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fEtsErE TARıHı

AVRUPA BURJUVAZİSİXİX İİ-X

nöxEnıixix
i»roı-o1isi oranaK DEScARTES
FELSEFESİ

Kürşat cÜZnv

Bu çalışmada Descartes felsefesinin, içinde oluştuğtı top_

lumsal koşullarla ilişkisini ortaya koymaya çalışarak, neden

yenıçağ felsefesinin başlangıcrnda yer alması gerektiğini tar_

İışacagım. Dolayısryla onun ideolojik konumu da söz konusu

olmaktadır. Burada herhangi bir filozofun yalnrzca siyasal ve

ahlaksal görüşlerinin değil, a,ynl zamanda metafizik ve bilgi
kurammrn da kiıklü bir biçimde içinde bulunduğu toplumsal

koşullara (doğat olarak, bilimin gelişmişlik düzeyini de göz

önüne alarak) bağımlı olduğunu göstermek istiyorum. Bence,

felsefe tarihi çalrşmasınln en önemli görevi budur. Çünkü, bir
filozof tarafindan kullanilan kawamlar sadece yaşadığı dö-

nomdeki bilimin gelişme düzeyi yoluyla açülanamamaktadrr...

Şu çok açrktrr ki, tüm filozoftar felsefenin doğasr gereği

mutlak,a ulaşmayr amaç edinmişlerdir; çünkü felsefe doğayr,

toplumu, bir bütün olarak kavramaya yönelir. "soyut bilimle-
re karşıt olarak felsefe, dünyayr, bu dünyanın çeşitli somut (ti-

kel) durumlan arasrnda en genel yanlan ve yasalarr açrsrndan
ele alır.t" Bu "en genel yanlar", çeşitli tarihsel nedenlerle, fel-
sefe tarihinde mutlak,olan'a dönüşmüştür hep; yani, bu mut-

lak-olan, her zaman belirli bir toplumsal srnıfin mutlak_olan'r_

I
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dır, Filozof]arrn amaçlannr (mutlak'a yönelme) gerçekleştirdik-leri tarihsel toplumsal ortam, onlan srnrrlamış ve sistemleri debolli bir toplumsal srnıfin konumuyla uyumıu olmak zorundakalmıştır.
Descartes köktenci eleştirisinde, yöntemsol-kuşku'ya da-yanarak bilimlerin temel ilkelerini olumsuz]ar.--narra sonraolumsuzlanmasrna olanak görmediği "Cogito u"* ar*'' önerme-sine ulaşır.
"Descartes" ben'i, süjenin kendinin bilinci, varoluşundankuşkulanılmayacak ilke olarak saptıyordu, çünkü düşünme edi-minin kendisi önceden ben'i varsayryordu. Düşünülen ben'invaroluşu, tüm geri kalan bilgiye temel oluşturmak için, açıkve seçik olmasr yeterli, içten kavranan, doğrudan doğruya ve-rilmiŞ, ussa] bir hakikattir.2''Cogito''yu temell"ral.-u.ıoe iliş-kin iki deyişine daha baka]ım.
"şu düşünüyorum öyle ise varlm hakikatinin, şüphecilerinen acayip faraziyelerinin bile sarsmaya gücü yetmeyecek de-recede sağlam ve emin olduğunu görerek, bu İıakikati, aradr-ğım felsefenin ilk iikesi oiarat kabul etmeye karar verdim.,,'"çünkü düşünen öznenin, düşünürken gerçekten varo]ma-drğını kavramak bize o denli aykirr gelıyor ki, en şaşılasr var-saYrmlara karşın, 

_şu 
,cogito ergo sum, ao.r.r".rr,r, aoğru o]du_ğuna ve bunun, düşüncelerını -bir 

sıra içinde yönlendiren birkimseye görünen iik doğru sonuç olduğuna inanmaktan ken_dimizi alamlyoruz.''a
"Ben'in belirli içsel bir deneyim olarak, bilincin bir yaşamgörüngüsü olarak ortaya konulmasınrn fe]sefi çözümlemede biriler]eme olduğu açütır. Doğal olarak, sıı;e'nın ilrııgrrrı belir-gin biçimde saptama olanağ kapitalist üretim ilişkilerinın ge-lişmesiyle, bireyin ve kişiliğ., uivuvur. oremıvle"i^aelantrlıdır.Aynr zamanda, Descartes'ın felsefi sisteminde ben'ın varoiuşusavlna, aksiyonların matematik sistemdeki yeri gibi bir yer ver-diği belirti]melidir.''5

Descartesçr sisteme attığrmiz daha ilk adrmda, burjuva sr-nrfinın toplumda ten$ı keııJıne davanabııme gücünü elde edi-Şinin öznel bir biçimde yansrmarryi, tr.şılaşıyoruz. Descartes.ın sesi, kendi maddi gücünün ve oianaklarının-bili""ır" varmrşburjuvazinin sesidir. ..Tann, ben bir şey olduğumu düşündüJ<-çe, birşey olmam, veya şimdi varolduğu- ,".o"t oÜugu nal-de, bir gün gelip de var olmadığının doğru olmasr, ya da iki ile
6



Felsefenin İkeleri adlı yapıtında Tannnın bizi atdatabite-ceğini düşünen Descartes, şöyle devam ediyor: 'kuşkulu şey-lere inanmaktan sakrnmamua olanaJr tanryarak aldanmamrzaengel olan özgür* bir tutumumuz vardrr. Bizi yara,tan her iste-diğini yapsa, hatta bizi aldatmaktan zevk biie duysa, kendimiz-de özgürlüğrin varlığrnr duymaktan geri kalmayrz. Bu öyle birözgrirlük anlayışrdrr ki, onunla biz istediğimiz zaman iyice bile-mediğimiz şeylere inanmaktan kaçınarak aldanmamızrn önü-ne geçebiliriz."1

Bu iki metinde görüldüğü gibi; ben'in Tann'ya karşr sınır-larının çizilmesi, Tann'nrn.etkınıiginin srnrrlandrn]masr çabası,Doscartes'rn sorunlandir. İnsanrn (bunu siz burjuvazinin diyeokuyun) özgür tutumu, Tanrr'nın (bunu sız feodaıin diye oku-yun) karşısrna çüarrlryor. Bir yandan düşünen varlık olara}rkendi varlığını her şeyin ilerisinde eörürken, diğer yandan Tan-n'yı matematik yasalara bağımlı kİlıyor.
Descartes'ın Tann kanıtlamasr da zaten Tann'yr mantık ya-salanndan çıkanyor. "En olgun biçimini Anselmus'ta buian butanıtlamanın klasik biçimi şudur: Tanrr en gerçek ve en yetkinvarlıktrr, Tann'yr bir defa varolan bir defa varoımayan bir şeydiye d,üşünelim. 'En gerçek, en yetkin' varo]unca, gerçeklık veyetkinlik bakımından varolmayrşına göre daha fazla bir şeyolur; var olmadığı düşünülürse, onun 'en gerçek' ile .en yetkin'oluşundan bir şey eksilir, dolayı.sıyla 'en ğerjet, en yetkin' birvar]ü olanıaz; böyle düşünmek de 'en gerçek varlık' kavramry-la mantık bakrmından bir çelişme olur. Ama 'en gerçek varlığınvar olmamasr' düşüıcesi mantü bakımında" ç"ışıı. ise, bununkarşıtı, yani Tann'nln var olduğu düşüncesi maııtık bakrmın-dan zorunludur; öyleyse Tann vardır.'i ''Olttar eaıllrso bu ka-nıtlamada, Tanrı'nın varlığı, ya]rnı,z.çgu Tann kavramından çr-kanlryor. Anselmus bu kanıtlamasında tam bir rasyonalisttir,

zaten her rasyonaiist bilgi bizi, zorunlu olarak, bu ontolojik ka-nıt türünden hiç deneye dayanmayan bilgilere götürür. Çünkü

üç toplamının beşten no eksik ne fazla olması için hiçbir şeyyapamaz",6 diye yazıyordu.

* «özgürlük, Ftansız burJuvazislnın bütün dünyaya ateşli §özlerle İıan et-tiğl «İnsan Haklan Bildirisi»nin ilk sözcüğü oldu.ı(L. Goldmann, Kant Felsefesine Glrtş; Çgy.; A. Timuçin, İstanbul 1983,s.38).
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her rasyonalist felsefe öyle bir kavramr kabul etmeye zorunlu-
dur ki, bu kawamı yalnızca düşünrnekle kendisine karşılık ge-

len objeyi de anlayabi]elim"9. Yani Descartes'rn ontolojik kanr-
tr kullanmasr, bir yandan da felsefesinin hem içsel (rasyona-

list), hem de dışsal (mantrksal) yaprsıyla uyumlu olmasrndan-
drr.

Descartes, Tann'ya "sonsuz ve srnrrsrz" der yalnrzca ve onu
yaratrcr olarakta kabul eder. Ortaçağın tanrrsal akılda bulu-
nan kategorilerinden hiç söz etmez. Dışdünyanrn varlrğrnın gü-
vencesi Tanrr'drr; doğa yasalarrnın aynr düzenlilikler içinde sü-
rüp gitmesi de hep Tanrr'ya bağlanarak açrklanrr. Ne de olsa
o günlerde feodal srnrflar güçlerini Fransrz toplumunda tama-
men yitirmemişlerdi. Aynca, Descartes'rn felsefesinde Tann'nrn
yüklenmiş olduğu doğa yasalarınrn düzenli bir biçimde sürüp
gitmesini sağlama görevi o sıralarda mekanik bilimlerinin ge-
tişmişlik düzeyi ile de bağıntılıdır. Çünkü mekanik bilimi henüz
süredurum yasasryla, Copernicus'un güneşmerkezli sistemini bir
ve ayn]. ilke altında toplayamamrştr. Newton bu sonuca ulaştık-
tan sonra, (çok ilginçtir ki) İngiliz felsefesi, nedenselliği eleş-
tirmektedir. Bu bize felsefenin bilimsel geiişmişiik düzeyinden
çok, toplumsal gelişmişlik tarafrndan belirlendiğini gösterir. İl<-

tidarda bulunan İngiliz burjuvazisinin ideologlan, bu bitimsel
verilerden devrimci sonuçlara ulaşmak zorunda değildiler. Vol-
taire kanalryla Fransa'ya ulaşan bu düşünceler, Tanrr'yr ya yok
etti ya da ilk devindirici olarak kabul etti. Sorunun Descartes'
taki durumu çok daha ilginç. Şöyle ki, evet, bir yandan bilimsel
gelişmenin düzeyi, evrenin bütünlükiü işleyişini açrklamaya
yetmemektedir, ama, hayvanın makine olduğunu gösteren çok
mu veri vardır! Neden Descartes, burada bilimden kalkarak
spekülasyon yapmryor da, Tann'yr işin içine sokuyor? İşte tam
bura a biz ideolojik olanın önemini görüyoruz. Bu tam egemen
olmamış burjuva srnrfinrn güçsüzlüğüne bağlrdır.

u

Şimdi Descartes'm felsefesindeki tözler sorununa yönele-
iim: l) Tanrı, 2) tin ve 3) madde, Descartes'rn üç tözüdür. Mad-
de ve tin sonlu tözler, Tanrı sonsuz tözdür. Descartes, maddesei
ve tinsel tözleri, birbirinden kesin çizgilerle ayrrrr. spinoza bu
düşünceyi şöyle dile getirir: "Cisim daha büyük bir cisimle...,
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düşünce başka bir düşünceyle srnrrlanmrştır. Fakat cisim, dü_

şünce ile ve düşünce cisimle srnrrlandrnlmamrştrr."l0 Eğer dik_

katimizi Descartes,ın töz tanrmrna yöneltirsek, tin ve madde_

nin "töz" olarak kabulünü çelişkili bulabiliriz. Descartes da bu

çelişkinin farkındadır ve gerçek anlamda löz yalnızca Tanrr,

drr, der. "Tözü kavradrğrm|z zamal1, onu, varolmak için ancak

kendine gereksinen bir şey olara,k kavrryoruz."" Biıindiği gibi,

"her tözün temelli bir özniteliği vardrr; tininki düşünce, cismin-
ki uzamdır".ı'

Descartes,rn kendi yönteminden kalkarak kurduğu bu me_

tafizik, tüm diğer bilimlere temel olur, "Descartes'n metafizi-

ğinin, bütün görünüşlerine rağmen, büsbütün başka bir konusu

vardrr, o da fiziğin temellerini sağlamaktır"l3. "O, metafizikten

ancakbirşeyistiyor,odailimhakikatinesağiambirdayanak
sağlamaktrr"'n. Okullardaki (iskolastik üniversitelerdeki) ders

kiüplannda metafizik, 1ner zama,n fizikten sonra yer alrrdr. oy_

sa Descartes, felsefeye metafizikle başlayarak, bu konuda süre_

gelen kalrplarrn dışrna çrkryordu.
.,Metafiziğin verdiği güvenceyie felsefe yalnrz dünyayr açrk_

lamaktadır; bu ne enle metafizik zorunlu bir hareket noktasr

olmaktadır. Bu noktadanda doğrudan fiziğe geçilecektir. Tanrr_

bilime bile yüz çeviriyor dememekle birlikte Descartes,a ilişkin

şunlari söyleyebiliriz: FI\ozofun amacr "yüksek bilgi" edinmek
değildir, onun her şeyden önce gelen ve biricik amacr doğanrn

bilimidir"1'.
Daha önce maddi dünyanrn varlı.ğrnrn g:uvencesi Tanrr,drr,

demiştik. Bu konuda şunlarr söyler Descartes: "Madern ki Tan-

rr, özüne aykın olduğu için bizi aldatmryor, öyleyse uzunluk,
enlilik ve derinlikçe uzamlr töz vardrr. ve şimdi ona ait olduğu-
nu açrkça benimsediğimiz tüm özellikleriyle dünyada bulun_

maktadır."'6 Halbuki antik ve ortaçağlarda, "madde belirsiz_
liktir, düşünulemeyen, dii ile söylenilemeyen maddedir. onun
gözünde ise, ma,dde bir kişilik, bir öz mevkiine çrkmrştır; en iyi
bilinen ve düşünülen maddedir, dolayısıyla tam anlaşrlrr olan
odur ve ondan edinilen fikir ile ona hükmetmek mümkündür,"'?
GerÇekten de Bacon,rn bu yatatcl a.nlayrşr, Descartes g:ibi ide-
aJist bir filozofta da a,ynen açığa çrkar: "Onlar (fizik üzerine
bilgiler) bana hayatta pek faydalr birtakım bilgilere ulaşmanrn
mümkün olduğıınu ve okullarda okutulan teorik felsefe yerine
bir pratiği bulunabileceğini, onunla da ateş, su, hava, yıldrzlar,
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gökler ve bizi çevreleyen başka bütün cisimlerin kuvvet veyatesirlerini, sanatçilarrmızın çeşitli sanatlannı uıoıgim iz kad,arseçikçe bilerek, onları elverişli olduklarr işlerde aiir tarzda kul-lanabileceğimizi, böylece doğanın rran- ,, .ut ipı"ri olabi]e-ceğimizi göstermişti"ıB. Böylece, ortaçağda formlann taşryrcısrolan tannsal akıl belirsiz kılınmış (çünkü idealar onda değil-dır artık), madde betirlilik kazanmrştrr. Descartes, statik idealar,kategoriler sistemi yerine, araştrrmanın kendisinden türetilenkategorileri geçirmiştir. Maddesel töz, Descartes teısetesinde,canlr cansız tüm biçimlerinde, mekanik yasalara gore devinır.Evrende hiçbir hareketsiz .roı.t r, olamayacağrnr ve devini-min toplam niceliğinin değişmezliğini bu ,urJu.aur, çrkarrrDescartes. TJzam ve zaman, maddesel tözün ,rrolrş biçimleriolarak düşünülür. Bu mekanjk evrende herhangi bir özgürlüksöz konusu olamaz, her şey zorunluluğa bağIıdİr.Burada, ewendeki yasalarrn Tann tarannaan sürdürütdü-ğü düşüncesini tartışrrken ele aldığım bir konuya yeniden dön-mek istiyorum. Descartes'ın (belki de tüm fılozoflann felsefele-rinde), metafizik, iki boyutta yer alır. Birin"iJ, ;;;"rn ideolo-jik koşullamalanndan ileri ge]Ln, filozofun bağIanJığ toplum-sal srnıfin dünya gönişününln özlü yansrmasında, özellikle bil-gi kuramr ve varlrk fe]sefesindeki metafıziı<. İtıncısi, çağınınbiIimsol gelişmişlik düzeyinde, 
-l.ultlr.ak 

yaprlan kurgularlaortaya çıkan metafizik, yani bilginin gelişmişlik düzeyindenkalkarak tüm varolanı- açıkla-u lun.rrnın d,oğurduğu metafi-zik, Buna bir örnek, mekanik canlı'düşüncesidir] oesca.tes, yai-nlzca canlryr değil, örneğin maddenin katr durumr* a, çuğ.-nrn sınırlan içinde mekanik ilkelerle uçrtlu-uvr.-İrru,r, ..Sert
cisimlerin parçalarrnın birbirino bağlanmaıan.rrr rrei".rı, orrıa-rın birbirlerine karşr durgunluk nallnae olmalanarrlr. Brradaönümüze çıkan metafiziJr, Nicolai Hartmann'rn vurguladığı tür-den, bilimin yetersiz kaldığı alanlann açrklanmasr an]amrndametafiziktir. Bu, metafiziğİn sadece bir boyutu. Descartes'ın fel-sefesinde, Tanrl'nın ewenin yasalarınr sürdürmesini sağlama-srnda da görüdüğü_eibi, ideot,ojik to.r-arn ileri gelen bir me-tafizik de vardır. Bu örnek, 

