bunu �sterler. Fakat bebekler üzer�nde
yapılan deneylerde bebeğ�n ebeveynler� karar
vermekted�r. Yapılan deneylerde b�l�m �nsanı �ç
güdüler�n� ve merakını mı g�dermeye çalışıyor
yoksa �nsanlık �ç�n zamanını mı feda ed�yor? İşte
tüm bu olgular maalesef b�zlere net b�r görüşe
sağlayamamakta. B�l�m�n et�k normları ve sınırları
bu kargaşanın önüne geç�lmes� �ç�nd�r. Güzell�k
�ç�n kullanılan deney hayvanları et�k dışı kabul
ed�l�rken tıp �ç�n kullanılan hayvanlar et�k kurallar
�çer�s�nded�r. Aslında b�l�m�n ç�zg�ler� ve �ht�yacı
olan sınırları nett�r. Bu yüzden net olarak
b�l�yoruz k� b�lg�n�n ed�n�m� �ç�n b�l�m meşrudur
ve et�k normlar evrensel değ�ld�r.

         Deneyler�n amacına göre sınırlar ç�z�l�r, sınır-
ları ahlak� değerler bel�rler. Bu durum, toplumlar
arasında günümüzde hala devam eden tartışma-
lara yol açar. Tüm örnekler ve zaman �çer�s�ndek�
olgular �ncelend�ğ�nde, b�l�m �ç�n tüm �nsanların
b�r sınır bel�rlenmes� gerekt�ğ�n� görürüz. Top-
lumların sah�p oldukları ahlak� değerlere göre
ç�z�len farklı sınırlar değ�şkenl�k göster�r. B�l�m�n
özgür olması gerek�r ve bunun �ç�n bel�rlenecek
sınırlar �stenmeyen sonuçları engelleyeb�lecekt�r.
B�l�m�n sah�p olduğu sınırlar b�l�m�n özgürleşmes�
�ç�nd�r. Evrensel olarak ç�z�lecek sınırlar �se b�l�m
�nsanına yön verecek olan yoldur. Sonuç olarak,
b�l�m�n özgür kalab�lmes� �ç�n sınırlarına saygı
duyulmalıdır.
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GÜNÜMÜZ DÜNYASINA SOSYOLOJİ 
PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK: 

KÜRESELLEŞME, TOPLUMSAL SINIFLAR VE GÖÇ
 Prof. Dr. Hayr�ye ERBAŞ �le Röportaj

    B�l�nd�ğ� üzere Sovyet Bloğu dağılmadan önce
b�r taraftan SSCB d�ğer taraftan ABD olmak üzere
�k� kutuplu b�r dünya mevcuttu. Bu durum toplum
model� olarak en azından �k� alternat�f�n olduğu
anlamını taşıyor ve �nsanlarda farklı b�r toplumun
olab�leceğ� �nancı ve düşünces� yaratıyordu. Her
kutup kend� toplum model�n� d�ğer ülkelere
dayatmak ve dünyada hegemonya olab�lmek �ç�n
başta yen� teknoloj�ler ve yen�l�kler olmak üzere
her alanda rekabete g�r�yor ve bu rekabet ve
çatışma onların d�ğer ülkelerle olan �l�şk�ler�ne ve
bu ülkelere olan müdahaleler�ne de yansıyordu.
Ancak Sovyet Bloğunun dağılışının ardından tek
kutuplu b�r dünya söylem� egemen olmaya
başladı. Başta Ç�n olmak üzere mevcut sosyal�st
ülkeler de bu değ�ş�mden etk�lenerek küresel
p�yasa �l�şk�ler�ne geçt�. Bu dünyada artık
sosyal�zm�n, sınıfın ve tar�h�n sonu �lan ed�ld� ve
tüm dünyaya alternat�f� olmayan tek b�r toplum
model� sunuldu. Başta Franc�s Fukuyama olmak
üzere bu söylem�n önde gelen düşünürler�
tarafından ABD’n�n “en gel�şm�ş” demokras� ülkes�
olarak örnek alınmasının gerekt�ğ� ve tüm
dünyanın onu �zlemes� salık ver�l�yordu. 

Günah Keç�s� Olarak Modern�zm
Uzun sürel� b�r olgusal ve düşünsel oluşum sürec�
üzer�ne temellenen bu oluşum sürec�n�n ardından

      Sorularınızı yanıtlamaya geçmeden önce b�r
derg� çıkarma g�b� zor b�r �şe g�r�şm�ş olmanızdan
dolayı s�zler� kutluyorum. Genç b�r ek�p olarak
böyle b�r �şe kalkışmış olmanız �nsanı umut-
landırıyor doğrusu. Bu güzel çabaya az da olsa b�r
katkım olması düşünces� �le söyleş� taleb�n�z�
kabul ett�m. Derg�n�n �sm� de çok anlamlı. Farklı
b�ç�mlerde varoluşun yolculuğunu anımsatıyor
�nsana. Yazın dünyasında var olma yolculuğunuz
da�m olsun d�yor başarılar d�l�yorum. 

Çok teşekkür ed�yoruz, s�zden bunları duymak
b�ze güç ver�yor. 20. yüzyılın �k�nc� yarısında
dünya, �k� süper güç arasında b�r uzay yarışına
tanıklık etm�şt�. Ay’a g�tmek �ç�n yarışan
“devletler” söz konusuydu. Bugüne geld�ğ�m�zde
�se uzay g�r�ş�mler�nde yarışan “ş�rketler” söz
konusu. Sosyal�st yapıdak� Ç�n’�n, “büyümek” ve
d�ğer güçler karşısında var olab�lmek �ç�n p�yasa
ekonom�s� �le uyumlu hale gelerek küresel pazara
açılmak zorunda kalma-sını veya merkez
bankalarının etk�s�n� ortadan kaldıran “b�tco�n”
g�b� yen�l�kler� de düşündüğü-müzde, artık
“süper güç” kavramının devletlere değ�l,
ş�rketlere atıfla kullanılacağını söyleyeb�l�r
m�y�z? Küresel ölçekte ş�rketler�n bu denl� güç-
lend�ğ� b�r dünya düzen�nde sosyal sınıflar
arasında �l�şk�n�n ne yönde dönüşeceğ�n�
düşünüyorsunuz?

Röportör: Suat Kutay KÜÇÜKLER
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yurttaşlık” vaad� �le “küçük sev�ml� b�r dünya”
tablosu ç�z�yor ve bu sev�ml� dünya tablosunun
gerçekleşmes� �ç�n devletlere ve �nsanlara görevler
b�ç�l�yordu. Bu görevler tüm dünyayı demokras�ye
taşıyacak reçeteler olarak sunuluyordu. 

Küçülen Dünya: Sermaye ve Mallar İç�n
Gel�şm�ş �let�ş�m ve b�l�ş�m teknoloj�ler�n de
desteğ� �le gerçekleşt�r�len düzenlemeler
gerçekten de dünyayı küçültüyordu. Bu küçülen
dünya küresel sermayen�n önünü açarken k�tleler�
daha da bağımlı hale get�r�yor ve
yoksullaştırıyordu. Çünkü devletler
küreselleşmek, dünyaya açılmak �ç�n tüm
düzenlemeler�n� sermeyen�n önünü açma
yönünde kullanıyordu. Devlet�n küçülmes� ve
devlet-yurttaş �l�şk�s�n�n değ�şmes� gerekt�ğ� tez�
doğrultusunda yapılan düzenlemeler, send�kal ve
çalışma yaşamı �le �lg�l� hakların erozyona
uğraması, özelleşt�rmeler sonucu �şten
çıkarmalar, güvences�z çalışmanın g�derek
yaygınlaşması �le yen� yoksulların oluşumuna yol
açıyordu. İşte küresel sermayen�n önünü açan bu
düzenlemeler tüm küresel mekânları sermayen�n
h�zmet�ne sunuyor ve onlara dünyayı
b�ç�mlend�rme gücü vererek “süper güç” hal�ne
get�r�yordu. Ancak sermayeye tanınan ayrıcalıklar
onlara “sınırsız” b�r dünya ç�zerken aradan geçen
zaman onları d�zg�nlenemez b�r noktaya
taşıyordu. Ş�md� devletler ve uluslarüstü
kuruluşlar tam da sermayen�n karşısında “el� kolu
bağlanmış” durumdalar. 

modern�zm b�r “günah keç�s�ne” dönüştürülmüş
ve tüm olumlulukları yok sayılarak modern�zmden
“farklı” ve “yen�” b�r dönem olarak �lan ed�lm�şt�.
Bu düşünsel yüksel�ş 1970’ler�n ortasında başlayan
ekonom�k kr�zle b�rl�kte ekonom� pol�t�kalarının
değ�şmes� ve üret�m s�stem�n�n b�ç�mlenmes�nde
etk�l� olmuştur. Olgusal düzlemde yaşanan
sorunlar ve onu aşma yönündek� yönel�şler o
düzenlemeler� destekleyen düşünsel söylemler�n
etk�s� �le kolayca yaşama geç�r�lm�şt�. Yapılan ve
tüm dünyaya dayatılan düzenlemeler
“küreselleşmen�n” kaçınılmazlıkları olarak
sunulmuştu. Oysa bu anlayış, küreselleşme
konusunda çatışan karşıt
kavramsallaştırmalardan sadece b�r� �d� ve o da
egemen olan anlayıştı. Bu söylem
postmodern�zm�n b�l�m, toplum model�, devlet ve
her alandak� değ�ş�me vurgu yapan ve yaşanan
dönem�n öncek� dönemlerden b�r kopuş olduğunu
�ler� süren postmodern�st anlayışla karşılıklı
olarak b�rb�r�nden beslen�yor ve dünya bu
doğrultuda   b�ç�mlen�yordu.   Bu söylem   “küresel 
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Hayr�ye Erbaş, 1982 yılında Ankara
Ün�vers�tes� D�l ve Tar�h - Coğrafya Fakültes�
Sosyoloj� Bölümünden mezun oldu. Yüksek
l�sansını Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes�
Sosyoloj� Bölümünde, “Soc�al Relat�ons and
Att�tudes Towards Work Among Turk�sh
Industr�al Workers: The Case of Ankara Sugar
Factory's Workers” başlıklı tez�yle 1986 yılında
tamamladı. 
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r�n sermaye ve d�ğer sınıflarla �l�şk�s�ne bağlı
olarak b�ç�mlenecekt�r.
Ek olarak özell�kle Cov�d-19 salgını sürec�nde gıda
ve aşı konusunda ortaya çıkan “m�ll�yetç�l�k”
yönel�şler� önümüzdek� dönemde ülkeler�n kend�
öz kaynaklarına yen�den b�r yönel�ş�n �şaretler�n�
vermekted�r. Bu dönüş egemen toplum
tasarımının devlet-yurttaş �l�şk�s�n�n ne olması
gerekt�ğ� konusundak� anlayışa ve buna bağlı
olarak �zlenecek makroekonom� pol�t�kalarına
göre b�ç�mlenecekt�r. Devlet�n k�tleler�n
çıkarlarını h�çe sayarak sermayeden yana
müdahalelerde bulunması uçurumun daha da
der�nleşmes�ne yol açarken devlet�n k�tleler� ve
sorunları gözeten b�r tavır serg�lemes� sınıflar
arası uçurumun azalması �le sonlanacaktır.
Dolayısıyla devlet�n müdahales�n�n n�tel�ğ� sınıflar
arası uçurum düzey�, yan� toplumdak� eş�tl�k,
adalet açısından öneml�d�r. 