"*r--ru-rnda, yaprlan aynmrnözünde yöntemsel olduğunu gorieri. çünkü burada Tann me_kanik yasaların kendi tenalıerinı stiratırmelerini sağlamakta-dır, yani bir içiçe geçme vardrr. Tüm devinim mekanüti., brrr.-lann süregentiğ,i ise 
^Tanrr'ya tag;rao. Descartes, ortaçağısona erdirirken, felsefesinin içeriğini mekanik bü;i've burju-
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va ideolojisiy]e doldurur. kullandığı biçirnlerde ise ortaçağın iz-]eri henüz silinmemiştir.
Descartes'ın. ort-açağdan koptuğu önemli noktalardan biride bilgi kuramrdrr, "Descart..'r-,i bılgı yöntemi ui, n.ıt.ır, ha]in-de en basit özden kalkarak, onu., bütün öbür öğelerte itişkisiniortaya çıkarmaya ve ancak matematiksel yoila ortaya, konanbir ilişkiyi matematiksel, bir dille adlandrrmaya a*yarro. Övı"ise yöntem iiişkili durumlarr ölçerek t*.şıaşiomJyoıuaur. nu-na çok genel anlamda doğa yasalannrn ,""iu-rtıt.el okunuşuda diYebiliTiz,""o "Şeyler, ş"vı". oİa.at araştrrma to.rr., değil_dir Descartesçı anlayışta; araşt,.-*, şeyler arasl öIçülebilir iliş-kiyi konu edinir."'l Kendisi a" -ut"matikçi oıan Dlscartes, bi-Iimlerin kazanmış olduğu niceliksel yapıyr i"ı."iur" tatıyor böy-Iece, Mekanik bilimi zorunlu olarak niceliğe başvuruyordu. Des-

;ilffir:'Urnda 
bu bilim, yavaş yavaş üretime de uygulanmaya

"I7, yüzyıl da..makinerıin dağınık olarak ku]lanıIması bü-Yük önem taşır, çünkü zamanın "n.ıv.ıt 
matematikçileri, meka_nik bilimin yaratrlmasrnda pratik bir temel, itici bir kuwet sağ-lamıştır."22

Descartes'ın yaşadğ dönemde, Renaissance döneminin tümkargaşası durulmaya başlamıştı. Tüm Avrupa'da burjuvazi yajktidara gelmiş, ya da iktidara ortak olmuştu. Fransa'da Riche-lieu, burjuva srnıfinrn temsilcisi oıarak, başbakanlü göreviniyüırütüyordu. 17- yüzyrlda egemen olan burju vazi, ticaret burju-vazisiydi. Bu burjuva srnıflann merkantilist amaçiu*. uygunolarak, devlet, mutlak monarşi biçimini almıştr. Merkantitistiktisat düşüncesi, tüm zenginuğın altın ve gümüşten oluştuğu-na inanrr, Drşsatım yoluyla ülkeye bu değerli madenlerin akı_şıni sağlamak ister. Özel]ikle, işlenmiş mal allmına karşrdır.''Aynı ulustan olan tüccarlarla ylpımcııan, çıraklarr daima öz-deş ve de hüktimdarrn çıkarlarıyl. ,*rn halinde kalacak yek-Pare bir vücut şeklinde sunuyor merkantilistler.'''3 Burada bizDescartes düsüncesinin aldığı biçimleri açıklamak için birçokveriler buluyoruz._ Önce,. nescartes, yalnızca kendinden öncekifelsefenin şüpheciliğini aşmakla kalmıyor; aynr zamanda bunufelsefi bir sisteme ka.dar ilerletiyor. Bu gücü kendisinde bulma-srnrn nedeni, Montaigne'den daha zeki, yetenekli ,n. oıo,usryıuaçülanamaz. Şüpheciliği aşabiliyor Descartes, çünkü artü top-lumsal gelişmenin doğrultusu uir,iu çıkmıştır. "Diplomatik sa-
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vaşlar, iç isyanlar ve ölümü, Richelieu,nün çizdiği projelerin bi-
tirilmesine olanak vermedi. Fakat 'hatrrlan' ile 'siyasal vasiye,
ti', düşüncelerini açüça ortaya koyduğundan, (halefi-K.G.) Col-
bert, uygırlamaya hazır proje bulmakta güçlük çekmedi"zn. Ric-
helieu, vasiyetinde, merkantilizmin uygulanmasınr istiyordu.
Colbert, tutarl:. bir biçimde uygulamıştır bu düşünceleri. Gele-
cek şüpheli ve belirsiz değildi artrk, gelecek burjuvazinindi.
"Eskilerin derslerinin etkisinden kurtulmuş bu]unan zekAnrn
sonsuz keşiflere doğru sağlam adımlarla yünidüğü ortaya çık-
mıştı"s. Tann'nrn ewende tüm yasalann işlemesini sağIama
görevi, toplumda Kralrn merkantilist düşünceyi gerçekleştirme
görevine benzemiyor mu? "Fransa'daki din savaşlan srrasrnda
devletin gücü ve işlevleri, en azrndan onrrn varlrğı kadar
tehlike içindeydi. Kral o dönemde bu türden tehlikelere yal-
n|z başrna karşr koyabilmekteydi. Toplumun farklr sınrflarr
arasında aracı konumunda olduğundan orta sınıfin deste-

ğinden yararlanmakta ve büyük bir paralı orduya güvenmek-
teydi. Böylelikle de, aynı zamanda otoritesini, toplumun çatrşan
kesimlerine, dinleri ne olursa olsun, birleşmeyi empoze edecek
bir biçimde kullanabilmekteydi. Bu durum aynca, monarşik
yönetimin tannsal kökenli olduğu inancrnı.n yeniden can].anma-
srna da yardrm ediyordu. Monarşik yönetimin tanrısal kaynaklı
olduğu inancr ise, doğal olarak, Kral'a kayrtsrz şartsrz boyıın eğ-
meyi, onun türn ayncalülarrnrn tanınmasrnr ve halk, Kral'r bir
sapkın olarak görse bile, başkaldrnsınrn yasaklanmasrnr da ge-
rektiriyordu. Monaryi tüm farklı sınrflann konumunu ve onla-
rrn ekonomik ve siyasal haklarrnr e.ııvence altrna almıştı. Kral
iradesi tek başına yeni yönetsel kurumların oluşturulmasınr ve
bu kurumlardaki değişimleri belirlemekteydi"r.

ilI

Descartes'la ilgili son sözlerimiz onun neden yeniçağ fel-
sefesinin kurucusu qlaraJr düşünüdüğünü göstermeye aynlr-
yor. 17. yüzyılın birinci yansr, Renaissance'ın insan zihni tara-
fından ole alınıp işlenen çeşitli alanlarda birbiri ardından mey-
daıra getirmiş olduğu büyük özgürleştirici hareketin felsefe ala-
nrnda ortaya koyduğu olgun meyvelerini toplamak şaıısma
erişti. Bu yüzyılın ilk yıllannda Bacon, ortasrna doğru Descar-
tes ortaya çıktrlar. Kendilerini yeniçağda materyalist bir evren
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görüşünün gerçek canlandrncrlarr olarak kabul edebileceğimiz
Gassendi ve Hobbes, Descartes,ın çağdaşlandırlar. Ancak genel-

liklo 'felsefenin yeniden kurrıcula,n' olarak adlandınlan Bacon
ve Descartes'ın da materyalizmle srkr ve dikkate değer ilişkileri
vardlr,,r. Ama gene de genellİkle tüm çalrşmalarda yeniçağ fel_

sefesinin kuıucusu olarak Descartes gösterilirs. Bu bir kabui
mü, yoksa nesnel dayanaklan olan bir zorunluluk mu? Bana
göre bunun bir zorunluluk olduğuıu Descartes felsefesinin şu
dört özelliği göstermektedir:

1) Bacon,da bile fizik bilgisinden metafiziğe, Tann bilgisine
geçilmektedir. Oysa Descartes, metafiziği ve Tann'yi dün-
ya bilgisine temei yapar.

» Tannsal akıldaki formlan bir kenara, brra.}<arak, kategori_

leri, araştrrma sürecinde saptar.
3) süreci kavramaya yönelik niceliksel bilim anlayışrnr felse_

feye katar; mekanik bilimini felsefece değerlendirir,
ü ..Cogİto,, ilkesiyle bireyi çıkış noktasr olarak alrr ve onu öz_

neliik boyııtunda özgür krlar,
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l«:4siK ALMAN FELsEFEsixnE
BARIş DüşüNcEsi

Halkların bütün temel ekonomik, sosyal ve siyasal sorun-ları, barrş sorıınunda en özlü biçimierini ,ır.ıu.. ;;;;* korun-masr günümüzün her baklmdan en önem]i görevidir. Banş içinmücadelede günümüzdeki şartlardan ve gereklerden ka]karakinsanlığın sosyal ve felsefi düşünce tarihinden, hümanist birmirasrn kazanılmasi ve baştan sona incelenmesi soıununu daelde ediyoruz. Bu yazıda Ktasik A]man Felsefesinin mİrasl üze-rinde duracağız, Genç Engels'in bir düşüncesine eğilerek söy-leyebiliriz ki, insanlrk barşı to*--v, ve güven altrna almayrbaşaramamrş olsaydr, bütün çabalan (bu büyük taritıı çağındüşünürlerinin de) boşuna glOecelrtl.'

Erhard LANGE*
Türkçesi: Kömil YALIN

ki
Klasik Alman Fe]sefesiyle, insa,nlığın felsefi düşüncesinde-banş anlayışı daha yiiksek toplumsal bir düzeye çütr. Ken-di zamanlannrn toplumsal tecrübe]eri ve kendi felsefi öğreti-leri temelinde banş düşünceleri ortaya koydular. Bu düşünce]e-riyle savaşın yalnrzca kendi dönemleri için ya da hukuki ba-lnmdan üstesinden gelmek değil, onu ha]kların yaşamındankesin biçimde uzaklaştırmak da istiyor]ardr. Bu uğurda Kanve Fichte'nin, Hegel ve Feuerbach 'ın çabalanyla olduğu kadar,Lessing ve Frerder'.in, schiller ve Goethe'nin çabalanyla dakarşrlaşrlrr. Onlar toplumsal hareketin yasallığının ve kurallannın artan kavranrşryla, devamlr bir banş için şartlan formü-le etmeye de çalıştılar. Bu bağlamda, savaşlan oluşturan ekono-

* Erhard LANGE : Felsefe Profesörü, Friedrich §chiller üniverşİtesi, Jena.
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mi_k ve siyasal nedenler, barışın güvenliği için iç ve dış siyasal
şartların ortaya çütığı anlar ve toplumsal yasaların işleyiş me-
kanizmalarr başlrca konular oimuşlardrr.

Bu düşünürler için barış insanlığrn sirf savaşsrz yaşadrğı
bir durum değildi; insan türünün daha yüksek gelişimi için;
bilimin, sanatlann, bireyin ve tüm toplumsal ilişkilerin mü-
kemmelleşmesi için tarihi bir mekA,ndı da. Bu yüzden A-lman
klasik düşünürlerinin barrş anlayrşr, burjuva hümanizminin bir
ifadesiydi. Bu anla,yrş özgürlük düşüncesine doğrudan bağlrdır,
Bununla birlikte, burjuva srnrf ne kadar ileri gittiyse, bu ideal,
tarihin objektü gidişiyle o denli çatrşma içine girdi ve sonunda,
burjuva toplum için karakretistik oian ekonomik, sosyal ve si-
yasal antagonizmlerle söndü. Bu nedenle, A]man klasiğinin ba-
nş düşüncesi de (ister ideolojik ihtiyaç, ister ideal olsun) bur-
juva toplumun kendi iç diyalektiğinin ifadesidir ve onun hare-
keti içinde yer alır.

Alman klasik felsefesinin kurucusu olan Immanuel kant,
zamanlnrn toplumsal düşüncesini, sonsuz barış sorunuyla ye-
niden karşr karşrya getirdi. Feodal devletler arasrnda süregiden
savaşlarrn çağdaşı olarak ve Aydrnlanma'nın eserlerinden et-
kilenerek "İnsaniık Tarihinin Tahmini Başlangıcı" yazrsrnın so-
nunda şöyie diyordu: "Biz, haiklan baskr altrna alan bu en bü-
yük kötulüğe, savaş yüzünden olmuş ya da olacaktan değil,
yavaşlamayan ve hatta sürek]i artan aşırr silahlanma yüzün-
den maruz kalryoruz."" Böy|ece, tam anlamryla ilkin günümüz-
de değerlendirilebi]en bir yargr verilmiş oluyor. Kant, buna de-
rin bir hümanist inançla varmrştr. Bu yargı, onun felsefesi-
nin organik bir parçasrdır. Bununla o, dünya görüşünün geniş
konumunu kesin bir şekilde belirledi. 1789 Fransız Devrimi'nin
hemen öncesinde verilen bu yargr, Kant'rn tarih felsefesinin ve
etnik düşüncesinin yönünü esas boyutunda gösteriyordu: in-
sanlığın geleceği. Bu düşüncelerle Kant, savaşlan toplumsal iler-
leme için hareket ettirici bir güç, bir uyancr, olarak dışarda
brrakmadığrndan, bir dereceye kadar gerçekçi görüldü. "İnsan-
lrğın henüz üzerinde bulunduğu kültür basamağrnda savaş,
kültürün ilerletilmesinin kaçrnrlmaz bir aracrdr ve ancak mü-
kemmelleştirmiş bir kültür sonrasında (ne zaman, tanrr bilir)
sürekli bir barrş bizier için hayırlr ve bu kültür sayesinde müm-
kün olacaktır."3

"İnsanlrk Tarihinin Tahmini Başiangıcı" ile ünlü "Ebedi
Barrş" yazrsr arasında, Kant'rn kendi ifadesiyle, tarihi sonuçla-
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nnı tİtizlikle gözlemlediği Fran.,r, 
?uF*i-bulunuyordu. Savaşve banş sorun,ınu tamroyuraa uı. tez aatıa a]ie setırmey€Kant'r teşvik eden işte b" Ju;;;di. Bu devrim, Kant'ın cumhu-riyetçi düşüncesinde sürek]i uır banşın erişilebilirliği kanısınıgıiçlendirdi Yazlln= başIığı rrıç d9 sebepsİz seçilmemişti: ''Ebe-di Barış. Felsefi Bir Taslaİ'İ-Su.İrşlurın_günlük bir şey ve yazgıgoreği önlenernez olduğu bir dünyada, Iiant, ,;;j tr" bu.,u .o-rununu felsefece açıklama hakkmı ele aldı. errrr-ru.ıI yaptığı,burada daha yakından tekrar iui-r* gerektirmeyecek kadaryeterlice bilinir: başka devletlerin..iç- işlerine karışmamayı vebağımsrzlrklarına saygı duymayı sürekli bir barışın kurulması-nın ilkeleri sayıyordu. Tarihin,-kışıseı çaualann antagonizminedayanan bir ilerleme srlrecİ 

"lr# anlaşrlmasr, lr**, .'toplum-dışı toplumsallrğ:''a ve bunun u" ,uu."u u*u"ririlor.rr"u *"-lişmeye yetenekli insan tıırunıın eğitilmesi olması, teme]li hü-manist bir kavray,İtT. Bu kavrayrş Kant'rn lr.u, görüşünde,ethiğinde ve tarih felsefesinde 
-Ğ 

temeıdir ve insan onurunusayunmasr gibi barış düşüncesini de belirtu-*İi.-"*'
kant'ın barış idealinin aydınlanmacr karakterinin nedenle-ri, yalnızca, faydalandığı r.u".o ," ı"s]iır-i.ı.;;;#" kaynak-larında, ya da yalnızca ıa. yüryrıaaki Aiman burjuvazisininetek sürüyen ekonomik ve poiıtıt kurtuluş ,r."J.ra. değildir.çünkü o aynl zamanda Fransız Devrimi'ni polıtıka ve ideotoji-de açüça çelişkili sınıf mücaaJeierının ayı]şmamış kaldığı birbütün o]arak aldı, A]marvu'o, noylesi bir ;;i;;;' pratiğineksikliği, bir idealin ıanı oıarat, tAydrnıanma anlamında süs-lenerek) daha kapsamlr sonuçIara ulaşılmasına izin vermedi.Buna rağmen kant tarihı oııştınmevi büyük ölçüde hareketegeçirdi, Herder ve 

|ıch!9 onun öğrencileriydi. Hegel onun fel-sefesinden yararlandı. Kant'rn feTsefı ogretısının Tıı. ,şr-uıu-nndaki etkilenmelerin süreci, "Salt Aklın Kritiği''nden ele .al-mış olduğu bilgi teorisi araştırmalan_ tarafından değil; ahlak,tarih felsefesi ve insan arrıunşrrr", be]irlenir. Bunlar feodalsisteme karşr savaş ilanrdır. i"'oug., onun, insan türünün tekbir kökeni olduğu ve rrklar arasındlaki tarı,ıarın,- orria.arr, ırıç-birine diğerlerini sömürme ve baskıda tutma nr*, ,u.mediğıgörüşüyle destcklendi.
Klasik Alrnan felsefesine özgü çıkış noktasr, (burjuva top-lumun objektif tarihi sürecini ieııi nır biçimde yansıtarak),banş düşüncesinin özgürlük .o*rrrıu en srkı bir bağlantı için-
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de açıklanması yönünde etkiti oldu. Kant'rn, Fichte'nin, Schel-
ling'in Schiller ve Goethe'nin, Hegel ve Feuerbach'ın felsefeleri
bunun üzerine yeterli bi]giyi verir. Akıl, (ister akrl yasası ola-
rak, ister ahlaki davranı.ş tarzlannın ve ethiksel normlarrn yar-
grcr olar,ak ilan ediimiş olsun) burjuvazinin tüm toplumsal uğ-
raş§lnln taşryrcr kawamr oldu. Bu kavrayrşlarda burjuvazinin
doğa ve topluma egemenliğinin hem iddiası hem de tarihi ölçü-
sü yansrr.

Sosyalist devletler topluluğunun yönetici temsi]ci]erinin,
emperyalist sistemin temsilcileriyle bir "akrl koalisyonu" kurma
önorisi de bu gelenek çizgisinde yer alrr. Biz (kuşkusuz o za-
mana göre tamamen başka siyasal ve sosyal şartlar altında),
atom savaşrnr engellemek ve insan varlrğrnın geleceğini güven
altına almak için toplumsal süreçlerin rasyonel kavranrşrnr ta-
lep ediyoruz. Gerçekçi politikayla uluslararasl durum hakkın-
da yargıda bulunurken volantarizmi, subjektivizmi ve skepti-
sizmi drşarda bırakryoruz.