B�yoteknoloj� ve b�yoet�k üzer�ne çalışmalarınız
mevcut, bu hat üzer�nden b�r soru sormak
�st�yorum. B�yoteknoloj�de yaşanan gel�şmeler�n
�nsan hayatını �y�leşt�reb�leceğ�n�n yanında �nsan
hayatını çeş�tl� yönlerden “sorunlu” b�r hale
get�reb�leceğ� üzer�nde tartışılıyor. B�yoet�k
tartışmalarının ekser�yet� de bu “sorunlu” yönler-

Artan Refah Der�nleşen Eş�ts�zl�kler
Özetle bu dönem�n aktörler�n�n artık devletler
değ�l, b�reyler olacağı söylem� çok az sayıdak�
küresel sermayedarın aktör olduğu, çoğunluğun
(%99) bu aktörlerce b�ç�mlenen dünyada yaşamaya
mahkûm olduğu b�r b�ç�me dönüşecekt�. 
“B�tco�n” meseles�ne de bu d�zg�nlenemeyen kâr
hırsı açısından bakmak gerek�yor. Bu ve benzer�
oluşumlar, devletler�n denet�m�n�n dışında yen�
arayışların b�r ürünü olarak değerlend�r�leb�l�r.
Artan yoksulluğa koşut olarak egemen anlayış
doğrultusunda benc�ll�ğ�n, hazcılığın yükseld�ğ�
b�r dönemde �nsanların kolay yoldan para
kazanmayı ahlak� b�r sorun olarak görmemes�
neden� �le bu türden yollara başvuranlar da
çoğalıyor. Bu anlamda da b�r taraftan “yen� t�p
zeng�nler” ortaya çıkarken beraber�nde yen�
“mağdurlar” oluşuyor. Ş�md�lerde devletler bu
türden oluşumların nasıl denetleneb�leceğ�
konusunda arayışlar �ç�ndeler. 
Günümüzde ülkeler arası ve sınıflar arasındak�
uçurum artık s�stem�n ayakta durmasını
zorlaştıran b�r düzeye ulaşmış durumda. Cov�d-19
salgınıyla b�rl�kte mevcut eş�ts�zl�kler o kadar
der�nleşt� ve görünür oldu k� artık k�msen�n �nkâr
edemeyeceğ� b�r noktaya ulaştı. Özell�kle gel�şm�ş
ülkelere sorumluluk yüklemeye çalışan Dünya
Sağlık Örgütü ve B�rleşm�ş M�lletler g�b�
uluslararası kuruluşların çıkışları bunun kanıtı
olarak yorumlanab�l�r. Gel�şm�ş G7 ülkeler� de
artık dünyada etk�l� olma ve küresel büyük
sermayey� d�zg�nleme konusunda yeters�z
kalmaktadır. Dolayısıyla d�ğer gel�şm�ş ülkeler�n
de etk�l� olma konusunda rekabete g�rd�ğ� bu
dönem küresel s�stem açısından yen� b�r “kırılma
dönem�” olarak değerlend�r�leb�l�r. Dünyanın
bundan sonra nasıl şek�lleneceğ� ülkeler arası
rekabet, uluslararası kuruluşların tavrı ve devletle-

Yüksek l�sans eğ�t�m�ne devam ederken 1984
yılında Ankara Ün�vers�tes� DTCF Sosyoloj�
Bölümünde araştırma görevl�s� olarak çalışmaya
başladı. ODTÜ Sosyoloj� Bölümünde, 1993 yılında
tamamladığı doktora tez� “Class and Culture: The
Cases of Kırıkkale and Ankara” başlığını
taşımaktadır.
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den hareket ed�yor. Ancak konuyu, s�z�n b�r başka
çalışma alanınız olan sosyal sınıflara uzanacak
şek�lde gen�şletecek olursak b�yoteknoloj�dek�
gel�şmeler�n �nsanların tümüne, tümü olmasa
b�le büyük çoğunluğuna dah� ulaşmasını
beklemek güç. Öyle k� örneğ�n aşıların Afr�ka g�b�
bölgelere ulaştırılması mümkün olmamıştı.
B�yoteknoloj�n�n bel�rl� b�r sosyal sınıfın refahına
olacak şek�lde �lerlemes�, d�ğer b�r dey�şle “kar
maks�m�zasyonu” üzer�ne kurulması hâlâ b�r et�k
tartışmayı olanaklı kılar mı? Burada artık
konunun öncel�kl� olarak “pol�t�k olan” üzer�nden
değerlend�r�lmes� gereğ� doğmaz mı s�ze göre?

Bu sorunuz çok başlıklı ve karmaşık b�r soru. İz�n
ver�rsen�z konuyu b�rkaç noktada toparlamaya
çalışayım. B�yoteknoloj�n�n toplumsal etk�ler�n�n
d�ğer yen� teknoloj�lerle benzeşen yönler� olduğu
g�b� farklılaşan yönler� de bulunmaktadır. Onun
bu farklı etk�ler�, onun canlıların ş�md�ye dek
“doğal” “değ�şmez” olarak görülen yapısının
�nsanlar tarafından değ�şt�r�lmes� hatta farklı
türlerden yen� canlı türü yaratılması
noktasındadır. B�yoteknoloj�n�n tarım, sağlık ve
�laç endüstr�s� başta olmak üzere pek çok kullanım
alanı bulunmakta ve bu alanların her b�r�nde
genet�k dönüştürmen�n çok farklı amaçlarla
kullanımı söz konusudur. Bu anlamda total b�r
değerlend�rme �le “karşı olmak” ya da
“desteklemek” çok sığ b�r değerlend�rme olacaktır.
Doğru değerlend�rme doğru sorular �le
teknoloj�n�n ayrıntılı olarak anal�z�n� gerekt�r�r.
Bu anlamda teknoloj�n�n ne amaçla üret�ld�ğ� ve
toplumsal  yapı  ve  sınıflar  üzer�nde  nasıl etk� ya-

rattığı sorusu tüm teknoloj�ler �ç�n geçerl�. Başka
b�r b�ç�mde �fade etmek gerek�rse, toplumları
daha eş�tl�kç� ve demokrat�k b�r yapıya
dönüştürme m� yoksa demokras�y� tehd�t eden ve
eş�ts�zl�kler� der�nleşt�ren b�r etk�ye m� sah�p
olduğu öneml�. Ek olarak etk�y� değerlend�rmede
sadece toplumların geleceğ� değ�l, toplum �le doğa
arasındak� �l�şk�n�n de sürdürüleb�l�rl�ğ� öneml�
elbette. Özell�kle GDO �le �lg�l� tartışmalar tam da
bu açıdan öneml�. 
Tüm teknoloj�ler� �ç�n geçerl� olan teknoloj�n�n
“kötüye kullanımı” durumu b�yoteknoloj� �ç�n
daha da öneml�. İç�nde yaşadığımız dönem�
Jeremy R�fk�n “b�lg�sayarlarla genet�k b�l�m�n�n
evl�l�ğ�” (b�yob�l�ş�m/b�yo�nformasyon) dönem�
olarak tanımlar. B�yoteknoloj� �le dünyamız
tar�hte daha önceler� yaşanan teknoloj�
devr�mler�nden çok daha esaslı değ�ş�kl�klere
uğramaktadır. Bu gel�şmelerden olumlu yönden
etk�lenmek �ç�n bu değ�ş�mlere hazırlıklı olma ve
gerekl� düzenlemeler�n yapılması son derece
önem taşımaktadır. Gerekl� düzenlemeler de y�ne
egemen toplum tasarımı anlayışına ve devlet�n
yurttaşa bakışına göre b�ç�mlen�r. Örneğ�n
b�yoteknoloj�n�n   tarımda   kullanımı   konusunda
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r�ne bağımlı hale get�rm�ş ya da köyler�n� terk
etmek durumunda bırakılmışlardır. Bu süreç,
köyler�n� terk eden köylüler�n “yen� kent
yoksulları” olarak yoksullar ordusuna katılması ve
tarımsal üret�m �ç�n �se ürün çeş�tl�l�ğ�n�n ve
tarımsal üret�m�n azalması �le sonlanmıştır.
Cov�d-19 salgını bu sorunu daha b�r görünür
kılmıştır. 
Sonuç olarak gel�şm�ş teknoloj�ler, mevcut
düzenlemeler ve uygulanan pol�t�kalara bağlı
olarak dünyayı hem ülkeler hem de sınıflar arası
eş�ts�zl�ğ�n der�nleşt�ğ� b�r noktaya taşımıştır. Bu
durum ş�md� aşı üreten ş�rketler ya da �laç üreten
ş�rketler �ç�n de geçerl�d�r. B�yoteknoloj�n�n et�k
açıdan en sorunlu olan b�r alanı �se, yardımcı
üreme teknoloj�ler�d�r. Bu teknoloj� bebek sah�b�
olmak �steyen ancak olamayan ebeveynler �ç�n b�r
çözüm. Ancak bu teknoloj�n�n kötüye kullanımı
“ısmarlama bebek” yapılab�lmes�ne kadar
götüreb�len b�r tür yen� öjen�ye/ırkçılığa yol
açab�lme r�sk�n� de �ç�nde barındırmaktadır. Bu
uygulamaların yapıldığı açık ya da g�zl� yen�
sektörler ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak yen�
teknoloj�ler�n ne amaca h�zmet ett�ğ� öneml�d�r.
Teknoloj�ler�n yen� eş�ts�zl�kler yaratması durumu
et�k b�r sorundur ve bu et�k sorunun varlığı da
pol�t�kt�r. Bu nedenle et�k/pol�t�k sorunlar olarak
b�rl�kte ele alınmasında yarar var d�ye
düşünüyorum ve öyle de ele alıyorum. 

Küreselleşme �le b�rl�kte dünyada sınırların
s�l�kleşt�ğ�, ulus-devletler�n ortadan kalkmaya
başladığı ve toplumların “kozmopol�t” b�r k�ml�ğe
evr�ld�ğ� öteden ber� söylen�yor. Fakat tam da bu
dönemde  İslamofob�n�n,  zenofob�n�n,  ırkçılığa

daha temk�nl� olmak söz konusu �ken �laç ve tıp
alanındak� kullanımına daha fazla öncel�k
ver�leb�l�r. Ancak orada da her b�r alandak�
kullanımının düzenlemelerle denetlenmes�
gerek�r. Bugün Cov�d-19 aşısının pek çoğunu
b�yoteknoloj�ye borçluyuz. Ancak Cov�d-19
salgının varlığını sorguladığımızda “gerçek
çözümün” salgının ya da olası salgınların pek
çoğunun aslında �nsanın doğaya aşırı
müdahalelerden kaynaklandığı söyleneb�l�r. Oysa
�nsanın doğa �le �l�şk�s�nde onu sınırsız ve
tükenmez olarak değ�l, korumayı gerekt�ren ve
onun korunmasının başka b�r dünyaya kapı
aralayacağı, ters� tavırın �ç�n �se geleceğ�n
felaketlerle dolu olacağı anlamına geleb�leceğ�
gerçeğ�n�n d�kkate alınması gelecek açısından son
derce öneml�d�r. 
B�yoteknoloj�n�n tarımda kullanımı, özell�kle
“GDO’lu tohumlar kadar ver�ml�l�k
sağlayamadığından “atalık tohumların” terk
ed�lmes� ve zaman �ç�nde kaybolması beraber�nde
yen� sorunlar get�rm�şt�r. Gel�şm�ş ülke menşel� ve
çok az sayıdak� küresel tohum ş�rketler� tüm
dünyadak� küçük ve orta ölçekl� köylüler� kend�le-