Johann Gottlieb Fichte'nin felsefesinde A]man klasik dö-
neminin barış düşüncesi daha da somutlandr. 1793'te isimsiz
o]arak yayrnlanan "Fransız Devrimi Hakkında Kamuoyundaki
Yargrların Düzeltilmesine Katkrlar" ve "Bugüne Kadar Avru-
pa Prenslikleri Tarafindan Baskr A]tında Tutulan Düşünce Öz-
gürlüğünün Geri İstenmesi" başlıklr yazıIarıyla. Fichte, felsefi
tutumunu belirledi. Klasik Alman Felsefesinin, toplumun alt ta-
bakalanndan gelen bir düşünürü olan Fichte, Fransrz Devri-
mi'ni olduğu gibi benimsemekle kalmadr, Jakobenler diktatör-
lüğünü de açıkça savundu. 18. yüzyıl sonunda Alman ilişkileri
yüzünden etkjsi krrrlan bu durum, Fichte'nin burada anahatla-
rrnı. krsaca vereceğimiz subjektif idealizmini meydana getirdi.

Tezin çürş noktasr: "'Ben', kendini ortaya koyar..."u Fa-
kat, bu 'ben', ancak 'ben-olmayan'la, yani dış dünya ve doğayla
bağıntılı düşünülebilir: " 'Ben', 'ben-olmayan'r karşrsına ko-
yar."u Böylece, bijincin varlrğa önceliği, yanlış anlamaya yer
venneyecek biçimde ifade edilir: varlrk düşüncenin bir ürünü-
dür. Fichte'nin bütün düşünceleri (ister bilime, insana, ethiğe
ya da zamanlnln tarihine, savaş ve banşa ilişkin olsunlar), so-
nunda onun bu subjektif idealizm yap§ınrn arka planına ba-
krlarak anlaşrlrrlar.

Zamanrnrn tarihine sıkı bağlantilr olarak ve bunu felsefe-
sinde sürekli yansrtarak Fichte tarihsel sürece yeni bakışlar
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eündi. Felsefesi, her gelişim aşamasınd4 eylerne çağnyl doğ.rudan içeren "devrimin düşünce biçimi'' olarak kaldı. kant'ınöğrencisi olarak onun çabasr ah]ak kurallarrn* u.çrtırr,masrnayöneliyordu. Fakat insanrn kurtuluşu, düşüncenin kurtuluşuiçinde saplarup kalıyordu. ona göre, ilk özgürlük sistemi ken-di başlattığr sistemdi ve bunu bilimlerin felsefi temelini kurma
çabasıyla birleştirdi. onun düşüncesinde feodal düzen, insanrnhaklannı. zorla elinden alan, insanı kendi özüne yabancrlaştr-ran, batmaya mahküm bir dünya idi. Fichte, ır.il onurunayakışan ve bu onuru garantileyen, insan soyunun mükemmel-leşmesi ve gelişmesinin bütün toplumsal im]tönlannr içinde ta-
şlyan, sosyal bir düzene özlem duyuyordu. Felsefeyle politika-nı.n bağını, kendi felsefesinin bujuva-demokratik karakterinisürekli olarak önplana çıkarmlştır. kendi felsefesi, eylem içinyol gösterici olmalıydu bunu belirleyen ilke hareket, etkinlikti.BunU Ya|nız G€ist (zihin, tin) alanında başarmrş olması, dün_ya görüşünün kaynaklandığı toplumsal ilişkiler nedeniyledir.yorulmak bi]mez çabalarla, Fichte, günümüzde de takdir edi-]ecek şu yüksek amacı izledi: bilimle eylemi, teoriyle pratiğibağlamak. onun bilim öğretisini tekrar gözden ge|ı;mesı, Na-poleon'a karşı kurtuluş savaşlan srrasrnda prusya ordusuna ko-nuşmacr olarak katrlma istemi kadar buna tanıktrr. Demokra-si ideolojisinin özüne ve işlevine derin bakışlar burada ortaya

çrkar.
Fichte, Fransız Devrimi'ni ve onu izleyen savaşlan incele-yerek, devrimci savaşlar, ulusal kurtuluş savaşlarr ve burjuvasömürü savaşlan arasrndaki aynmlarr dikkatle göstermeyi bi]ebaşardr. Kant'rn "Ebedi Barış" yazrsrna Fichte'nin büyük say-grsı, daha önce klasik A]man Fesefesinde açıklığa kavuşmamrşolan tarihi gerçeklere bakışını yoluıdan saptırm-adı. İnsan türüiçin doğurduğu gerçek çelişkilere çevirdi. subjektif idealist fel-ve aşrn subjektif idealizmine rağmen, Fichte, dikkatini FransrzDevrimi sonrasrnda süregiden NapolĞon savaşlannrn Almanyaiçin doğurduğu gerçek çelişkilere çevirdi. sübiektif idealist fel-sefesi Fichte'nin, belli tarihi süreçleri doğru değerlendirmesiniııe yargılamastnl engellemiyordu. o, A]manya'da, ulusal soru-nun teoricisiydi. Dünya görüşünün, hümanizminin ve tarihi iyim-serliğinin çerçevesinde, gelecekteki toplumun gözd,ıcı bir tab-losunu çizdi; baskı ve sömürünün her biçimine karşı hoşgörü-süz ve ateşli fikirlerini dile getirdi. Ekonomı incelemelerini iler-letti ve emeğin önemini vurguladr. Devleti tarihsel bir kategori
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olarak ikavrıyordu; topiumun srnrrian onun küçük burjuvamülkiyet kavramrnda açıkça görülebilir. ona gore barrş butoplumun kaybedemeyeceği bir mülküydü.?
Fichte'nin subjektif idealizmi, kuşkusuz, devrimci bir pra-

tiğin eksikliğinin ideolojik yansrmasrdır. Bu yüzden düşüncele-rini gerçekleştiremezdi. Fakat buna rağmen, onun felsefesi, sa-vaş ve barış problematiğinde kendinden önceki Aydrnlanmacı
ve klasik Alman fil,ozoflannn hepsinden daha f.azia, eşsiz bir
çeşittiliğe, zenginliğe sahipti; çünkü Fichte, Fransrz Devrimi za-manındaki savaşlarr en farklr yönleriyle tah]il etti; bu tahlili
dünya görüşüne kattı.

Ayn bireyler olarak burjuva düşünürlerin savaş ve barrş
üzorine görüşleri, burjuva toplumun temel çelişkisinin uçlarr ileulusal karakterdeki çelişkilerin uçları arasında sallanrr. Bu dü-
şünürier devlet, hukuk, din ve sanat anlayrşlarında kendi za-manlarrndaki tarih felsefesi, estetik ve etrıigl sarma].anmrşlar-
dır: kendileri son derece çelişkilidir]er, Tarüi sürecin doğrudangözlemcisi olmak ya da onu ancak çok uzaklardan algrlamak;aktif siyasal katrlım]a bu süreci birlikte biçimlendirmek ya dasadece teorik bakrmdan üstesinden gelmeye çalışmak, bun]arönemli farklara yol açıyorlardr. Burjuva toplum, on;"ttlt çeliş-kilerini kendisi koydr,ğu ve hallettiği ölçüde, şu ya da bu bi-
çimde kendi srnrrlarrna çarpar. Burjuva topiurrı- ozeııltıe ileriyeatrlrmlr döneminde geleceğe bakışınl özgür kılmalıydı; bunuyapmasr gereki.yordu, çünkü o dönemde kendisi dünya tarihi-nin ilerici çığınydı. Ama daha sonraki ilerleme ve gelişmeler,
burjuva toplumun ütopyacı ve hayalci tasavvur]arını gittikçekırıklığa uğrattı. objektif tarihi sürece bakışlar daha somut ha-le geliyordu; her şeyden önce, sosyal ve siyasal devrim]er bunayardımcr oldu.

klasik dönemden geç-burjuva felsefesine kadar fe]sefede-ki, edebiyat ve sanattaki değişimler, tarihin akışının ancak buobiektif temelinde anlaşılabilir. Bu nesnel d,urumun bizim tah-lilimiz için önemi nedir? Banş üzerine sadece ütopyacı ya dahayalci fikirleri incelemenin yetersizliğini düşünüyo'ruz. Bunun-la, böylesi çözümlemelerin bilimsel değeri asla aaraıtılmış yada ink6,r edilmiş olmaz. Savaş ve banş sonuıunun, klasik dö-nemdeki izlerinin araştinlmasr, aynı zamanda bu fikirlerin so_mutlaşma sürecınin açıklığa kavuşturu]masr demektir. Bu dü-şünürler tarihsel sürecin nesnelliğini ne dereceye kadar kavra-

2a



yabilmişlerdir? Onlar toplumsal gerçekliği, tüm imkA,nlan, ola-silülan, iç çelişkileri ve eğilimleriyle, tarihsel bir gerçeklik ola-rak nasrl, ne yönden kaviamışlardır? Bu bağlamda, farklı du-rum ve İlişkilerden gelen, kuşkusuz pek farkiı konum]arda yeralan iki düşünürü ele almak istiyorum: Johann Georg Forsterve Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Forster'in daha "Dünya çewesinde Bir Gezi,, yazrsında onuntoplumsal sorunlara_ derin iğİsi görülür. Rouss"rrlr., toplumgörüşüyle anlaşmazlıgı o zaiana]an itibaren bütün yazılarrndasüregider. Güney Pasifik halklan ile Avrupu ,lr.lu.-ı karşr-laştrrması, Forster'in- tarih anla|ışını, hem Avrupa uygarlığıve küItürünün aksaklıklan bakımından, hem de toplumun yük-selmesine inancr bakrmrndan testınıeştiraı eeoaJi sistem ileonun bağnnda oluşan kapitalizm arasındaki çelişkileri dikkatletah]il etti, onun toplumsal örnği, ekonomik" roii", ilerlemişolan ingiltere idi. Forster'ii ;;;;, Ren'den Bakışlar''ı, onu da-ha o zamanda tarihi materyaıiriır, habercisi oü.ut gösterentbplumsal tahlillerclir Bu gezinin gerçek sonucu, devrİmcİ de-mokratik doğrultuya g,-mesı ve devrimin yandaş bir gözlemci-si olmaktan Mainz cumhuriyetı'iın ileri gelen bir politikacısıdurumuna selmesiyü. Yazılannar., nı.irrii- irurŞ"," (..1790''daki Devrimler ve Karşrdevrimler''), anlaşrlrr kıldığr gibi. Fors-ter Fransız Devrimi'ni gittikçe srnrf ve katmanıan"r, nır savaşıolarak ka,ırnyordu. Böyle çatişkılann egemenliği, insan düşün-cesinde olduğu gibi, politikada da karakteristikti.

Kant Herder ve Goethe'ye dayanarak, Forster, bir çetişki an-layışı ge]iştirdi. Diyalektik çe[şüye objektif gerçeklik gözüylebakan bu çelişki anlayışı, orrrr, toplumsal hareketlerjn maddikaynakların! ve hareket ettirici güçlerini tanımasını sağtadı.Topluca belirtilirse, onun dünya gor,ış.ırrrı, diyalektik ve ma-teryalist nitelikler taşıdığı vurgulJnmalrdır. Dewim zamanrndahalk kitlelerinin ve d,evrımcl zorun rolüna derin tarihi bakışIa-n, toplumsal gelişm9nin objektif yasalannı arayrşı ve devrjmciolarak kendi pratıği, burjuva topiumun uyumlu gelişmesi üze-rine teorilerin tüm hayallerini yıktı.
Forster'in hümanizmi, onu, yoksullann tarafına yöneltti.Daha 77gg'te, toplumsal hayatın, yoksul srnıflann çüarlan doğ-rultusunda bütünüyle yeniden düzenlenm"rı s.."ei;ilu,r*ro.-
Forster'in Kant, Hegel, Heine, Herzen ve Çernişevski üze-
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rine etkisi apaçıktır. Fransrz Devrimi ve Mainz Cumhuriyeti
üzerine yazıIarı; "Mainz'da Dewimin Görünümü,"8 "Devlet Yö-
netme Sanatrnrn İnsanlığın Mutluluğuyla Bağlantrsı Üzerine"',
"Paris Taslaklan"lo, Fransız Devrimi zamanrnda devrimci de,
mokrasinin Almanya'da oluşturduğu en iyi eserler arasrnda-
dır.

Bütün bu çalışmalan ve aynı şekilde bu yıllardaki mek-
tuplaşmaları", smıf mücadelesi ruhunun soluk alıp verişini di-
le getiriyordu. Savaş-banş bağında bir diyalektiği görunür kı-
lıyor ve bu diyalektik, çeşitli etkenlerin (başta ekonomik, si-
yasal, askeri ve ideolojik olmak üzere) objektif şartlarr ve kar-
şılıklr ilişkileri tarafindan belirleniyordu. Forster'in eserlerini
onun diyalektik bakrşrna ve bilgilerine yönelerek incelemek, he-
nüz gerçekleştirilmeyi bekleyen bir görevdir; politik ve sosyal
felsefeye, tarih felsefesine, kültür teorisine ilişkin düşüncesi,
bu incelemede ön srrada olmalrdrr. Forster'in felsefesi gerçekli-
ği kapsar, materyalisttir. Bu anlamda etkileri oldu; itilim de
verdi. ]

Burjuva toplumu tarihini bütün olarak ve on derinden kav-
rayan klasik A]man düşünürü Hegel idi. Fransız Devrimi'nin,
Napol6on savaşlanntn ve bunlan izleyen Restorasyon dönemi,
nin çağdaşr olan Hegel'in, bütün yazrlannda, başta önemli ta-
rih felsefesi yazıları olmak üzere ("Geist'rn Fenomenolojisi",
"Dünya Tarihinin Felsefesi", "Hukuk Felsefesinin Anahatlarr",
Anavasa Yazılan ve Mektuplaşmalan) toplumsal ilişkilerdeki bu
çalkalanma dönemi yansrr. Tarih Hegel'de insan emeğinin ürü-
nüdür; düşüncel bir eylem o]arak kawanan emek toplumu mey-
dana getirir. Emeğin böyle kawanrşr ve dünya tarihindeki ro-
lü, demek ki, "akıl"a srkrca bağlıdır. Fakat Geist, soytıt biçi-
mi içinde tarihi vapamayacağrndan, Hegel'e göre, Geist halk-
lan, uluslan, devletleri ve bireyleri, bunlann eylemleri saye-
sinde kendi amaçlannı gerçekleştirmek için kullanır.

Obİektif idealist Hegel'e göre, Geist, cevher özelliğine sa-
hiptir; tüm gerçekliğin cevheri olarak ewenseli içerir ve böy-
lece gerçekliğin içsel varlrğrnı oluşturur. Bu filozof, evrenin
bütün hareket yasalarınr Geist'rn yasallığı olarak düşünür. Bu
obiektif idealizm felsefesini daima gerçekliğe yönelten, öncelik-
]e diyalektikti. Diyalektü, zengin ve derin bilgiler edinmesini
sağladı. Hegel, tarih fenomenlerini ve yasalarrnr bilimsel kav-
rama çabasında, metodoloİik yönünü hiçbir zaman kaybetme-
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yişini diyalektiğe borçludur. onun tarih felsefesi incolemeleri.

tarihin ruhuna nüfuz ederek, sorunlan çözümleme tutumuyla
yola koyı:lur. Hegel,in tarihselciliği, tarih üzerine araştrrma_

lardan diyalektiğin kategori ve ilkelerini kazanmasrna neden

oldu. Bunlan "Geist,ın Fenomenolojisi"nde ve tarihi konu edi-

nen öbür yazrlarrnda ortaya çıkardı ve "Mantık Bilimi"nde tam

anlamryla gösterdi. Daha ilk yazılannda Hegel, öncellerinin sü_

je_obıe düalizmini aşmayr ve bunun diyalektiğini objektif idea,

list içerikli bir yöne çevirmeyi başardr. Mantığa yeni bir biçim
verdi.

Dünya tarihinin her devri üzerine araştırmalarınln zen_

ginliği, savaşlann nedenleri, bu nedenlerin halklarrn hayatıyla

çok yönlü bağlan ve zamanrndaki savaşlara ilişkin amaç ve

umutlar üzerine bakrşrnr derinleştirdi. Tarih filozofu olarak,
"Tarih Felsefesi"nde bunlan tahlil etti. İdeoloİi tarihçisi olarak
Geist,rn Fenomenolojisi,nde bu konulan öze]likle irdeledi. o
bunlarr daima srnıflı toplumun, ilkelere bağlı bir olayı ve tari-
hi sürecin hareket ettirici gücü olarak yansrttr, Bu olgırlar,
"Hukuk Felsefesinin Anahatları"nda genel olara,k burjuva top-

lumun özsef belirti]eridir. Onun mektuplaşmalarr zamanlnln
savaş_banş anlayrşrna, yeni bir yaklaşım getirir. Burada o ken_

disini, her şeyden önce, bazr devletlerin ve uluslann diplomasi
ve politikasrnda derin bilgiye sahip bir tarihçi olarak gösterir.