1994 yılında Ankara Ün�vers�tes� DTCF Sosyoloj�
Bölümünde öğret�m üyes� oldu. 1996-1997 yıllarında
Post Doc. Un�vers�ty of London, School of Or�ental
and Afr�can Stud�es, Antropoloj� ve Sosyoloj�
Bölümünde konuk araştırmacı olarak bulundu ve
İng�ltere’de yaşayan Türk�yel� göçmenler üzer�ne
b�r alan araştırması gerçekleşt�rd�. 
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varan m�ll�yetç�l�kler�n arttığını görüyoruz. Keza
Avrupa B�rl�ğ� g�b� ulus ötes� yapılarda çatlaklar
da meydana gel�yor. Küreselleşmeyle b�rl�kte,
belk� de aynı zamanda “küreselleşmeye karşı”
yaşanan bu gel�şmeler� nasıl
değerlend�r�yorsunuz? Bu gel�şmeler sınırların
s�l�kleşse b�le kaybolamayacağını veya sınırlara
olan gereks�n�m� m� göster�yor? Yoksa
küreselleşmen�n dünyayı taşıdığı �dd�a ed�len
“dünya vatandaşlığı” �deal� �çer�s�nde aşılması
gereken b�rer engel m� yalnızca?

Küreselleşme söylem�n�n en güçlü olduğu
dönemde b�le mevcut küresel �şley�ş mantığını
d�kkate alarak sınırların s�l�kleşmes� konusunda
eleşt�rel tavrımı serg�lem�ş ve aslında bunun
sermaye ve malların dolaşımı açısından
gerçekleşeceğ�n� yazmıştım. Gerçek anlamda
sınırların ortadan kalkmasının ülkeler arasındak�
mevcut h�yerarş�k yapılanma �ç�nde
gerçekleşemeyeceğ�n� dolayısıyla da küreselleşme
söylem�n�n vaat ett�ğ� “küresel yurttaşlığın” bell�
kes�mler�n çıkarlarını yükseltme amacıyla b�r d�z�
kavram üzer�nden b�r “güzelleme” ve “aldatmaca”
olduğunu �ler� sürüyordum. Aradan geçen zaman
bu düşüncem� doğruladı. Yoksul k�tleler �ç�n �se,
sınırların ortadan kalkmayacağını ancak sınırlara
rağmen ülke sınırlarının aşılacağını yazmıştım
n�tek�m de öyle oldu. Söylem�n ters�ne �stenmeyen
ancak yaratılan/yer�nden ed�len göçmenler
çoğaldı.
B�r yazımda bel�rtt�ğ�m g�b�, günümüzde b�r
taraftan �nsanlar yerler�nden ed�l�rken, d�ğer
taraftan daha çok, kend�ler�n�n yerler�nden
ed�lmes� sürec�n�n �ç�nde b�r şek�lde yer alan ya da 

en azından �zley�c� olan, sess�z kalan ülkelere
“g�tme/kaçma” �steğ� belk� de günümüzün en
öneml� çel�şk�ler�ndend�r. Bu çel�şk�ye bağlı d�ğer
b�r çel�şk� �se, uluslararası göçün bu denl� artmış
ve çok farklı ülkeden �nsanların aynı ülkede
buluştuğu b�r dünyada, özell�kle de gel�şm�ş
ülkelerde popül�st pol�t�kaların uygulanması ve
buna bağlı olarak da “yabancı düşmanlığının”
yüksel�ş�d�r.
Bu anlamda göç konusunda bu �k� çel�şk�n�n
aşılması �le sorunların çözümünde öneml�
olacaktır. Dolayısıyla göçe yol açan sorunları
gel�şm�ş ülkeler�n dışında kend�ler�n� etk�lemeyen
ve de etk�leyemeyecek olan b�r sorunmuş g�b�
görüp sorunlardan kaçışı mümkün değ�ld�r.
Çünkü göç artık günümüz kap�tal�zm�n�n ve
“�ncelm�ş b�r emperyal�zm�n �şley�ş� �le
b�ç�mlenen, bu nedenle de ulusal, bölgesel sınırları
aşan küresel b�r s�stem sorunudur”. Dolayısıyla bu
kadar farklı �nsanın aynı mekânlarda buluşmuş
olması b�rl�kte yaşamanın yollarını bulmayı
zorunlu kılmaktadır. Bu da �lksel/pr�mord�al
özell�kler üzer�nden değ�l, her türden ayrımcılığa
karşı olarak “�nsan olma” ve �nsanca yaşama”
arayışı üzer�nden k�ml�k ed�nme �le mümkündür.
Bu ves�le �le de sorunuzda kullandığınız
İslamofob� kavramının kullanımının sorunlu
olduğu yönündek� düşüncem� de bel�rtmek
�ster�m. Çünkü yapılan İslam’dan korkma değ�l
İslam karşıtlığı/düşmanlığıdır. Bu kavramı
kullandığımız oranda İslam düşmanlığının
yen�den üret�lmes�ne katkı sunmuş oluyoruz.
Tavrı daha �y� �fade etmes� neden� �le İslamofob�
yer�ne İslam karşıtlığı ya da İslam düşmanlığı
kavramının kullanılmasının daha uygun olduğunu
bel�rtmek �ster�m. 
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2000 yılına a�t doçentl�k tez�, "Etn�s�te, K�ml�k
ve Topluluk Formasyonu: İng�ltere’de
Türk�yel� Göçmenler" başlığını taşımaktadır. 
 2008 yılında aynı ün�vers�te ve bölümde
profesör oldu. 2012 yılından bu yana Ankara
Ün�vers�tes� DTCF Sosyoloj� Bölüm Başkanlığı
görev�n� yürütmekted�r.