Bu konulan inceleyişinin çarprcr yönü, bunlann burjuva toplu_

mun ilerleme kavrayışma ve tahliline srkrca bağlanlşrnda sörü-
lebilir. Hegel için savaşlar toplumsal genel sürecin çetişikliğini
ifade eder; savaşlar halklann ve uluslann hayatrna bağlan,
mrştrr.

onunbusorunayaklaşımıçokyönlüydü.Aynntılıörnek-
lerinden ikisini vurgulamak istiyoruzız: Birisi Hegel'in kurtuluş
savaşlanyla ilgiti tutumu'3. ikincisi de savunma savaşlanyla
fetih savaşIarr arasrndaki ilişkiyi açıklamasıd:r. Örneğin, ikin-
cisine ilişkin olarak gerçekçi tarihı tahtilleinin, savaşlann ka-

rakterinde değişmelerin olalıilirliğini gösterişi: "... devletin ken-

disi, bağımsrzlrğr tehlikeye girince... görev, tüm yurttaşlarr sa_

vunlria,ya çağrrrr. Eğer bütün yapı kudret olmuşsa ve iç ha-

yatrndan drşarı. doğT u yırtrlrp taşryorsa, o zaman savunma sa-

vaşr fetih savaşlna dönüşür."ı' Böyıece Hegel haklı ve haksrz
savaşlar konusunda buriuvazinin başlıca dünya görüşsel tutum-
larrnr saptryordu. Napol6on'u tasvirinde açıkça gösterdiği gibi.
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Hegel'in özellikle savaş konusunda tarıhte kişiliğin rolünü vur-guladığı bilinir. Fransrz Cumhuriyeti'nin a"rrii.- ,uvaşlan ilekurtuluş savaşlarr konusunda i"ıı bir anlayışı vardr. Bazen busorunu Avnıpa politikasınrn krlr kırk yaran ayrıntilanna ka-dar inceler. Fakat, savaş fenorrıeniyle ve bunun tarıhin ilerle-mesi üzerine etkisiyle yoğun düsünsel 
"e.uur, 

- 

H;gel'in gericiburiuva ideolojisi tarafındln ruoıarg, gibi, hiçbir biçimde bir
:ilf,#'ünürü Ya da savaş 

-fiiozofu 
olarak 

-yo**ırrrmasrna

Tarih anlayışı ve tarihİ realizmi, bu filozofa, savaş-banş so-rununu top]umsal iler]eme teorisiyle uağıamasırrJ'r-kar r".-di, Hegel'e göre, savaşIar, toplumun dah-a yükseğe gelişmesi içinuyanmlardır. Halklar ,.urrrduki ve halkla." I;;;i içlerindekiçelişkileri çözerler; insanlığrn dahavykş_ek vaşam biçimine ulaş-malarrna vardımcı olurlar. Hegeı'in tarih felsetesının genel pla-nında akıIla bırlikte banş da ğ"*şu karşr gittıkçe gerçeklik ka-zanır," Buriuva toplumda .rruş-ir.rş sorununun aydınlatılma-sında bu büyük filozofun ve hümanistin başar.a 
-ı"- 

savaşrnanlaşılması için zengin içerikli anlatımlannda ve divalektik ba-kıŞında, hem de dİyalektiğı, yo.rt.- ve teorisinin işIenmesin_dedir, Bununla o, toplumsat olaylann süzgeçten geçirilebileeeği

İ::r§r",jilr,İ"*u",ıa,, tutego.iıe. re ııı."i"Ji"rgahr mey_

Hegelcİ diyalektik, kuşkusuz olduğu gibi zor uygu-Ianabilir-di. Bu felsefenin özel bir"ko";;; vardrı bakışını geçmişe, ta-rihe çeviriyor ve böylece t"ır"t""ı" belirginlİk kazandıgını İmaedivordu, Bu belirginlik de a"e;;" toplumu bir defada ve de-ğişrnezcesİne aÇıkJamava imk6,-n .apıryordr. Bu yanıIgı Hegel'İndüşüncesinde öylesine- kokıeşmiit' iı, rırt"-ıviu"vtı.rtl-ırrır, 
çe-lişkisi, felsefesinin belirleylcİJİ*llr" gelmişti.

Hegel gelecekteki tarihı hareket]er ve gelişme eğilımleriüzerine hiçbir açıklama.du n"ı".rmadı. Onun ütopyacılığ a, ta-rihi 5zerine kovamadığr sosyal ,ll"rr*, düşünceye karşı e]eşti-ı^el t',ıtumu, diğer şeyler vr,rrrrrau.,-İnu '.ebedi banş'' düşüncesi_nın reddine götürüy:dT tu aJşrırrcenın tarihle tutarsız,ığnıvurguluyordu. Hegel'in felsefesinin kendini gösterdiğı bütünobİektİf idealİst b-İçimler 
"" n.Jara rağmen, felsefi düşün-meve olağanüstü önemde yeni fik"irler ilham .t-..İ, *un eleş-tirel düşüncesinin gerçekliğe aryurirrr ve diyalektiği sayesin-de oluyordu. Bu konuda Mr;; ş" sözü höld, geçerlidir: ''He-
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gel'in e]inde diyalektiğin mistik kılığa bürünmesi, diyalektiğingenel hareket biçimlerini ilk kez kapsayıc*e tiıınçıı göster-miş olmasına hiçbir_şekilde set çekme".''i' K]u,rik-h-u, Felse-fesinin Markg felsefenin ı.ry"rğ, olmasrnrn nedeni, sadece on_dan tarihİ bakımdan or"e s"ımJsi, ,engin -*r;ulırt ve diya-Iektik düşünceler işleyip rrİ,rrrıu-usı değil, ayn. zamaHda bi_zim kendi zamanlm.,zda da ona başvu--u-rr lu o.rau. yarar-lanmamızdır. Böylece, bizi nuo'surrul sonuçlara vardrran biraçıklamalar çerçevesi çizilmiş olrro.,
1, Tahlillerimiz, ayrı ayrı düşünürlerin ve tek tek akım-Iann savaş-barış sorununu inceden inceye araştrrmayr ve bur-juva toplumun esaslı çelİşkilerini.rr*rr.rulanna yerleştirmeyi,yeni tarihi hareketin çok yönlü bi. d,lr".rlenişini gerektirmek-tedir, Genel süreci daha tesın sö-.rü.r" alan böyle bı. tuhlı], b.,-,mirasrn ÇeliŞikliğinin açıkça İ.tur. konmasrnı sağlar, tarjhisınırlanmalan gösterir ve tu4""r" Jtr""a";";r;rt toplumageçişe işaret eden noktalan kesinlikle belirleyebİlir. Çünkü AI-manva, hem MarxçıIığın. hem de Kla.sik aıman r,"i."t"rrrin doğ_duğu ülkedir; ikisi arasınaah-iağıanaıa", .ra"""^tarihi srrabakımından değildir. Buriuva ar:r,ir,i.l".i., Oİ".İlİ]eri çözüm-Ier ile, bizim felsefemizı" s"ti.diklerinin bir karşıIaştınlması,onlann sürekli banş İdeallerinin hepsinin burıuva toplumun an-tagonist yapısında narQalandrgr", go.t"riyor. E-;-;" serTnayearasrndaki çelişkınin çözümü, ,.ı.itıı bır barış İqin tarıhi bırönşart haline geliyor.

2. Yöntemsel olarak, her şeyden önce üç ö.ğreticinin, çaIış-ma,Iarın da çokı,ön]ü in_cel emevte gerçeklestirdikleri : materval isttarih anlavlşInln derinleştiriı-".fiırulektİğin teori ve vöntemo]arak mükemmelleştirİImesı soröiılne alırımalıar.. aıtvapı ileüstyapt, gerçeklik ile ideal ,.J.rrrirtı karmaşık karşıIıklı ilişkiüzerine bılgi edinme; toplumsal gelişmenin en yüksek aşama-srndan, kav.amlarla kategorİıerın" LrınİIiğinden kalkış, bu İn-celemelere dahildir.
Dünya banşrnın_ koıunması için mücadele, artık kitlelerinbir eylemi haline gelmiştir. kitleü sürekli savaş çıkarmak veyeni bir dünya savaşrnr kışkırtmak isteyen Uelli jopİulsal 

eüç-Iere karşı taarnıza geçiyor, omuz omuza mücadele saflannagiriyor.
Sonuçtan kaçrnrlmaz: Halklann ve uluslarrn banş için mü-cadelesinde, banşın hasımlanyı" j.ı"v, görüşü bakımından he-
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saplaşma gittikçe anlam ve önem kazanıyor. Bilimsel teoriyle
toplumsal pratik birbirine ayrılmazcasrna bağlanmrştrr. Biz bu
konularda klasik Alman felsefesinin hümanist mirasrndan da
yararlanryoruz.

NOTLAR.:

1.

2.

Karşl. F. Engels, "Forschritte der Şozialreform auf dem Kontinent"
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ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCEYE GİNŞ

Afşar TİMUçİN

L

YAKIN ZAMANLARA BAKMAK
Çağdaş düşüncenin alanına girmek uçsuz bucaksrz çeşit-

liliklerin ortasrna dalmaktır. Tarihte en gerilere yürümek bu-
lanıkiülarla, yakınlara gelmek karmaşayla yizyiıze getirir bi-
zi. Çağdaş düşünce her kesiminde insanı şaşkrna çeviren bakış
açılanyla, değişik görüşlerle yüklüdür. Gerçekte bunlar zama,rL

içinde ayrklanacak şeyterdir, ayrklanmak için yeni yaşam bi-
çimlerinin ve yeni düşüncelerin yargılannr bekleyen şeylerdir,
Çağdaşlığın yasasl bu: sürecek olanla eriyip gidecek olan he-

men aJml ağırlıkta yanyanadrr, hatta bazen eriyip gidecek olan
sürecek olanı aşıp geçmiş gibidir. Çeşitlilikler arasrnda köklü
açrklamalara ulaşmak, tüm oluşumlara tümleyici bir bakışla
bakmak oldukça güç.

Her şey o kadar yakrn ki, ne yapsak bakış açrmrz olanla-
rın tümünü bir çırpıda alamryor. Yarrnrn insanlarr bizi bizden
iyi anlayacaklar. Ama o insanlar yok henüz, bir gün anrlan-
mıza doğacaklar. Doğacaklar ve bizimle kendilerini kurup ken-
dilerinde bizi değiştirecekler. Tarihin ayrklayıcr gücü içten içe
işlemekte, birincilin yanında ikincilin, bütünselin yanrnda ay-
rrntrnrn saptanmasr, önemlinin korunup önemsizin dışlanması,
değişik süreçler boyunca gerçekleşmektedir. Gene de bize düşen;
nesnel tutumumuzu koruyarak doğru yargılar vermeye çalış-
mak olmalı. Görüşlerimizde duygusallrklanmrzrn payr ne kadar
az olsa o kadar iyidir. İnsan kendinin bildiği şeyler karşrsrnda,
yakrnları karşrsrnda, kendisi karşrsrnda, ya}rın geçmişi karşr-
sında duygusallıktan sıyn|amaz, Ancak bizler duygusallık pa-
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yını en küçük ölçülerde tutmakla yükümtüyüz. Nesnel olmakyantutmaz olmakla aynr anlamr,r.urTur"*eir" gt.e, bizim işi-miz düşünco devinimlerini kendi bakış aç|m,za göre en genelözellikleriyle, lize en kalıcr gelen yanlanyla ele almaktır. }Ie-şeyin her an değiştiği, geıışımıerın sayrsrz iniş çıkıştarla örül-düğü bir dünya,da belki de-en önemli şey, değişimi belir]eyen
;""_Tİr-ene 

göre kalıcı özellikler taşıyan Ogelerl saptayabil-

Henüz bizim için tam olarak nesnelleşmemiş olan va da neolursa olsun karşısında tam olarak ,".rr"ı'trırri#ğr-r, yakınzaman.ara baktığımızda ne görüyoruz? yakın dönemin bir bi-lim ve teknolo|i dönemi ola"ğr""'kimse ,r;;r;;;). Vogun nl-limsellik yoğun teknoloji ulırr.ırrrı getirdi ve xlx. yüzvrlçüçIü bilimsel gelişimler y"rvrlİ, 
.XX. ,Oİ-;r^U teknolojikqtrlımlar yüzyılı oldu. sanavı aewımınin başIadığı dö,nemlerdenbu yana araç ya da makinu vup*rrlu, y".ri araçIar ve yenimakinalar üreten araçIann ,"- -uki.rrlann yapımrnda övlesineyollar alındr ki, in.san tu geliİlmİkanıksama;;;l". gün ye-ni şaşkınlü]ara düşebilirdi. g'övl;"" zaman içinde bilimsel dü-şüncenİn beIirIeyiciliğinde teti*ıe.ın ilerlemesİ, teknoloiininyenİ sanayi dallannda kullanılan çeşitli araçIarla, makinalarlave yöntemlerle ilsilı önemli bir araştrrma alanrnrn doğmasınayol açtı, Böylece bilİmte ,u""ri Jru.rra, bir orta yer, bir ka-\ruŞma yerİ, bİr 8eçiş alanı, bir tampon bölge oluştu. Bütün buhızlı gelişim]er içinde lrr.a.rİ*İruİ"rrl.rrn mucizelere şasmama-n öğrendiler. Demir yrğrnlanrın *-' diye suda yüzdürü]ebi-Ieceğini aklının ucundan nlle geçjrmeven insandan, ilk ]oko-motifin kendi kendine ğttifrinilj.,lrr"" ne yapacağını şaşıraninsandan uzayrn keşfiyĞ itsİli l;;rleri bir bil€ıiç rahatlığıvla

S,lffl:" 
insana kadari<ı iı;";;:;i yuzvıItıt-i]." #,,-a kar_

Bu baŞan elbette doğanın kendi ba§ansıdrr, çünkü insandoğaya apayn bir yerlerden, aoğ:aılstünden gelip takıImış de-Hldir. Bu başan, sonuncu tür olan insanın nİ,şrİ.Jr.. Diinya-nrn on yeni ve en gelişmiş türü, kendinden ö";;İtürlerde gö-rülenlerden çok daha genj-İ;;;;ki organıyla, eliyle ve bey-nıyle kazandı bu başanyı, onun her başansında her zaman buiki organın ortaklaşmasr sözkonusu oldu. İnsanoğlu ne yapıpyapıp başarmak zorundaydı, çıinkrl yaşamıııı ancak gereçIeryaparak sürdürebilec'kti. Ö";i-;rlerden ç"ı. ari, kınlgan
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olan ve çok daha bakım isteyen, bu yüzden toplumsallığa ba-ğımtı bulunan bu sonunc" tür;, süre kaba.ana nı, yaşam sür-dürmeyi denedi. o süre içı"Ju-o daha çok hayvandı ve çok azinsandr, o insana tam o]arak benzemiyordu da: '.Gerçekte tamanlamında ilk insandan bazılannrn drşa çıkık köpek dişleri var-dr, bunlar çok griçtü çeneye vlpışıktıar, bunlar çok tehiikelisilahlardı, ama modern insan orıu, to*-rJr,-l.i,t dişleriyleöldürmeyecekti" (G. Childe). B; serüven, bu gerçek anlamdainsan olma serüveni, bu d,oganın bağnnda kena-ıniyeniden ya-ratma serüveni doğaya uyrrltor", ve dönüştürücü araçlarla yo-nelme tutumuyla }ızlandİ ve çeşitlilendi.

iNser.ıııv EN EsKi çABAsI
ınsan hayvansal öze]liklerini, buna bağlı olarak hayvansaledimlerini biraz daha geride u,rattıtça nıraz oatla krılganlaş-ti, Türün varlrğrnı sürdürebilmesi, buna göre, ırrsa., yavrusu-nun çok iyi korunabilmesine bağlıydı. Bu çok yeni ve çok kı-rrlgan türün yavrusu elbette çot ou.ı, tür]erde çok daha krsasürer ve daha az yoğun etkinlikleri gerektfir. -oy"* 

insanYavrusu anababası, yakrn çevresi ve bütün bir toplum tarafin_dan uzun yrila. korunmak zorundadır, Denilebilir ki insan bi-royinin yan ömni korunmakla geçer. Böylesine korunma ge-reksinmesi gösteren bu yeni tıır -nır 
o kadar da değiştirici, dö-nüştürücü, bir anlamda yaratrcı bir güç taşımaktadir. otınyayagelişinin ilk şaşkın]ıklan geçtikten sonra araç ve gereç yap-maya başlamış, böylece kendisi için bir takım aona.rmıar eldeetmiş, donanrmlanyla dış dıınyayı etkilemiş, krsacasr kendisiiçin kendisine uy,un bir ç"r.u, iir ortam oluşturmayı becer-miştir, o artü yaln:zca ortama uyan değiı, kendısine uyar orta-mr da yaratabilen bir varlrktır.

ınsanoğlu bu ilk kuruculuğunu ya da ilk vapımcılığını bir-den kazanmış değitdir onun -en 
küçük kazanımları bi]e, heleen başlarda çok büyük çabaların ürünü oımrştri. ö.rr, u.uçyapmak adına bir dalı yontmasr ya da bir ağacı biçimlemesiardarda gelen nice yanılmaların vu au nice deneylerin sonucu-dur, İnsan türü bütün bu gııç]ııklerı toplumsal bir çerçevedeçözümlemeyi seçmiş, yuşr-rr, yükünü b;;;il;;a yükleyipçrkmamıştır. Böyiece onu erkenden "toplumsal hayvan'' diye ni-teleyenler elbette yerden göğe haklrdrriar. i";;;, ;;ilmsallrğındışında varlığrnı sürdürme oı""ağr oımayan hawandır, bir an-
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lamda bir sürü hayvanrdır. İnsan bireyini toplumun dışına çı,
kardrğrnrz zamarL hiç bir şey yapamaz duruma gelir, giderek
yaşamrnl gözden ç.rkarmak zorunda kalır.

Bu insan yüzyıllar boyu toplumsal yaşanırnl geliştirmek,
böylece dünyaya biraz daha egemen olmak savaşrml verdi. Ken-
disi için en uygun ortamr ya da en uygun koşullarr yaratmak
yarrşrnda kendi kendisini her an biraz daha geride brrakmak
üzere doğanın ve kendi varlrğınrn tüm olanaklar:nr kullandr,
daha doğrusu tüm olanaklarrnr zorladr. Bu koşu içinde kendi
kendisini ezen, hatta kendi kendisini yıyen ilk tür olarak gö-
ründü o. Uygarlaşmaya başladığr anda, o daha yeni oluştur-
makta olduğu toplıımsal yapr içinde aynmlar geliştirmeye baş-
ladr. İnsanı,n insanr ezmeye yönelmesiydi bu, Hobbes'a "insan
insanrn kurdudur" dedirten şeydi. İnsan, Hobbes'un belirlediği
gibi, doğaj durumda mr kendi kendinin kurdu oldu yalnrzca;
yoksa uygarlıklarrn gelişimi içinde de bu yrkrcr özelliğini sür-
dürdü mü? Bunun tartışmasr aynca yapı]abilir. Ancak, bilinen,
tartrşilmasr gerekmeyen bir şey de, insanrn kendi türürıü kit-
lesel biçimde zedeleyebilen, kitlesel ölümlere atabilen bir tür ol-
duğudur. Ancak bu olumsuz görünüm, iki dünya savaşrnm ge-
tirdiği olumsuzluklara karşrn, insanrn tarih içinde kendi ken-
disini eleştirerek daha da insaniaşma dileklerini geliştirmesiyle
az çok iyiye doğru değişmiş görünüyor. Gelecekteki insanrn ken-
di türunü tüketmeyen insan olacağrna bugünden inanabiliriz,

YAKIN DÖNÜŞÜMffiR

XX. yüzyılla birlikte insanoğlu büyük bir srçrama yapmtş,
bu srçramada eski kavramlardan pek çoğu içeriklerini değiş-
tirmiştir. Bu sıçrama birkaç yüzyıldır etkisini çoğaltarak sürdü-
ren sanayi devriminin teknolojik devrime dönüşmesiyle o!muş-
tur. Bu dönüşüm tüm olumlu ve olumsuz yanlanyla yeni bir
bilim kavrayrşrnr, düşüncede ve sanatta yeni bakış açıiannr ge-
tirmiştir. İnsanoğlunun tüm geçmişiyle bağlannı kopa,nrca-
sma gerçekleştirdiği bu devrim, her şeyden önce, insan ve do-
ğa ilişkisine yeni boyutlar kazandırmıştır. XVIII. yüzyılda Bacon
ve Descartes'da anlatrmrnr bulan doğaya egemen olma eğili-
mi, XX. yüzyılda insanrn hem nesnel doğaya, hem kendi doğa-
sına bütün bilinirlikleriyle ve bütün bilinmezlikleriyle tam an-
]amrnda sahip çrkmasr olgusuna dönüşmüştür. Bu dönüşüm
kendini, az önce de belirlemeye çalrştrğımız gibi, yepyeni bi]im-
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sel kavrayışlar çerçevesinde ortaya koymaktadır. Artık doğa-
ya yönelmenin yolu ve yordamr kökten değişmiştir. Gaston
Bachelard'rn (1884-1962) verd,iği bir örnek, değişimin anlamr-
nı pek gizel belirlemektedir: eski insan bir şeyi yakarak ay-
drnlanryordu, şimdi biz ampulüı içindeki tel yandığı zaman
karanlüta kalıyoruz.