Göç olgusuna da�r çalışmaların ekser�yet�n�n
“göçmen” perspekt�f�nden değerlend�r�ld�ğ�n� ve
göç sorununa çözüm arayışlarının “göçmen”
üzer�nden gerçekleşt�r�lmeye çalışıldığını
görüyoruz. Bu s�zce doğru b�r yaklaşım mı?
Göçün hem göçmen hem de yerleş�k halk
boyutlarının b�rl�kte değerlend�r�lmes� gereken
b�r olgu olduğunu söyleyeb�l�r m�y�z?

Göç konusunda nesnel b�r bakış sadece
göçmenler�n sorunlarına odaklanılarak
gerçekleşt�r�lemez. Dahası göç küresel b�r sorun
�se değerlend�rmeler de küresel ölçekte ve nesnel
yapılmalıdır. Böyles�ne b�r bakış açısı bel�rl� b�r
ülke ya da bölge �le sınırlı olmayıp küresel olarak
değerlend�r�ld�ğ�nde göç veren ve alan ülkelerle
sınırlı değ�l dünyada ülkeler arasındak� �l�şk�ler�
sorunsallaştırır. Neden yer�n� yurdunu bırakan
�nsanlar genell�kle az gel�şm�ş ülkelerden çıkar? Ya
da neden �st�krarsızlık, çatışmalar az gel�şm�ş
ülkelerde yaşanır? Bu ve benzer� sorular �ster
�stemez b�z� makro/bütüncül ve tar�hsel b�r
perspekt�fle sorunu ele almaya yönelt�r. Y�ne bu
perspekt�fle göçmenler kadar “yerl�ler” açısından
da meseley� ele almamızın gerekl�l�ğ� ortaya çıkar.
Z�ra son yıllarda özell�kle de Sur�yel�lerle b�rl�kte,
az gel�şm�ş ülkelerden zorla yer�nden ed�len 

�nsanlar daha çok y�ne az gel�şm�ş ya da
gel�şmekte olan yakın ülkelere “kaçmakta”
oldukları durumu ortaya çıkmıştır. Bu �se,
gel�şm�ş ülkelerle az gel�şm�ş ülkeler arasında
mevcut eş�ts�zl�kler�n daha da der�nleşeceğ� ve
zaten kıt olan kaynakların ülkedek� yoksulları
daha da yoksullaştıracağı ve mevcut olan �st�hdam
sorunlarını arttıracağı, kısacası yaşam
standartlarını aşağı çekeceğ� anlamını
taşımaktadır. Buradan hareketle uluslararası
göçte ülkeler�n �ç d�nam�kler�n�n etk�s� olsa da
sorunu esas olarak küresel s�stem sorunu olarak
aldığımızda “gerçek çözüm” üreteb�leceğ�m�z
söyleneb�l�r. Aks� takd�rde b�r ülkede ya da b�r
bölgede sorun çözülürken başka b�r ülke ya da
bölgede “yer�nden ed�len” �nsanlar var olmaya
devam edecekt�r. Dolayısıyla göçmenlere
düşmanlık ne kadar sorunlu ve tehl�kel� �se onlara
“kucak açma” ya da göçmen “sev�c�l�ğ�” de b�r o
kadar sorunlu ve tehl�kel�d�r. O nedenle de sadece
göçmen yanlılığı �le sorunu ele almak aynı ülkede
yaşayan d�ğer �nsanlara ya da dünyadak� d�ğer
yoksullara zarar verecek sonuçlara yol açab�l�r. Bu
da göçmenlere yapılan “poz�t�f ayrımcılığın”
düzey� �le bağlantılıdır. Bu konuda ben
“�y�leşt�rme” ve “gerçek çözüm üretme” farklılığını
önems�yorum. 