Bu dönüşüm insanın dünyadaki yeri ve insan o]manrn an-
lamr konusunda da yeni bakış açrlarr getirdi. Gıderek doğayla
arasrndaki uzaklığı, iyiden iyiye kapatan ve bir anlamda do-
ğayla içli dışlı olan insan, insan olmanrn anlam_rnr doğayla
olan bu guçlü ilişkisine bağladı. Ortaçağ'ın iısanr doğal oian-
dan doğaüstü oiana doğru yükseldikçe, ayakları yerden kesil-
düçe insandr, çağımızın insanr ayağrnr yere bastığr ölçüde, bu-
na göre doğayr kendisi için yararlı kılabi-tdiği ölçüde insan sa-
yıyor kendini. Bu yeni anlayrşrn onu tam aniamrnda bir yarış-
çı, durumuna getirdiği de doğrudur. Siyasal ayrunlaşmaların
yarattrğr teknolojik yarrş bir yana, insanoğlu doğayr kendisi
içiı yararir kılmakta tam bir yarrşa girmiş bulunuyor ve bu ya-
rrş daha çok kendi kenüsiyle yarrş aıilamr taşryor. İnsan ya-
şamınr belirleyen ve ileriye doğru açan iki etken ya,L }ıLz ve
verım. Hrz ve verim elde etmek yolunda insan doğanın kendi-
sine vermiş olduğu en küçük olanağı. bile kaçı.rmak istemiyor.
Böylece zaman ve güç kavram]arr insan yaşamrnrn özünü beiir-
ler gibidir. Zamarıa uyma uygar olmanrn temel ölçüerinden
biridir artü. Zamanı ne kadar uygun kullanabiürsek ve böy-
iece ne ölçüde kazanabilirsek o kadar insan olacağız. Zamanı
iyi kullandığrmrz ölçüde gücümüz attacak, gücümüz arttığı öl-
çüde zamanr iyi kullanacağrz.

Demek ki, bugünün iısanr için insan olmak, daha da güç
kazanmak adrna daha çok üretmek anlamr taşrmaktadrr. Her
ölçüsüz üretimin aşırr tüketimleri kışkırtması olağandır .Bugün
tüketebileceğinden çoğunu üreten bir dünyada kendimizle ve
başkalanyla yarrşmanın bedeli son derece yoğun bir sıkrntrdrr.
Ortaçağ'ın bitimiyle başlayan sörmürgecilik girişimleri, Eski-
çağ'in sömürgecilik aniayışrnı her bakrmdan çok gerilerde br-
rakan bir toprak, ürün ve insan gücü elde etme tutkusuyla ge-
lişirken, ıızak topraklarrn insanları,nr uygarlrk merkezlerinin
insanlanna her bakımdan 'ıağrmlr kildı. Bunun yanında, uyg:ar-
lrk merkezlerinin insanlan artan zenginliklerle birlikte kendi
içlerinde tam tamına adaletsiz bir bağımlilanma durumuna gir-
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üler. Gelişmiş ülkeler üretici ve satıcı olurken, azgelişmiş ül-keler pazar oldular. Çağımızda toplumcu görüşier bu kötü ko-şullanma olgusuna tepki olarak ortaya çıkmış ve hizla gelişme-ye başlamıştır.
çagrmızın iktisaü ve toplumsal gelişim ta,blosu elbette itgiçekici bir tablodur, i.lgi çetıcı otduğu ıraaar ;; ü döndtiırücüve hatta korkutucu bİr tabtodur. Tüm yaşaİnrnr nlrrşu, ure[r-me ve tüketime, bu arada silah yapmına armağan etmiş gö-rünen çağdaş insanı.n bu oluşumtar içinde ,r" rul* yai:ırz vene &aoar mutsuz olduğu ortadaür. Insan olmanrn anlamr ni-cedir sanki insan olma dışında bir şeylero kaymış durumdadır.üretim araçlarınr üreten ve onlan dünyayı dönüştürmek içinbaşdöndürücü bir hızla verimli kılmaya iaıışan i.rru. hemenhemen kendisini bir amaç durumundan çrkarıp bır araç duru-muna getirmiştir, üretim araçlarrnı geliştirirken ya da güçlen-dirirken neredeyse bir üretim aracr durumuna düşmüştür.Böylece tarihi boyunca elde ettiği kazanrmlara srrt çevirmeye,giderek onlan unutmaya, tarıhinden yani kendinden kopmayadoğru mu gitmektedir? Üretimde ortaya çrkan otomatikleşme,her şeyden önce insanı otomatü bir varlık durumuna mr sok-maktadır? İnsan, yaşamın hızı içinde, ahlak değerleriyle ilgi-lenmemek, giderek ahlak değerlerini yitirmek sirunuyla baş-başa değil midir? İkıncı işler, ek görevleı çalışma saatlerininbaskryla ya da ücretle artırılmasr, insanlan ailejerinden ve gi-derek tüm yaşamsal bağlarrndan koparmakta aeeiı miaır? İn-san neredeyse kendisi için değil, kendi dışında tJrougu yapaybir evren için gecesini gündüzüne katmrş sibidir. Gecesini gün-düzüıe katmayanlannsa bu a]ış içinde sağlıklı bir yaşam sür-dürmeleri olasılrğr yoktur.

Teknolojinin bunca ağırlü kazanması bilimi teknolojininbuynığuna verdikçe bilirn- yolgösterici özelliğini yitırmektedir,teknolojinin içinde ya|nızca bir öngörüıer hatta trsa sönişıeralanı olarak kalmaktadır. Daha önce teknik gelişmelore öncü-lük eden, onlara bildiği gibi yön veren bilim şl-jı bu gelişme-]erin altrnda kalmış görünüyor. Daha önce büyük buluşlanngerçekleşmesine, büyük makinalann yaprmrna öncülük etmişolan bilim adamlan, şimdi teknolojinin buynığunda, si]ahlanda içine alan çok geniş bir üretim ağınrn örgütlenmesine kat-kıda bulunmaktadırlar. Böylece bilim adamlıgi bir aniamda ya-ratıcr teknisyenliğe indirgenmiş olmakta.dır. Basrm, yayrm veiletişim olanaklanıın hızla gelişmesi üzerine dünyada daha çok
32



insanın etkin bir biçimde yaşama katılmak istemesi, Iiuııa gö'-
re daha da bilgilenmek vo uzmanlaşmak istemesi, yeni üniver-
sitelerin açılması sonucunu getirirken, bilim adamrnr herhan-
gi bir öğretici durumuna indirgemiştir. Bu yüzden bilim adam-
lığında niceliksel artışa koşut olarak bel]i bir niteliksel artış
sözkonusr olmamıştır Bütün bu gelişimlerin olumsuz sonuçla-
n özellikle düşünce alanrnda, özellikle de felsefede kendini gös-
termiş, köklü ve dizgeci araştırma anlayışr, yerini genel ;,,gl,
laşımlarla yetinen düşünce anlayrşrna bırakmıştrr.

Ne olursa olsun yüzyrlımrzrn eleştirilmesi ve daha iyiye
doğru geliştirilmesi gereken bir özelliği bu. Bu özelliği görme-
meye ya da yadsımaya kalkmak bizi yanlışlara düşürür, en
azrndan ya|nız brrakrr. Aynca insanoğlunun özlediği daha gü-
zel düzenler, kendileri de eleştiriye açık düzenler olarak bu dü-
zenden doğacaklar. İnsanlık bir talım dileklerini inanrlmaz bir
biçimde gerçekleştirebildiyse, bir güzelden daha yetkin bir gü-
zele geçerek gerçekleştirdi. Çağdaşımız Paul Valdry'nin (1871-
1945) hakkı var, insan denilen bu apayn halruan, tüm öbür
varlrklarla tersleşen bu garip canlr varlık, düşlerini akıl almaz
biçimde gerçekleştiriyor. Çağdaşımız Jules Vernes'in (182B-
1905) düşleri gerçekte bütün bir insanlığın ortak düşleriydi.
O düşleri kurabilen Jules Vernes, düşlerinin gerçekleştiğini gö-
rebilseydi şaşırrnayacaktr. Çünkü yaptığı gerçekte geleceğin ilk
belirtilerini saptamaktan başka bir şey değitdi,

II.

YENİ,Yİ DUT URAN GELİŞİMLER
Önceki çağlarda düşünmek, hem gözke görünür olan ya da

duyulur olan hem de gözle gör-ünmez olan ya da düşünülür
olan üzerine ussal çrkanmlar ortaya koymaktı. Varlığın görirn-
mez bir yanr bize bilgisini kolay kolay açmayan bir yüzü var-
dı. Bilinmezliklerle dolu bir dünyada düşünülür dünya kavra-
yışr belki de bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. O çağlarda bil-
mek demek, duyulurun ve düşünülürün alanrnr ussal düşünce
çerçevesinde temel özellikleriyle belirleyerek bir takım teme]
önermelerden bir takrm daha alt düzeyde önermelere ulaşmak
demekti. Bilmek bir anlamda olanın ya da olduğu sanrlanrn
alanrnr son açıklamalara kadar anlaşrlrr kılmak oluy9l6r. 

'r-lim zorunlu olarak bir kurguydu o zamanlar, insan usu bilgi-
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ler ortaya koyarken kendini denetlemeyi pek düşünmüyondu,
zaten böylesi bir denetim için gerekli sağlam bilgiler yoktu.

Salt ussal çözümlerin yetmeyeceği, buna göre mantığın bir
yöntem olamayacağr, onun ancak ve ancak zihnimizin ortak
işleyiş biçim_lerini ortaya koyduğu, iöntemin temelini oluştur-
sa da her kapryr açan bir anahtar olamayacağı modern zaman-
larrn başlarrnda anlaşıldr. Aristoteles'in Organon'u uzun yüz-
yrllardan sonra Bacon'rn Novum orgaııumıunu karşrsrnda bul-
duysa, bu durum bir fil,ozofun bir filozofa herhangi bir eleşti-
ri yöneltmesinden çok ötede, yeni bir çağm, buna bağlı olarak
,yeni bir bilgi anlayrşrnln dpğmasryla ilgilidir. Bundan böyle en
genel bilgilerden değil tek tek olgulardan yola çüılacaktı, in-
san usu bilimde yaratrcr olmak istiyorsa genelden özele yürü-
meyi bırakmalr, tek tek olgıılann genel bilgisine yönelmeliydi.
Bacon ve Descartes bize yöntemin temel özelliklerini ve temel
kurallannr duyururken yöntemi mantütan kesinlikle ayrrdılar,
bilimin ussallrktan öte dayanaklan bulunmasl gerektiğini bildir-
diler ve böylece tüm düşünce alanrnda yüzyıllardrr sarsrlmaz
bir biçimde egemenliğini sürdürmüş olan Aristotelesci mantığı
bilimsel araştrrmalar çerçevesinde yetersiz ilan ettiler.

Giderek yöntem fikri kökten değişti. Çünkü moderrr zaman-
lar bize bilginin olanlar arasrndan olmaktan çok olasr olan-
lar arasrnda.n derlenmesi gerektiğini öğretti. Eski bilimsel dü-
şünce yalnızca varolan ya da varolduğu sanrlan şeylerin ala-
nrnda düz bir saptayrcrlrk görevi yükleniyordu. Bu bakrş açısr
Leibniz'le sarsıldr. Leibniz için her olan şeyin bir mantrksal
temeli olmalıydı. Olasrnrn zengin kaynağına bizi ilk olarak yö-
nelten Leibniz'e göre, tannsal anlrk, her şeyden önce, tüm ya-
ratma ediminden önce bir olasr dünyalar sonsuzluğunu içeri-
yordu. Tannsal istem bu olasr dünyalar arasından en yetkini-
ni seçip gerçekleştirdi. Leibniz şöyle diyordu: "Bir şeyin olasr-
lrğr, bizim tarafrmrzdan, kawamı ögelerine ayırdığrmız zaman
ve bu ögelerden hiçbiri uyarsız olmadığı zaman a priori tanrn-
maktadrr." Bu durumda olasrlrk, olmazlrğrn karşrtr olarak, ara-
lannda çelişki bulunmayan ögeler toplamrnr bize duyuruyor-
du. Leibniz'de işin mantrğrna yükselmek olarak beliren olasr-
lrk araştrrmasr, giderek evrenin bütünsel yaprsr içinde, görü-
nürün arasrndan görünmezi, varolanrn arasrndan varo]acak
olanı, somut olarak be]irenin arasrndan en genel olanr görüp
göstermek anlamr kazandr.
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olanla yetindiğimiz zaman ilerlemenin çok srııırlr bir anla.mr olacaktır. Çünkü olan bizim görebildiğimizle sınrrlıdır. İler-lemenin tüm gizi varolmakla ya da varolacak olmakla birliktegözlerimize kendisini açmayan şeyi ne yaplp yapıp ortaya çr-karmaktır. Olup da görülenle olup da görürımlv"" vu da ola-cak olup da görünmeyen arasrndaki o görülmez g"çlş yeri, ger-
çekte bilimde de, sanatt a da yaratıhcığa seçış ye.iai.. Bitimadamr da, sanat adamr da, herkesin göremediğİ pekçok şeyigörebilmesiyle aynlrr. Bilimde olasrya yönelmek, bilinmedikyolları denemek ve bu yollan izlediğimizde nereye kadar gi-
debileceğimizi araştırmak demektir. Bilimsel düşüncenin verim-liliği kendisine sayrsız olasılıklar arasrndan yol aça aça, umul-madık yerlere açrlmasından gelir. Aristotelesci düşüncede ikin-cil bir yere yerleştirilmiş olan olasr düşünce, drışunce tarihin-de birincil yeri aldıktan sonra eşsiz verimlııtt" yaratıcı birgüç kayna$ durumuıa gelmiştir.

Böylece bilimsel düşünce gelişigüzel ussal arayıştan ölç-
meci ya da deneyci ussal anlayrşa doğru bir geçiş yapmakla
tam tamrna gerçekliklerin alanrna yerleşmiştır. art* evrenin
bizim için en önem]i yanr, göreli ilişkileriyle ölçülebilir yanı-
dır. Bu gelişme, tam anlamında "niçin" sorusunu soran eski
düşünceden "Iıasıl" sorusunu soran yeni düşünceye d-oğru birgeçişi duyurur. Çünkü niçin sorusunu sor-duğunuz zaman, bir
nedenden bir nedene geçerek, nedenler zincirinde ilerleyerek
bir ilk nedene gelir takıhrsınu. yağmur niçin yağar sorusuna
verilecek en sonuncu yanrt Tann öyle istediği için'dir. oysa
yağmurun nasıl yağdrğr sorunu doğa olayları arasrndaki ilişki-
lerin niceliksel olarak saptanmasıyla verilecektir. Böylece in-
sanoğlu modern düşünce içinde olasınrn yaratıcr gücünü orta-ya koyduktan sonra görelinin zeminini keşfetmiştir. Artü,
mutlak düşünce, bize hiçbir gerçek bilgiyi, hiçbir doğruyu söz-
vermeyecek ve yaşamla ilgili hiçbir kolayl-ığı sağlamayacak,
yalıtrk düşüncedir. Bu düşüncenin son saltanatr ancak inanç
alanında sürebilir.

Buna göre yasalarr koymak da, yasalarr çürütmek de, ku-
ramlarr öne sürmek de, kuramlan çürütmek de ancak göreli
belirlemeler içinde olasıdır. Bundan böyle bilimsel düşüncede
her şey ölçmeye indirgenmiş gibidir. Artık öngörüler bile öiç-
meyle ya da bir takım itişkilerin arasındaki niceliksel bağı ya-
kalamakla ilgilidir. Ölçemeyen düşünce felsefi düşüncedir, o
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da bir takım ölçümlerin uzağına Oılştrlğü zaman, ölçmelerle
doğulanan bilimsel verilerin dışına düştüğü zamarL felsefe ol-
maktan çıkacaktır. Bu yüzden çağdaş bilimsel düşücelerin ya
da çalışmalarrn temelinde istatistik araştırmalar yer almakta,
drr. Çağımızda tüm bilimler için zorunlu bir bilgi alanı duru-
muna gelmiş olan istatistik, öIçmeyle ilgili usullerin tümünü
kapsar. Bununla birlikte istatistiğin yaln:u,ca çağdaşlanmrzda
ortaya konulmuş bir buluş olduğunu söylemek güçtür. Çinlile-
rin bundan dört bin yıl kadar önce tanmla iJ.gili istatistik tab,
lolar oluşturduklannı düşünürsek, konunun insanlrk için ne
ölçüde köklü bir önem taşıdığını kavrarız. Ancak Yeniçağ'a
kadar istatistik çalrşmalarrnrn son derece kaba bir sayma edi-
minden öteye geçmediğini söyleyebiliriz. Çağımızda iktisatçı-
lar, toplumbilimciler, fizikçiler, sanayiciler, tarımcrlar, ruhbi-
limciler tüm bilimsel araştırmalannr, tüm olasılrk hesaplannı
istatistik verilere dayandrrırlar. Özellikle uygulamalı ruhbilim
alanrnda tüm verimli sonuçlar, istatistik verilere dayandırıl-
mıştır. Demek ki, ölçme, yalnwca matematik bilimlerde ve do-
ğa bilimlerinde değil, insan bilimlerinde de vazgeçilmcz bir tu-
tumdur.

YENİ BtLİMsEt KAVRAYIş
Böylece foiliasollik doğayla insanrn dokunuştuğu noktada

ya da insanla doğanın oluşturduğu ortak alanda olasılrklardan
giderek yeni gerçeklikler yaratma a,rılamı taşryor. Sürekli ola-
rak dünyayı aramak ya da dünyada deneyler yapmak hiç dur-
madan dünya için öngörtiıler ortaya koymakla bütıinleşiyor.
Bilimsellik, insanın yepyeni tasan]ara ulaştığı noktada verim-
lilik kazanmakta. Bunu bir anlamda deneyle u§un ya da hatta
deneyci bakışla usçu bakışın ortaklaşmasıyla ortaya çıkan yet-
kin bir atılım olarak anlamak doğru olur. Dünyanın karma-
şülaşmasıyla ortaya çıkan güç ve çetrefil yaşam biçimleri ba-
zı düşünenleri bugün de bir takrm doğal yaşam düşlerine iti-
yor olsa da, bu düşlerin bittiği yeııle, bu düşlerden sıynlıp
gözlerimizi gerçekliklere açtrğrmrz yerde bilimin dünyayı biraz
daha ele geçirme konusunda yeni zaferleriylo karşr karşrya ka-
lıyoruz. Gaston Bachelard bu us ve deney bütünleşmesini şöy-
le belirliyor: "Bilimsel eylem düşünüldüğünde, gerçekçilikle us-
çuluğun durmadan görüş alrşverişinde bu]unduğu görülür. Tek
başına ne biri ne öbürü yeter bilimsel kaırıtı orta,ya koymaya.
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Fizik bilimlerin alanrnda bir çırpıda gerçekliğtn temellerini be-
lirleyecek bir olgunun sozgisine yer yoktur, deneysel araştırma-
larla ilgili yöntemlerimize temel kategorileri sunacak ussal
(mutlak ve belirleyici) bir inanca da yer yoktur. (...) Kuram
ve deney arasındaki ilişkiler öylesine sıkı ilişkilerdir ki, deney-
sel olsun ussal olsun, hiçbir yöntem değerini sonuna ka<lar
koruvabilecek durumda değildir. Daha da ilerive gidilebilir:
bir vöntem, konusunu venilevemediğimiz z,aman sonunda ve-
rimtiliğini yitireeektir" (yenl bllimsel düşüncet.

öv]evse her tasanm bir önceki ta,sanma vöne]tilmis tıir
elestiridir. her veni düsünee bir önceki düşüncevi va da önceki
düsünceleri zorda bırakabi]ecek, hatta vürürlükten kaldıra,bi-
lecek bir düşüncedir. Hiçbir bilsinin. hiçbir yöntemin kenrlini
sonuna kadar konıvabi]eceğini düsünemeviz. Jet ucağı fikri
pervaneli uçak fikrini çelmiştir, elektrikli lokomotif fikri bu-
harlı fikrini çürütmüştür. Öyleyse bilimin alanında olmak. son-
suz bir tartışma ya da çekişme alanında olmaktr. Gaston Bac-
helard, aynr yapıtında, şöyle der: "Bilimsel gözlem her zaman
tartrşmacr bir gözlemdir. Bu gözlem önceki bir savı, öncesel
bir şemavı bir gözlem tasansrnr doğrutar ya da saka,tla,r. Bu
gözlem doğrulayarak gösterir, göninümleri bir sıradüzenine
sokar, dolaysız, aşar, şemalan kurduktan sonra gerçeği yeni-
den kurar. Doğal olarak gözlemden deneye geçildiğinde bilgi-
nin tartışmalr özyaprsı daha da belirginleşir.''

ınsanlık bundan böyle uygulama.da karşılığı olmavan sorun-
larla ilgilenmeyi kesinlikle bıraktı. Bir anlamda fiziğin meta,-
fiziğe egemen olmasr. ya da fiziğin metafiziği etkisiz brrakma-
sıydr bu. Bu bir anlamda da kuramrn uygulamaya bağımlı
olmasıydr. Bu, kuramla uygulamanın içiçe geçmesi, birbirin-
den ayn düşünüIemez olmasr, aynlmaz bir biçimde bütünle-
şerek birbirini koşullamasıdrr. Deneyin usa, usun deneye srkr
sıkıya bağımlılanması insanla dünyanın ilişkisini sıkrlaştırdr.
Araştırmacr bundan böyle Iaboratuvar insanı dunımuna geldi,
gözlem ve deney bilimsel düşüncenin baş koşulu oldu. İnsan
dünyayı daha iyi kavrayabilmek, onun gizlerini en ince aynn-
tılanna kadar sökebilmek için dünyayla kendisi arasrna ken-
di eliyle yaptığı güçtü araçlan yerleştirdi. İnsanla dünya ara-
sına güçlü köprüler kuruldu böylece. Örneğin , araştırmacı
çıplak gözle göremeyeceği pekçok şeyi elektronik mikroskopla
gözlemleyerek yeni buluşlara doğru yöneldi. Hücre biyolojisi-
nin gelişmesi bize elektronik mikroskobun bir armağanı oldu.
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Laboratuvarlar gittikçe karmaşrklaştı. Şimdi artü labora-
tuvar dediğimiz yer bilginin özel çalışma odasrndan daha çokbir şeydir. Orada gözlem araçlan vardır, bir doğa olayrnr ya-
pay olarak gerçekleştirmeye yarayan çeşitli araç|ar vardrr, ora-
da bilim adamından, bilim adamlan topluluğundan ayrı ola-
rak çeşitli çalışanlar vardır, uzmanlar ve yardrmcrlan vardrr.
Laboratuvar artrk bir tasarlama ortamrdrr, olasrlıklardan yola
çıkarak yeni koşullara ulaşma ortamrdrr, özel olarak bir kur-
ma ve yaratma ortamrdrr. Artık makina, araç ve gereç insanrn
her an eli altında bulundurduğu, eli kadar önemli şeylerdir.l,aboratuvar denilen orham, olayların yapay olarak gerçekleş-
tirildiği ortam, doğanm üzerine kurulan ikinci bir doğanın, bir
anlamda yapay bir doğanın tasarlandığı ve üretitdiğİ yerdir.

UZMANLAŞMA
Bu akış içinde tüm bilimlerin tek bir bilim oluştururcasr-

na geliştiğini görürriz. En eski zamanlarda tek bir bilim ya da
tek bir bilgi alanı vardı, o zaman|ar gerçek anlamda ussal dü-
şünceye yönelmek bilim yapmak demekti. Bilimle felsefenin
aynı anlama geldiği o dönemlerden sonra, bilimler tekr teker o
genel bilimden ya da felsefeden koparak, özerkleşmeye başla-
mışlardr. yeniçağ başlanndan bugüne doğru yüründükçe tek
tek bilimlerin özerk olarak ayn bilgi alanlarr oluşturuşunun
renkleri serüveni izlenir. Başlangıçta birbirinden apayn dura-
cak gibi görünen bilimler zaman|a sıkı işbirliğine girdiler. Ga-
lileo Galilei bize matematikle fiziğin bir metamatik-fizik bilimi
oluşturmak üzere bütünleşmesi zorunluluğunu duyıırmuştu.
özerkliğini yakrn geçmişte kazanmış olan ruhbilimin ve top-
]umbilimin de katıldığı bilimler topluluğu içinde sürekli bir et-
kileşim sözkonusudur, birinin elde ettiği bir doğru bir başka-
sına bilgi olarak katrlırken, birinin ortaya koyduğu bir veri
bir başkasının gelişimine katkrda bulunmaktadrr, birinde geliş-
tirilen bir kuram bir başkasındaki gelişimleri etkilemektedir.
Buna göre bilimlerin çeşitlilenmesi onları birbirine daha zorun-
lu duruma gİtirmiştir.

uzmanlıkların birbirine karıştığı anlamrna gelmez elbette
bu. Bir başka bilimin bulgulanndan yararlanmaya çalışan bir
bilim adamı elbette o bilimin konularınr ve yöntemlerini tüm
incelikleriyle bılebilecek durumda değildir. Tarihin toplumbilim-
don, toplumbilimin ruhbilimden, ruhbilimin fizyolojiden yarar-
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lanmak zorunda olmasr bilimler arasındaki belirgin srnrrlarr

kaldınrken, bilim adamlarr elbette böylesine gelişmiş bir bilim
dünyasında birer genel bilgin olma şansına sahip olamayacak_
lardı. Bu durum bilim adamlarrnrn srkr işbirliğini zorunlu kıldı.
Bu gereklilik bilim adamınr genel bilsin durumuna getiremese

de ona her şeyi bütünsel açıdan görebilme zorunluluğunu ge_

tirdi. Günümüzün bilim adamr kendi alanrnda derinleştikçe,
öbür alanlara bağlanan bir takrm yollardan geçerek, genel bil-
giye belli bir ölçüde ulaşmakla yükümlü duyuyor kendini.

Çağımrzrn belirgin özelliklerinden birini oluşturan bu uz-

manlaşma atrlrmr; bilimseilik yolunda şansr daha az olan bir
takrm bilgi alanlannda da bilimselleşme istemini yarattl. Este-

tik gibi, mantrk gibi alanlar, felsefenin yöntemleriyle çalrşma
geleneğini modern zamanlarda bile sürdürmüş olan bu alanlar
da bugğn bu eğilimi gösteriyor. Bir estetiğin, bir mantığın bi_

lim olup olamayacağı, olabileceklerse hangi koşullarda olabile-
cekleri başka bir bağlamda ele alrnmasr gereken bir sorundur.

Ancak bilimselleşme olanağr bulamayan bilgi alanlannln gide_

rek etkilerini yitirecekleri de bir gerçektir. Mantıksal olumcu-

luğu savunan viyana okulunun başlıca kişisi R. carnap bu eği_

limi felsefeyi de yoksayarak şöyle ortaya koyuyor: "Doğa bi-

limleri ve matematik bilimler bağımsız bilim özelliği kazan-
mak üzere felsefenin bağrrndan koptular, Bugün elbette hiç
kimse fiziği felsefenin bir parçası olarak düşünemez, fiziğin
kökeni felsefe olsa da. Aynr durum toplumbilim için de, en

azındanmetafiziğin sözde savlarrna bulaşmaksrzrn toplumsal
ıılaylann ve onlann karşılıklr ilişkilerinin araştrrmasrna deney_

sel yöntemlerle yönelinen toplumbilim için de sözkonusudur.
Sonunda ruhbilimciler de metafizik katkılarrn dışında deneyler
geliştirdikleri ölçüde kendi inceleme alanlannr felsefeyle ilgili
olmayan gerçek olgularrn bilimiyle ilgili bir alan olarak görü-

yorlar. Buna koşut olarak mantık, bilimin mantrğr, felsefeden
kurtulacak olgunluğa varmrştrr, ,daha derin, ya da ,daha yük_

sek, bilgilerden sözetmeye yönelinmeksizin tam anlamında bi-

limsel yöntemleri izleyerek çalrşmalar yaprlan tam tamrna bi-
limsel bir alan kuracak olgunluğa varmrştrr. Bana öyle geliyor
ki, gövdeden kopacak son daldrr bu. Öyleyse felsefeye ne kalı_
yor? yalnwca metafizikçiye özgü sorular kalryor. Evrenin ilk
nedeni nedır? Hiçliğın özü nedir? Ancak bunlar sözde sorun-
lardrr, hiçbir bümsel içeriği olmayan sorunlardır."

Bilimlerin olumlu bilgiye yönelerek felsefeden ayrrlmasr,
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bilimselleşme inancrnı pekiştirirken, felsefeye olan bağlılığı yer
yer §arsar gibi oldu. Bilimler gerçek alanlannr kurdukça fel-
sefeye yer kalmayacak düşüncesi giderek a&r basmaya baş-
kdı. Özellikle bileİyi bilimsel bilgi ve metafizik bilgi olmak üze-
re ikiye ayıranlar artrk felsefeye yer kalmadığını ya da ona
yalnızca metafizik araştrrmalann kaldığını söylemeye kadar
gittiler. Carna,p'ın felsefeye ayırdığı "evrenin ilk nedeni nedir"
gibi, "hıçliğin özü nedir" gibi sorular, gerçekte sözde sorular-
dır ve artık sorulmaması gereken sorulardır. Buna karşılık fel-
sefe, bilimleri gerçek alanlanna göndermiş ve onlann yükünü
atmış olarak, şimdi daha büyük bir yetkiyle insan sorunlanna
yönelecektir. İnsanın deneysel bilgiye götürülemeyecek, ancak
genel düzeyde tartışılmasr gereken nice sorunu vardrr. Filozof
bundan böyle en genel düzeyde doğrunun araştrncısıdır. B. Rus-
sell şöyle der: "Doğrunun araştrrılmasında bilerek bilmeyerek
bazı sınırlar konulduğunda, felsefe korkuyla sakatlanır."

m.

RIJHBİLİMİN KURutMAsI
Ça$mrzın en önemli bilimsel olaylanndan biri ruhbilimin

bir bilim olarak kunılması oldu. Bu büyük olayın önemini gör-
mezden gelenler elbette toplumsallığın yanında bireyselliğe,
nesnelliğin yanında öznelliğe yaşam hakkı tarrımak istemeyen-
ler ve buna göre insanlık yolunda insan gerçeğini sakatlamak
sibi bir yanlışa düşmekten saJtınmayanlardrr. Oysa çağdaş top-
lumsallrk bilinci bize, nıhbilimin de büyük katkısryla, bireyin
bulunmadıS yerde toplumun, öznelin bulunmadığı yerde nesne-
lin olamayacağını öğretiyor. Toplumsallrkta erimiş birey, orta-
çağ lIıristiyan toplum düzeni:ıin bir özelliğiydi, bugıin de an-
cak buna benzer bir düzen arılayrşını sürdürenlerin düşü ola-
bilir. Yansı kopanlmlş ya da içi çıkanlmış gerçeklik gerçek-
likten başka bir şey olacaktrr.

xrx. yüzyılda nıhbilimin özerk bir bitim olarak kunılma-
sı, düşünco ve §anat alanrna büyük yenilikler getirdi. Eski za-
manlarda az epk btr gizler alaııı olarak belirlenen insan nıh-
sallıfi bundan böyle tüm gizlerinden annmaya ve deneyle doğ-
ruIanmış bilsilerin ısığında nesnel olaraJt tanrnmaya başladı.
Bu gelişim daha sağlıklı bir nıhsal yaşam için olanaklar sağlan-
masına, bir de inşaııın bir kunıcu ve yaratıcı olaral« kendini da-
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ha iyi tanrmasrna kapı açtı. Ruhbilim, daha önceleri felsefenin
bir dalı olarak, zihinsel edimlerin metafizik aynştrrmasma ay-
rrlmıştı. Ancak modern zamanlatın başlannda filozoflar, özel-
likle İngiliz fi|ozoflan bu gidişi değiştirmek istediler ve ruhbi-
lime bilimsellik yolunda ilk itkileri kazandrrdrlar.

Ruhbilim terimini ilk olaraJt Alman reformcusu Melanch-
ton (1497-1560) kullandı. Ancak ruhbilim gerçek atılımrnr
XVI[. yüzyılla birlikte gerçekleştirdi. Onun XIX. yüzyılda baş-
layan hızlı gelişimi birçok ruhbilim okulunun doğmasına yol
açh. Bu durum başlangıçta bu yeni bilimin bilimsellik yolunda
bazı gtiçlüklere uğradrğınr ve onda bir takım bilgilerin kuram
niteliğini aşmadığınr gösterir. Aıcak bu geçiş ya da kuruluş
dönemi çok uzun sürmedi ve ruhbilim zamanla dawanrş araş-
tırmasr özelliğini kazanarak bilimseltik yolunda ciddi a.dımlar
attı. Bundan böyle yalnızca dawanrşlarımızı, yani yapıp ettik-
lerimizi, yaz|p söylediklerimizi konu edinen bu genç bilim, in-
san ruhsallığını öğrenmek adrna, insan dawanışIan kadar hay-
van dawanrşlannr, normal davranışlar kadar anormal dawanrş-
lan da ele aldı, bireysel davranrşlar yanrnda toplumsal dawa-
nışIan da gözlemledi. Bu yolda o biyoloİi gibi, tıp gibi, toplum-
bilim gibi bilimlerin buluşIanndan da yararlandı, aynca bu bi-
limlere çeşitli veriler sağladı.

Ruh son:nu en eski zamanlardan beri insanr ilglendirmiş-
ti. platon bize maddi dünyadan ayn bir nıhsallıklar dünyasr-
nın varlrğrnr göstermeye çalışmrştr. Aristoteles, Platon'unkine
göre büyük öIçüde gerçekçi özellikler taşıyan bakış açrsıyla,
çağdaş ruhbilimin ortaya koyduğu bilgilere ters düşmeyecek
belirlemelerde bulunmuştu. Ona göre ruh denilen şey bedenin
bir işIevinden başka bir şey değildi. Filozof, "5;öz bir hayvan
olsaydı görü onun ruhu olacaktr" diyordu. Bundan rahatlıkla
şunu anlayabilirdik: görme nasıl gözün işleviyse, ruhsallık da
bedenin işlevidir. Buna göre bizim yaşam deneylerimiz ve dav-
ranrşlanmrz Platon'da olduğu gibi, başka dünvalara gidip ge-
len bir ruhun edimleriyle ilgili değildir, fizyolojik süreçlerin
ürünteridir. Öte yandan Aristoteles nıh araştırrnasınt birinci
planda önemsiyor, De anima'nın en başında şunlan sövlüyor-
du: "Her bilgi bizim gözümüzde güzel ve eşsiz bir şeydir: bu-
nunla birlikte biz bir bilgıyi öbürüne ya tamuyar olmasr nede-
nivle ya da üst değerde ve daha ilgi çekici nesneleri ortaya
koyuşuyla yeğ tutuyoruz. Bu iki açıdan ruh araştrrmasını bi-
rinci sıraya yerleştirmek doğru olur. Ruhun bilgisi elbette tüm
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doğrulann araştrnlmasrna, özel]ikle doğanın bilimine büytik bir
katkı sağlıyor, çünkü ruh en sonunda hayvanların ilkesidir."
De anima'da Aristotales ruhun bedenden ayrı|maz olduğunu
da söyleyecektir.