Türk�ye’de artan düzens�z göçmen sayısı pek çok
sorunu da beraber�nde get�rd�, b�ld�ğ�m�z g�b�. Bu
kalabalık göçmen nüfusun, Türk toplumuna
entegre ed�lmes� gerekecek m�? Eğer böyle b�r
gerekl�l�k söz konusuysa entegre olab�lmeler�
mümkün mü? 
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Bu soru çok öneml� ancak yanıtı evet ya da hayır
değ�l koşullara bağlı. İz�n ver�rsen�z b�r öncek�
soruya verd�ğ�m yanıtla devam edey�m. B�r öncek�
yanıtımda bel�rtt�ğ�m g�b� özell�kle Cov�d-19
salgını �le başta �şs�zl�k ve gıda sorunu olmak
üzere toplumsal sorunlar daha da büyüdü. Bu
sorunların büyümes� “geç�c� koruma” �le kabul
ed�len ve bu nedenle de savaş ortamından kaçan ve
sonrasında dönecekler b�ç�m�ndek� b�r algı �le
kabul ed�len göçmenler geçen zaman �ç�nde
“�stenmeyen” “g�tmes� gereken” k�tleler olarak
değerlend�r�lmeye başlandı. Ancak en başında
göçmen sayısı öngörüleb�lse ve farklı b�r pol�t�ka
uygulanab�lse sonuç böyle olmayab�l�rd�.
Göçmenler�n ger� gönder�leb�leceğ� düşünces� �le
�şlet�len “geç�c� koruma” statüsü en başında
sorunlu �d�. Çünkü göçmenler�n bell� b�r süre
kaldıkları/yerleşt�kler� yerde kend� ülkeler�
�st�krara kavuşsa b�le ger�ye dönmeler�n�n çok zor
olab�leceğ� gerçeğ�n�n göz ardı ed�lm�şt�r. Göç
l�teratüründe “ger�ye dönüş m�t�” kavramı
göçmenler�n hep arzuladıkları ancak b�r türlü
ülkeler�ne dönemed�kler� durum �ç�n kullanılır.
Ş�md� bu kavram açısından Sur�yel�ler�n
durumuna baktığımızda buraya geld�kler�nde
a�leler �ş ed�nd�/buldu b�r düzen kurdular, yen�
doğmuş çocukları 11, beş altı yaşında olanlar
gençl�k yaşlarına geld�ler. Buradak� okullarda
okudular ve büyüdüler. A�leler�n kend� ülkeler�ne
dönüşü özell�kle çocuklar ve gençler açısından
yen� b�r uyum sürec�n� gerekt�receğ�nden kolay
kolay g�tmek �stemeyeceklerd�r. Bu bağlamda,
özell�kle uluslarüstü kuruluşların asıl görevler�n�
hatırlayarak, hem ülkeler�ne dönmek �steyenler�n
artması �ç�n sorunun kaynağının çözümü, hem de  

dünyadak� tüm mültec�ler �ç�n kaynak ayırma
yönünde adımlar atmasını sağlamaları yönünde
gel�şm�ş ülkeler�n sorumluluk almalarını
sağlamaları yönünde baskı oluşturması öneml�d�r.
Türk�ye’de Sur�yel�ler konusunda yapılan
araştırmalara göre dönmek �stemeyenler�n oranı
%70’ler c�varında. Kalış süres� uzadıkça bu oran
daha da artacak d�ye düşünüleb�l�r. Bu durumda
çoğunluk kend� ülkes�ne dönmey�p kalacaksa
bunların b�r şek�lde topluma entegre olması
kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de gelecek
yılların daha sorunsuz yaşanmaması �ç�n özell�kle
çocuk ve gençler�n topluma uyumu konusunda
düzenlemelere g�d�lmes� gerekl�d�r. Ancak olması
gereken h�ç k�msen�n yer�n� yurdunu terk etmek
durumunda kalmamasıdır k� bunun �ç�n de
özell�kle uluslararası kuruluşlara, akadem�s-
yenlere, hep�m�ze sorumluluk düşmekted�r. Bu
sorumluluk ülkesel, sınıfsal başta olmak üzere her
açıdan açıdan daha eş�tl�kç� ve yaşanır b�r dünya
arayışında olmayı kend�l�ğ�nden gerekl� kılar. 

S�z� sosyoloj� eğ�t�m� görmeye �ten duygu ve
düşünceler nelerd�? Sosyoloj�n�n k�ş�ye ne g�b�
katkıları var s�ze göre?

Ben� sosyoloj� eğ�t�m�ne �ten temel neden,
öncel�kle yaşadığımız toplumda kadınların çok da
önemsenmemes� sorununu der�nden h�ssetmem
ve kadın olarak toplumsal sorunlara yönel�k b�r
çalışma alanında var olmak düşünces� �d�.
Çocukluğum sürekl� pol�t�k çatışmaların yaşandığı
ve bu çatışmaların ortasında umutlar ve düşler�n
yoğun b�ç�mde yok olduğu/ed�ld�ğ� b�r yerde geçt�. 



Çocukluğumdan ber� toplumun ne olduğu, nasıl
�şled�ğ� neden sorunların yaşandığı kafamı
kurcalayan sorular olmuştu. O yıllarda küçük b�r
�lçede okuyor olduğum �ç�n kasabanın �ler� gelen
a�leler�nden üç kız arkadaş okumaya çok meraklı
�d�k. Sürekl� k�tap değ�ş tokuşu �le farklı dünyaları
anlamaya çalışıyorduk. Edeb�yat ve radyo ben�
yaşadığım mekân dışındak� dünyalara
götürüyordu. L�se öğren�m�m �ç�n Ankara’ya
geld�m. O yıllarda Türk�ye’de b�r kadın olarak b�r
part�n�n (TİP) başkanı olan Beh�ce Boran’ın
telev�zyon konuşmaları müth�şt� ve çok �lg�m�
çek�yordu. Onu �zled�kçe onun g�b� cesur ve
başarılı b�r kadın olma hayal� kuruyordum. K� o
zaman onun sosyolog olduğunu da b�lm�yordum.
B�ld�ğ�m ben� çok etk�leyen şey, sadece onun
başarılı, sözü d�nlenen b�r kadın olması �d�.
Sosyoloj� bölümüne g�rd�kten sonra onun sosyolog
olduğunu ve g�rd�ğ�m bölümün kurucusu
olduğunu öğrend�m. Ona �lg�m ve buna bağlı
olarak sosyolog olma yolunda �lerlerken,
üzer�mdek� etk�s� daha da artıyordu. Yaşamını ve
sosyoloj� anlayışını �nceled�kçe ve öğrend�kçe hem
önünün kes�lmes� ve öded�ğ� bedeller neden� �le
ona hem de Türk�ye’n�n kaybett�kler�ne
üzülüyorum. Bu nedenle de düşünce dünyasında
etk�l� olmuş �nsanların ve özell�kle de Türk�ye’de
pek çok alanda “�lk”lerden olmuş b�r kadının ve
benzer kadınların gelecek kuşaklara tanıtılmasını
çok önems�yorum. Bu tür çabalar her alan �ç�n
gerekl�d�r. Bu anlamda da y�ne b�zlere görevler
düşüyor. Bu arada edeb�yata olan �lg�m�n sosyoloj�
�le edeb�yatı buluşturma noktasında devam
ett�ğ�n� bel�rtmek �ster�m.
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Dünya sorunlarını anlamada sosyoloj�y� nerede
konumlandırıyorsunuz? Sosyoloj� sorunu
gösterd�ğ� kadar çözüme de �şaret edeb�l�r m�?

Sosyoloj� çok öneml� ancak mevcut hal� �le özell�kle
de ülkem�zde dünya ve toplum sorunlarını
anlamaktan çok uzak ve yeters�z. Çünkü b�r
yazıma da verd�ğ�m başlık olan “tar�hs�z
toplumsuz sosyoloj�” �le toplumu ve toplumsal
değ�şmey� anlamak mümkün değ�l. Sosyoloj�n�n
genel olarak da sosyal b�l�mler�n 1970’ler�n
ortasından günümüze geç�rd�ğ� parad�gmat�k
değ�ş�m sosyal b�l�m� artık toplumu anlamaktan
alıkoyan b�r hal almıştı. Modern�ten�n b�l�m
parad�gması olarak görülen poz�t�v�st b�l�m
anlayışına yönel�k saldırı �le tam “karşı”
argümanın yüksel�ş� gerçekleşm�ş ve artık h�ç
nesnel/b�l�msel yönü olmayan ve salt öznell�ğ�
temele   alarak   “ne   söylesem   g�der”   anlayışı  �le 

Margaret M. Poloma'nın "Çağdaş Sosyoloj�
Kuramları" başlıklı k�tabını çev�rerek Türkçeye
kazandırmıştır. Derleyen� olduğu "Fark K�ml�k
Sınıf" başlığını taşıyan k�tabın aynı zamanda çev�r�
ed�törler� arasında yer almıştır. Yazdığı
k�taplardan bazıları şunlardır: "Küreselleşme,
Kap�tal�zm ve Toplumsal Dönüşümler", "B�r
Cumhur�yet Çınarı: Sözlü Tanıklıklarla D�l ve
Tar�h-Coğrafya Fakültes�n�n 75 Yılı", "G�d�şlerden
Kaçışlara Göç ve Göçmenler: Kuram, Yöntem ve
Alan Yazıları". Ayrıca "Sosyal B�l�mler Tar�h�n�
Keşfed�yor: 1940 DTCF B�l�m Çevres� ve Sonrası" ve
"Türk�ye’de Gel�şme/Kalkınma Yazınından B�r
Seçk�" k�taplarını derlem�şt�r.



sosyal “b�l�m” yapılmaya başlanmıştı. Bu yönel�ş
�le “toplum” nosyonu yer�n� “b�reye” bırakıyor ve
“n�tel�n fet�ş�zm�” olarak adlandırdığım b�r
anlayışın b�ç�mlend�rd�ğ� b�r sosyal b�l�m anlayışı
öne çıkıyordu. Çalışmalar ağırlıklı olarak ya m�kro
ölçekte ve ya amp�r�zme kayan bet�mley�c�
çalışmalar ya da salt met�n ve söylem anal�zler�
üzer�nden gerçekleşt�r�l�yordu. Bu çalışmalar da
genell�kle değ�şen b�l�m, ün�vers�te anlayışına
bağlı olarak daha prat�k ve pragmat�st hedefler
gözet�lerek gerçekleşmekteyd�. Bu anlayışla
yapılan çalışmalar �se toplumu anlama toplumsal
�l�şk�ler� açımlama ve toplumsal değ�ş�m�
öngöreb�lme özell�ğ� taşımıyordu. Böyle olunca da
sosyoloj� “öneml�” b�r alan olarak yüksel�şe
geçerken aslında olması gereken nosyonunu
kaybed�yordu. Çünkü ün�vers�te ve b�l�m�n
dönüşümüne bağlı olarak özell�kle fonlanan
çalışmalar �ç�n sosyologlardan beklenen çoğu
zaman anlık ve prat�k çözümler üretmeler�d�r. Z�- 
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ra sığlaşmış ve tekn�k becer�lere dönüşmüş b�r
sosyoloj� toplumsal sorunları çözümleme ve
gerçek anlamda çözüm üretmekten çok uzaktır.
B�l�m�n özell�kle de sosyoloj�n�n görev� mevcut
anlayışları ve yapılanmaları sorgulamak ve olanın
sorunsallaştırılması üzer�nden olması gereken�n
de ne olduğu konusunda düşünce üretmekt�r.
Bunu yapmak nesnel/b�l�msel olmama anlamına
gelmez. Tam ters�ne eş�tl�kç�, demokrat�k, yaşanır
b�r dünya arayışında olan b�r sosyoloj�, sosyal
b�l�m tam da nesnel b�r bakış açısını gerekt�r�r.
Bundan kaçan ve bunu yapmayan b�r sosyoloj�
anlayışı “makbul” olsa da aslında nesnel/b�l�msel
değ�ld�r. Nesnel görünümünde olan ve “mevcut
olanı” sorgulamayan ve onun “yen�den üret�m�ne”
katkıda bulunan b�r taraflılıktır aslında. 

Tekrar başarılar d�l�yorum.

Çok teşekkür eder�z.