Ruhbilimin gelişmesinde en büyük katkılardan biri modern
zamanlarrn başlannda Kilise baskrsrnrn azalmasryla gelişen fiz-
yoloji biliminin katkrsrdır. Eski zamanlarda filozoflar fizyoloji
araştrrmalanyla pek ilgilenmedi]er, çünkü fizyoloji insan ruhu-
nu değil, pek de önemli olmayan insan bedenini inceliyordu.
Bununla birlikte fizyolo|i araştırmalanna yönelenlerin bulgulan
zamanla filozoflann dikkatini çekti. Kan dolaşrmı, beynin işiev-
leri, renkleri ve sesleri algılayışrmız gibi konulara getirilen açık-
]ıklar ruhbilimin bir bilim olarak kurulmasrna yardrmcr oldu.
17B9'da ruhbilim, Alman fizyoloji bilgini ve filozofu Wundt'un
Leipzig'de bir nıhbilim enstitüsü açmasryla resmen kurulmuş
oldu. Bundan sonra ruhbilimde deneysel araştrrmalar birbirini
izledi.

Ruhbilim en büyük atrlımrnr, elde ettiği bilgileri öğrenme
sorununa götürerek yaptı. Temel soru şuydu: öğrenmeye yat-
kınlık evrimin hangi derecesinde kendini gösterir? Hayvanlara
uygulanan aç bırakma deneyleri bu yolda yeni bilgiler elde
edilmesini sağladr Aç bırakılan hayvana yiyecek bulnna olana-
ğı veriliyor, haywanın doğrudan doğruya yiyeceğe yönelmesi
için epeyce deney yapması gerekiyordu. Hayvan ardarda yanil-
malardan sonra yiyeceğe giden yolu bulabiliyordu. Böylece çe-
şitli hayvan türleri arasında öğrenme zamanlarr ve yanıIma
biçimleri birbiriyle karşılaştınldr, bu deneyler srrasrnda görme,
işitme, kavı,ama üzerine ve daha başka ruhsal süreçler üzeri-
ne değişik bilgiler etde editdi. Ruhbitimin eğitim alanrna ya da
"çocuk yetiştirme" alanına slrişi böyle oldu. Ruhbilimle ilgili
yeni buluşlar, eğitimde yeni etkili yöntemler uygulama olanağı
sağlayacaktı, ayrrca, erişkin kişinin dawanışlanna açıklık ge-
tirecekti. Bu alandaki çalışmalar çeşitli tartrşmalarta kesildi.
çocuğun duyarlılığı ve öğrenmeye yatkınlığı üzerine önemli bu-
luşlar, ancak bu yüzyılın başlannda ortaya konulabildi. Buna
göre çocuk ruhbilimi, yüzyrlrmrzrn başansı oldu. Gerçekte ço-
cuk ıTıhsallığınr ortaya çıkarmak pek zordu, çocuklar yaşam
deneylerini açıklayabilecek olgunlukta değillerdi.
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ANORMAIİN ARAŞTIRILMASI

Ruhbilimde çok önemli buluşlann bazı|arı anormal davrrı,-
nrşlarrn incelenmesiyle elde edildi. Akıl hastalan, sinirliler ve
geri zek6,1rlar bu yeni bilimin araştrrma alanına girdiler. Ruh-
bilim bir bilim o]madan önoe aJrıl hastalan birer suçlu gibi
alrnryorlar, hrrsrz]arla ve katillerle bir tutuluyorlardr. Şeytan
uğramış kişiler olarak değerlendirilen akıl hastalan, kapatıl-
dıklan izbelerde sürekli dayak yerlerdi. Akıl hastalannrn hasta
sayrlması, Fransrz hekimi Pinel'le (1745-1826) başlamıştır. 1793'

te Paris'te Bicetı^e hastanesi başhekimliğine getirilen Pinel,
hastalan zincirden kurtarmaya, iyileştirmeye çalıştr. Pinel ve
arkadaşlan, davranrş bozukluklarrnrn nedenlerini araştırryor-
]ar, bu bozukluklan srnrflamaya çalışıyorlardr. Onlar bazı deli-
|ik biçimlerinin altrnda beyin dokularrnın frensi.ı]e bozulmasr,
beyin damarlarrnrn sertleşmesi, uyuşturucu yüzünden sinir sis-
teminin yüıma uğramasr gibi orgarıik nedenleri buldular. Ba-
zr hastalrklar görünürde organik bir bozukluğa dayanmryordu,
bu tür hastalık]ar, işlevsel hastalıklar olarak belirlendi. Ruh-
hekimliği işte böylece doğdu ve iki yeni bilim, ruhhekimliği ve
ruhbilim sıkı bir işbirliğine girdiler. 3u iki alanr birleştiren-
başlıca etkinlik zihin testlerinin uygulanmasryd. Bu iki bilirn-
den birine daha çok anormal olan, öbürüne daha çok norrnal
olan bırakılmış gibiydi. Ancak, ruhbilimci, normal dawranışlan
ele alırken, anormal davranışlan da konu ediniyor, ruhhekimi
bu arada anormali daha iyi kavrayabilmek için normalin araş,
tırmasrna yöneliyordu.

Bu arada, ruhbilim ve psikiyatri alanrnda çok çarpıcı, çok
panltılı bir takım buluşlar gerçekleştirildi. Bu da bu a]anlara
ilginin artnıasını, buna koşut olarak bazı bilimdışı etkinliklere
;ıönelinmesini getirdi. Bu hızlı gelişim içinde hipnoz konusunun
tazelenmesi, bu ilgi çekici oluşumlara örnektir. Konunun baş-
langrcr L776'ya, dayanrr. O yıl Viyanalr hekim Mesmer (1734,

1815), bazr sinirlilik belirtilerini mrknatrsla giderdiğini açıkla-
mrştr. Mesmer'e göre münatıstan çrkan bir güç, hastanrn be-

denine girip sinirliliği yokediyordu. Gerçekte bunun için mık-
natrsa gerek yoktu. Hipnoz, yapay yollarla oluşturulmuş uyku,
dur ve hasta üzerinde belli bir etki uyandrrmaya dayanır. Ni-
tekim Mesmer de, bir süre sonra, hipnoz için mıknatrsrn zorun-
lu olmadrğrnr gördü, elleriyle de aynr sonucu alabiliyordu.
Bilginler Mesmer'i şarlatan ilan ettiler. Bu suçlama Mesmer'in
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ününü arüırdı. Mesmer'den sonra hipnoz unutulur gibi otdu,
Daha sonra İngiliz hekimleri, hipnozu, hipnotizma adıyla geliş-
tirdiler. Bu gelişim içinde, konunun gizemli anlamr orta<lan
kalktı. o artık zihnin yorulmasryla açülanryor, ağir ameliyat-
larda "uyuşturucu" olarak kullanrhyordu. kloroform bulunduk-
tan sonra bu sanatrn geçerliliği kalmadı.

Mesmer elbette ruhbilimi kötüye kullanan biri değildi, ancak
ruhbilimi kötüye kullananlar da çok oldu. Ruhbilimin gelişme-
Iori o kadar itgi çekti ki, hemen herkes en kolayından ruhbilim-
sel açıklamalar yapma alrşkanlrğnr edindi. Bu ara,da bu işten
pata kazanmak isteyenler tezgöhlannr bir güzel kurdu]ar.
Frenologlar kafatasınrn tümseklerini inceleyerek kişinin ruhsal
özellik]erini ortaya koymaya çalışıyorlar, fizyonomist|er yüz
çizgilerine bakarak kişilik araştırması yapıyorlar, grafologlar
elyazısrnr inceleyerek yetenek araştırmasına kalkıyorlardr. Bu
arada insanlara başannrn yolunu göstermek üzere çalışmalara
dalanlar da az değitdi. Bu tür çalrşmalar elbette gerçek ruhbi-
Iim çalrşmalannr şu ya da bu yönde etkileyebilecek çalışma-
lar olmadı ve geniş bir ilgi yaratarak ruhbilimin kryısında ya
da dışında insanlan oyaladı.

Ruhbilim çalışmalan, zekiı geriliği sorununu da avdınlattı.
Eskiden, zekö geriliğinin doğaüstü güçlere bazlı olduğuna ina-
nrlırdr. Geri zekAlrlar genellikle bol bol dayak yerlerdi, bun-
dan amaç içlerindeki şytanı kaçırabilmekti. konunun avdrn-
latılmasrnda en büyük katliu, Fransrz eğitimcisi ve hekimi
Itard'ın (1775-1838) katkrsıdır. Itard, sağır-dilsiz okulunun he-
kimiydi, 1798'de bulunan "vahşi" bir çocukla itgilendi ve bunun
sonucunda zekd, geriliği diye bir sonınun sözkonusu olduğu-
nu ortaya kovdu. Beş yıI boyunca yaptığı sabrrlı çalışmavla,
Itard. zek6, geliştirme işinin belli bir yere kadar götürüIebilece-
ğini göstermiş oldu. 1798'de, Güney Fransa'daki ormanlarda.
dört avak üstünde yürüyen, anlaşrlmaz sesler çıkaran bir ço-cuk bulundu. Çocuk "v&hşi" denilebilecek bir yapıdaydı, hay-
vanlar sibi yiyor, yanrna yaklaşanı ısrnyordu. pinel, bu çocuğu,"geri" diye niteledi. Itard, çocuğun durumunu tümüyle aydrn-
latmak istiyordu. Beş yıI boyrınca sürdürüten eğitim çabalannabüyük bir dirençle karşı kovan çocuğun bu süre içinde çok azbir gelişme gösterdiği sönildü. Beş yrlrn sonunda, Itard, tam
bir umutsuzluğa düşmüştü. Bununla birlikte onun çabalan tü-
müyle boşa gitmemişti: çocuk nesneleri tanrmayr becermiş, bir-
çok sözcük öğrenmiş, azçok ya.zabilmeyi ve okuyabilmeyi ba-
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şarlnıştı. Çocuğu ortama uydurma çabalan çocuğun zihinsel
yetersizliği karşrsrnda bir ölçüde etkisiz kalmıştı. Bu çalışma-
larrndan aldığı sorluçlarla, Itard, klinik ruhbilimin gelişmesine
büyü_lt katkılarda bulunmuş oldu.

Böylece geliştirilen klinik yöntemler, özellikle hastanın he-
kime başvurmasrna yol açan bozukluklarrn tanrnmasında ve
iyileştirilmesinde kullanı]ır oldu. Böylece, klinikçi ruhbilim uz-
mant, hastalığın tanrnmasrna yardrmcr olacak testler kullanma-
ya yöneldi. Ruhbilimcinin kullandığı testler, hastanın ruhsal
durumunu aydınlatrcr düzenli soruşturma yöntemlerinden oluş-
maktadır. Ruhbilimci, her şeyden önce, ruhsal bozukiuğu ya-
ratan nedenleri bulup çrkarmaya bakar. Testler, özellikle zekA,

geriliğine ve organik bozukluklara dayanan uyum eksiklikle-
rini belirlemekte büyük kolaylık sağlamaktadır. Testlerin ge-

lişmesine koşut olarak, ruhbilimde, istatistik yöntemler de bü-
yük bir kullanrm alanr buldu. Matematiğin ruhbilime uygulan-
masıyla elde edilen bu yöntemler, bugün geniş bir kullanım
alanr bulmuştur. İstatistik yöntem.ler, zekğ, testlerinin, kişilü
testlerinin, daha başka testlerin bir örnekleştirilmesinde önem-
li bir rol oynamaktad,ır.

KoşIJLLANMA u ÖĞnnr.rıvın

İnsan ruhsallığının önemli bir özelliğini, koşullanma özel-
liğini Rus fizyoloji bilgini İvan Pavlov (1849-1936) gösterdi ve
böylece ruhbilimin gelişim çizgisine önemli bir aşama eklemiş
oldu. İnsanoğlu koşullu reflekslerin oluşmasrnı çeşitli örnekle,
riyle yüzyilar boyu gözlemledi, ancak Pavlov'a kadar bu alan-
da kuramsal ve uygulamalı köklü çalşmalar sözkonusu olma,
dı. Doğduğumuz andan başlayarak, hatta doğmadan önce, bir-
çok koşullu refleks edinmekte olduğumuz gerçeğini bümsel te-

melleriyle gösterme yolunda açılan bu yeni çığrr, insan ruhsal,
lığrnın maddi yaşamn gereklerine nasrl sıkr srkrya bağlı oldu,
ğtr konusunda geniş bitgiler edinmemize yol açtı. İvarr Pavlov
koşullu refleksler konusunda düzenli bir araştrrmaya girmiş, bu
araştrrma,srnı, özellikle sinürim aygıtr üzerinde yaptığı deney-
lerle geliştirmişti. Bir dış uyanyla ortaya çftan ve devinim gi,
bi, salgılama gibi tepkilere yol açan, istemdrşr sinir etkinliği
olarak koşullu refleks, ruhsal yaşamımrzın önem]i bir yüzünü.

oluşturuyordu.
Koşullu refleksler, organizmanrn belli bir uyanya verdiğii
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yanltlar olarak belirleyebileceğimiz, doğuştan refleksler ya da
koşulsuz refleksler üzerine kurulmaktaydr. Öyleyse bu tür ref-
leksler canlrların sinir sisteminde bulunmayal7,, ancak doğuştan
olan bir ref]ekse (ışıkta gözbebeğinin daralmasr gibi) dayana-
rak ortaya çrkan reflekslerdi. Bireyin ömür boyu elde ettiği
bu refleksler sık srk yinelenmezlerse yok olup giderlerdi. Koşul-
lu refleksleri açüça ortaya koyan apaçü belirtiler vardi; ör-
neğin, deniz trrtması olan kişi, gemiye girer girmez, hatta ge-
miyi görür görmez, kusma duygusuna kapılıyordu. Pavlov, ko-
şullu refleksi, ilk olarak, 1903'te Madrid'de yaprlan uluslarara-
sr bir kongrede oriaya koydu. Köpekler üzerine yaptıgı araş-
tırmadan şu sonucu almrştr: besin köpeğin ağız mukozasrna
değer değmez normal tükürük salgrsr oluşturuyordu. Daha son-
ra köpek besini gördüğü zaman da aynr salgı ortaya çıkryordu.
O zaman|ar bu salgr "ruhsal salgı" diye adlandırrldı. Pavlov
deneylerini gelişti]dikçe şunu gördü: köpeğe yiyeceğin verilme-
siyle aynr anda oluşturu]an başka yapay uyaranlar da tükürük
bezi salgılamasrnı sağlamaktaydı. Bir odacığa kapatrlan bir kö-
peğin davranrşları küçük bir pencereden gözlemleniyordu. Kö-
peğe önce ses gibi, ışık gibi duyumsal uyaranlar gönderiliyordu,
bunlar köpekte tükünik salgısr oluşturmuyorlardr, duyumsal
uyaranla birlikte yiyecek ortaya konulduğunda köpek tükürük
salgrlryordu, yiyeceği kaldınp yalnızca duyumsal uyarl verdi-
ğimizde köpek gene tükürük salgılryordu,

koşullu refleksin ortaya konulmasr insanda koşullanmanrn
hangi yaşta başladığr sorusunu getirdi. Bazı uzmanlar koşul-
lanmanrn ana karnrnda beşinci aydan sonra başladığı konu-
sunda birleştiler. yedinci ve sekizinci aylarda ceninin rahim
içi seslere koşullandğ düşünüldü, bu arada yeni doğmuş be-
bekler üzerinde birçok koşullu refleks deneyi yapildr. Bu ara-
da bir başka Rus bilgini Vladimir Bekterev flBlc7-Igzil "savun-
ma" ya, da "korunma" reflekslerini inceledi. Bekterev deney-
lerini insanlar ve köpekler üzerinde geliştirdi. 'Tek 

ayağına
elektrik akrmr verilen köpek, titreyişin etkisinden kurtulabil-
mek için ayağrnr kendine doğru çekiyor, sonra aynr ayağr da-
ha başka uyaranlar verildiğinde hayvan ayağrnr kendine doğru
çekme devinimini yineliyordu.

ınsan için koşullanma alrşkanlık kaz,anmanrn ta kendisidir.
Alışkanlü ve onun gelişmiş bir biçimi olan ustalaşma koşul-
lanmayla sağianmaktadrr. ustalık kazanma herhangi bir uyum
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yetersizliğine karşr gerekleştirilir. Koşullu refleksle ilgili araş,
tırmalaJ, ustalaşmanın inceliklerini gösteren araştrrmalar ola-
rak, özellüle eğitim alanrnda büyük kazanrmlar sağlamrştır ve
eğitirnin eğitiınbilim durumuna girmesinde büyük öiçüde yar-
drmcr olmuştur. Beliek üzerine yaprlan araştrrmaların da ka|;_

krsıyla etkin bir öğrenmenin ya da ustalaşmanln etkin bir akil-
da tııtmayla gerçekleştirilebileceği görümüştür. İyi bir belle.k

iyi bir öğrenme ya da ustalaşma için baş koşuldur. Elbette betr-

tek gelişiminde kişisel eğilimler de büyük ro1 oynamaktadrı:.
Bazı insanlar yüzleri, bazı insanlar sesleri, bazr insanlar adlaıı
akrllarrnda tutnıaya yatkrndrrlar, buna göre bazılar1m:lz resirrı-

de, bazrlarlmrz müzi]ıte, bazrlanmrz dil öğrenmekte ustayrz-
dır.

Sağlıklı bir öğrenmeyi sağlıklı bir bellek sağlarken, sağlı}.i-
lı bir bellek de sağlıklr bir öğrenmeyle olasrdrr. Eğitimbilimci-
ler, insan ruhsallığının inceliklerini, özellikle belleğin özellik-
lerini öğrendikçe eğitimle ilsili sağlıklı görüşler ortaya ko1,-

muşlardrr, hatta bu görüşlerini belli formüllere indirgemişleı,-
dir. Bu formüllerin başrnda, iyi bir öğrenme için aralrklr ve bjr
başka bağlam içinde yeııileme formülü gelir. Bu formül bize
öğrenme çabamrzda ezbercilikten kaçmak zorunluluğunu duyrı-
rur. Gençler arasrnda yaprlan bir araştırma, ezbere bilgi alan
insanlarrn bilgiterini birbirine bağlayamadıklannr, birbiriyle
karşılaştrramadı]ılarını göstermiştir. Demek ki iyi bir öğrenme
için bilgilerin bazr temel ilkeler çerçevesinde verilmesi zorun_

ludur.
Ögrenme konusunda önemsenmesi gereken yöntemlerden

biri de dikkat geliştirme yöntemidir. Dikkat geliştirebilme de

ancak ilgi uyandırabilmekle olasrdrr. Birçok öğrencide ilgi elr-

süliği konudan tiksinme biçiminde ortaya çıkmaktadrr. İlgi
uyandrrabilmek için sık sık geriye yani önceki konulara döıı-
mek, konularr yeniden ele almaJr zorun]udur. Bu da bırakıl-
mrş boşluklann giderilmesini, öğrenilmeden geçilmiş yerlerin
öğrenilmesini, bilgi eksikliğinden gelen ilgi eksikliğinin ilgil,e
dönüştürülmesini amaçlar. Bu çaba içinde öğretmen öğrencinjn
etkin duruma gelmesini sağlamaya çalışır. Etkinliğin tam olıı-
rak sağlanrlabilmesi için de öğrencide not olma alrşkanlrğrnı.n
belli bir tutumluluk anlayışr çerçevesinde geliştirilmesine özen
gösterilir. Not tutma belleğin büyük yardımcrsrdrr ama sürek-
li not tutan öğrenci bir kayıt maJ<inasr durumuna gelir rıe
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hiçbir şey öğrenğlnıez. Ögrenciİer ıira^sında yapıIan Çğşitli areŞ',
trrmalar çok geri öğrencilerin bazen çok ayrrntrlı biçlmde not
tuttuğunu göstermiştir. Ancak bu öğrenciler mekarrü bir bi-
çimde tuttuklan notlarla ilgili olaraJ< hemen hiçbir şey biime-
moktedirler. Oysa az not tutan, yabıızca gerekeni yazan, bu
arada nedensellik ilişkilerini kawamak için kutağınr açan öğ-
rencilerin bildikterini kolay kolay unutmadrkları görülmüştür.

Konu]ann görselleştirilmesi ve örneklerin olabilüğince ço-
ğaltılmasr da iyi bir öğırenmenin temel formülleri arasınoadrr.
Bılgide somuta götürme büyük bir önem taşır, buna göre en
soyut bi_lgiler, elle tutulur göde görülür duruma sokulduk]a-
nnda, betlekte apaydrnlr]< bir biçimde yerlerini airrtar. Bütün
bu çalrşmalar içinde belleğe ancak alabileceği kadarını vermek
de önemlidir. Bir defa.da pek çok şey öğrenmek istersek, belle-
ğimü bunların tümünü tutamayacağrndan, kendimizi boşuna
yormuş oluruz, a.ynca belleğimizin düzenini bozmuş, daha ön-
ce edindiğimiz bilgieri tehlikeye koymuş oluruz. -Bu yüzden,
anca}ı alabileceğimiz kadarrnı almayr öngöriiırken, aidıklarımrzı
sindi:ırıeye de çalışmalryrz, bunun için en iyi yollardan biri
öğrenilen şeyi kenü kendine anlatma yoludur.

Eğitimbilimdeki bu geiişmeler, elbette ruhbilim alarıındaki
gelişmelere borçlu olduğumuz gelişmelerdir. Ruhbüm pek çok
alanda insana yeni bakış, kavrayış, getişim o]anaklan sağla-
mrştır. Bugün onun buğularından, tekniğin ve kütürün tüm
alan]arrnda yararlanı]makta.dır. .-ıuhbümrn bir büim olarak ku-
ru],ması ıı}saııın keşiini tamam]amakta önem[ bir aşama ol-
muştur. Gene de ruhbilimin en geniş kazanımlar sağladığr alan-
lar elbette eğitim, sanat, hekim]ik gibi alantardrr. lnsanın ye-
tiştirilmesi, tanrnması, iyileştirilmesi ruhbitimin sağladğı bilsi-
lerle daha kolay ve daha etkin duruma girmiştir. Ivan pavlov,
ruhbüm alanrndaki çalışmalarla ilgili olarak şunlan söylem§-
tir. "Ruhbilim yaptığı araştırmalarla bana elindeki küçücük bir
fenerle karanlıkta yürüyen bir adamı arumsatrr, bu fener an-
cak belli alanlan aydrnlatmaktadır. Böylesi bir fenerle bütün
bir bölgeyi keşfetmenin zor olduğunu anlryorsunuz. Aram-rzda
bu durumla karşı karşrya kalanlar şunu an].msarlar: böylesi bir
fenerle bilinmedik bir bölge üzerine eide edi]en bilgi bize güneş
rşrğrnrn verebileceği görünüm yanında lıiçtir." Ne olursa olsun,
fenerle yapılan o araştrrmalar bugüne kadar bize insan ruhsal-
lrğının nice gizini açü etmiştir.
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IV

Topr,uMBiıiııiııı KuRuLMAst
yakın zamanlarrn en büyük atrhmlarından bıri de topıuni,bilimin bir bitim olarak tr.rı-r., olmuştur. Toplumbilimin birbilim olarak kurulmasr elbette 

-r*-ur,-rzrn 
toplumsai gerek-sinimleriYle ilsili bir olgudur. Bu olgunun ı.cıt".,Lae elbetteFrans:z Devrimi'yle gelen-ins*, *ro.rı*.ınm büytik payı vardırsözkonusu devrim, orr* tııçtıJu toplum sorunlanna dikkatiçekmiş, bu devrim-i hazırlayai aydınlanmr", ;;;;e, insanoğ-Iunu her şeyden önce toplum..i ul, varlrk 

"i;;J rrr"elemişti.ToPlumsal yaprlan ele ulur, n, yapıIann temel özelliklerinibelirleyen bu bi]imin kurulması. a"mut ki, her u"rİ* önce top-]umsal yaşamın e;r genel bilgisine yönelme isteğinden doğ-muştur, Toplumsal bir varlık oıan_ insanın toptum"saliığı için-de daha mut]u olabilmesi, rr". ş"yaen önce t"pi"-.rııık koşul-lannrn araştrnlmas, ve aydınlatrlmasıyla ilgili olacaktı.
Toplumbilim. d-ıiz9vinde ortaya konulan sorular toplumsalyaşamrn canlr, değişken, bununla birlikte betli yasalarl olanbir deney alanr olarak ağılanmasiyıa başladı. Toplumbilimcilerfelsefenin en eski ,o*rrr, ,rar.u, bir sorunla karşı karşryay-dılar: sürekli değişen,- sürekli akıp gıden bu karmaşlk yapınınıçinde ya da temelinde daha kalı^cr ya da daha belirleyıci birşeyierin varolmasr gerekirdi. Böylece toplumbilimsel düşünce,bir değişen ve değişmeyen ta.şrİlrğrnı içinde taşıyarak gelişti.Değişıklik ya da değişken oıan, kenaisini doğrudan doğruyakavrayabilsek de kavrayamasak aa rıer zaman karşımrzdaydr,ama bu değişmez olan ya da daha az değişken olan neydi? G.Bouthoul bize bu konuda şunlan söyler: "Toplumsal olgularüzerine düşünmede elde eaııen en belirgin ilerleme, bunalrmdönemlerinde ya da bir bunalım nedeniyle, olaylar aJışılmışçerçeveleri ve geleneksel çözümleri 

-aştığında ortaya çıkmrştrr.Çünkü biz ancak degışikliğı doğrudan ,ıgır.rr. ;ı. uıçır., ,uoturmuş bir devlette dikkatimiJ çekilmez. Öngörülmemiş du-rumlar bir düşünme, tasarlama, uyum çabasr ğerektirir. Doğ_
ı"ğ" andan başlayarak toplumbilim sürek]i dönüsüm içindebulunan bir konunun araştırmasına ayrrlmrş tek bilimdir.''

Toplumbilim bir bilim olmadan önce, bir ussal araştrrmaa]anr olarak felsefede varlığınr sürdürdü. Demet ı.ı, eski za-manlar toplumbilirn yerine toplumsal felsefenın 
"r"-"., oldu-
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ğu zamanlardrr. Bu zamanlarda filozoflar gözlerini bugünden

çok yarına dikmişlerdi, bugünün yerini alacak ya da alabilecek
bir yarrnın koşullannr araştrrmaya yönelmişlerdi. Demek ki,

toplumbilimin atasr olan toplumsal felsefe, gerçek olandan çok,
ülküsel olanla ilgiliydi. Platon, Aristoteles, Machiavelli, Bodin,

Hobbes, Locke ve daha başkalan, daha sonra Montesquieu,
Rousseau, Diderot ve benzerleri, fe]sefi düzeyde birer toplum
araştrrmacrsrydrlar. Onlar olandan çok olmasrnr istediklerini
ele aldıklarr ve görüşlerini deneye dayandırmadıklan için ger_

çek an]amda toptumbitimci olamadrlar. Toplumdaki birçok de-

ğişimi gözlemliyorlar, bu değişimlerin kazandırdığı öngörüyle
yeni toplum düzenleri tasarlryorlar, bununla birlikte toplumda
varolan yasalan bulup çıkarmayr düşünmüyorlardr.

İtk toplumbilimci tutumu, Saint-Simon'un tutumudur diye-
biliriz. İik toplumbilimsel sorunlar, Saint-Simon,un toplum kar-

şrsrncla sorduğu sorularla oluştu. Bu yüzden Durkheim, ilk top-

lumbilimci olarak Auguste Comte'u değil de Saint-Simon'u gö-

rür. Ama gerçek an]arnda itk toplumbilimsel yönelimin Augus-
te Comte'dan geldiğini söylemek yanlış olmaz. "Srnrf çatrşmasr"
deyimini ilk olarak Saint-Simon kullanmrş, toplum yaşamrnda
iktisadi etkenlerin önemine ilk olarak Saint-Simon parmak bas-
mrştrr, toplumbilimin konusuyla ve yöntemleriyle ilgili ilk belir-
lemeler de Auguste Comte'dan gelmiştir. Marx'rn Hegel kadar,
hatta ondan çok Saint-Simon'dan etkilenmiş olduğu görüşü boş
bir görüş değildir.

ToPLUMBiı,İvınB BÜTÜNSEL BAKIş
VE PARÇALI BAKIŞ

Gerçek etki, elbette daha başta da be]irtmeye çalrştığımız
gibi, toplumsal yaşamın düşünce üzerinde etkisiydi. 1789, 1830,

1848 devrimleri Comte'u, Proudhon'u, Marx'ı, daha başkalarrnr
derinden etkilemişti. Toplumbilim kuru]masrnı sağlayan gerçek
etki, sanayi devrimiyle gelen olumlu ve olumsuz yaşarn ko-
şullarrnrn, özellikle de dengesiz gelır dağrlrmr gibi, teknik ge-
lişimlerin değerler düzeninde oluşturduğu köklü değişimler gi-
bi, hzlr ve düzensiz kentleşme gibi, nüfus artrşı gibi sorunla-
rrn yarattrğı etkidir. Yeni toplum düzeninde hrzlr bir akışla be-
lirgin köklü değişimler insanlarr srk srk ütisadi, siyasal, gi-
derek ruhsal bunalrmlarla karşr karşrya brrakryordu. Bu bu-
nalımlann giderilmesi ya da hiç değilse dizginlenmesi 1ı9ni 1or-
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lum düzeninin yü, da değerlerinin köklü ve biiimsel iıavranrlışı.
na bağh olmak gerekirü. İnsan ilişkilerinin ileri ölçülerrie ku-
rumlaştıği, bireyden bireye ilişkilerin yerini daha çok birey-
kurum ilişkilerinin aldrğr, krsacası insanrn ileri ölçtiılerde top-
lumsallaştrğı, başta dil olmak üzere, tüm insan davranrşlarrnrn
buna göre karmaşülaştığı bir dünyada, bundan böyle ileri öl-
çüde etkileşimler dünyası durumuna gelmiş bir dünya.da top-
lum sorunlan elbette birinci planda önem taşıyacaktr ve bu
sorunlarrn köklü bir biçimde e]e alındığr bir toplumsal bilim
sözkonusu olacaktr.

Bu bilimin başlrca özelliği, tüm öbür bilimler gibi kapsayı-
cr oluşudur. Buna güre toplumbilimi, tek tek toplumlann bilimi
gibi düşünmek doğru o]maz. Öyle otsaydr, toplumbilimden de-
ğil, toplumbilimlerden sözetmek gerekirdi, bu da bilimin ge-
nelgeçer olma özeliiğiyle tersleşirdi. Toplumlar, elbette yere ve
zamana göre değişik özellikler gösterirler, herbirinin bireysel
bir görtınümü yani kendine özgü davranış ve kavrayış biçim-
leri vardır. Her toplum belli bir yerde ve belli bir zamanda
kendi özgül özellikleriyle ilgimizi çekse de, toplumlar etkile-
şimlerinin de kolaylaştırdığı bir bütünsellik içinde pek çok or-
tak özellik ortaya koyarlar. Toplumbilim, işte bu ortak özellik-
leri birer yasa olarak saptamaya yönelecektir.

Bu biiimin bir başka özelliği de, her toplumu kendi bütünü
içinde ele almasrdrr. Her toplum, toplumbilimsel veriler açısrn-
dan, bütün olarak ele alınması gereken kesiksiz bir yapı ortaya
koyar: onda düşünce değerleriyle yaşam değerleri bir bütün
oluşturmaktadırlar. Toplumlar nasıl birbirlerini etkilerlerse, dü-
şünce değerleriyle yaşam değerleri de tam bir etkileşim içinde
bulunurlar. Bir toplumu bir başka toplumCan kesin çizgilerle
ayıramadrğımız gibi, düşünce değerlerinin nerede bitip yaşam
değerlerinin nerede başladığuıı da kolay kolay kestirerneyiz.
Daha doğrusu, bu iki öge her toplumda tek bir gerçekliğin yan
sısı gibidir, Buna göre toplumbilim, yaşam değerlerinde srnrr-
lanmamak, düşünce değerlerini de onlarla birlikte ele almak
zorundadr.

Toplumbilimin bir özelliği de toplumu bütünsel bir çerçe
vede ele alrrken ondaki srnrfsal aynmlaşmalan gözden kaçrr-
mamaya özen gösterme yükümlülüğüdür. Bu yükümlüiük ei-
bette her şeyden önce toplumbilimcinin araştırmalarrnda ve
değerlendirmelerinde duygusallığa düşmeme yiikümlülüğüyle il-
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ğüdir. Toplumbilimci olmak, toplumu ve tüm toplumlan bir
büttin o]arak ele almak kadar, toplumlardaki sınıfsal öze]likle-
ri görebilmekle olasıdır. Toplumbilim, bir anlamda, srnıfsal ay-
rrmlaşmanrn ve bu ayrımlaşmayla gelen özelliklerin bilimidir.
Toplumbilimci, şu ya da bu nedenle (çok zaman ideolojik kay-gılarla), toplumsal verilere srnıflarüstü bir anlayışla yönelme-ye çalıştığrnda, toplumbilimin bitimsellik özelliğini sakatlaya-
caktıı,. Gerçeklerin üstünde herhangi bir bitimsellik sözkonusu
olamayacağrna göre, toplumbilimin her bilim gibi, gerçekiiği
doğru olarak gözlemlemesi ve buna göre snrfsal ayrılıklarl ne-
don-sonuç ilişkisi içinde saptamasr gerekmektedir.

Toplumbiljmin bir başka özelliği de, genelleyici olma adrna
özel durumlarrn ya da özgül özelliklerin gözlemlemesini elden
bırakmama zorunluluğudur. Her toplumsal olgu, her toplumsal
çatışma, hatta her olay bütünsel bir kawayış içinde ele alrna-bilir, genel bir açıklamaya götürülebilir. Hatta son derece bi-reysel durumlar bile, belli ölçüde toplumsallıkla koşullandıkla-
rrndan, en azrndan geleneksel özellikler taşıdıkıarınian, başkadurumlarla karşılaştınldıklannda, bize genelin bilgisine yüksel-
mekte yardrmcr olabilirler. Bir erkeğin bir kadıia davranrşr,
t,ir kadının bir erkeğe duygulanışı, en azrndan toplumbilimsel
araştırma için örnek oluşturacaktır. Bilimsel araştırmada örnek-lemenin yarerı elbette çok büyüktür.

Bir toplumsal çatrşma her şeyden önce bir çatrşmadrr, a"n-cak yakından baktığrmrz zaman onda bir toplumun kuruluşözellik]erini, hatta bir uygarlığın ya da bir çagın belirgin özel-liklerini bulabiliriz. Etkenlerin karmaşrklı$ bize bu yönelişimiz-
de engeller çrkarsa da, tutarlr ve yöntemli biı göziem, bu en-gelleri aşmamzr ve değişken olanrn, tek olanrn temelinde be-lirleyici olanr görmemizi sağlayacaktır. Toplumbilim bir bakımaişte bu belirleyici etkenin görülmesiyle ve saptanmasıyla baş-lar, bu belirleyici etkenin ayrrştırrlmasryla, bir yandan ruhsa]düzeyde, bir yandan iktisadi ve tarihset düzeyde kavranıtma-sıyla gelişir. Buna göre toplumbilim, toplumsal olguların teme-liyle itgili bilinçlenmenin gene] adrdır.

ToPLuMA gaĞıMlr İı,gsaN
Toplumbilim, .her şeyden önce, toplumsallık bilincine da-yalı bir bilimdir. İnsanı toplumsal bir varlık olarak belir]eme-den, bireyin toplumsallık]a srkr süıya koşullanmış otduğu bil-
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gisine ulaşmadan, toplumbilime ulaşa mayr., Bu bilinç, her şey-den önce, eski toplumlarda sanıIJıgının tersine, nır.vi, toplum.da apayn özel]ik]er gösterebilei iy varlrk olamayacağı düşün-cesine yaslanır, pl+" biz bu çağda, en yetkın ilrevseıııein enyetkin toplumsalirkla olasr olauguru bilmekte, görmekteyiz.özgürlüklerimiz de, yükümlııtükierimız de, bugıin ancak bubağIamda bir anlarn taşımaktadrr. Buna göre, özgür olmak de-mek, toplumda belti bir yer tutmak demektir, bu yerin gerekle-rini yerine getirmede doğru seçimler yapmak demektir.
Sözkonusu bağımlılığr, toplumbjlimin kurucusu AugusteComte bize şu sözlerle ,çitıu.-, 'L amızda her kişi, kendisinimatomatiksel-sökbilimsel düzenle, fiziksel-kimyasal düzenle veyaşamsal düzenle belirlenmiş duyar. Ancak çoı. a..ır, bir ay-nştrrma ona son. bir boyundurugun varolduğunu gösterecektir.Azçnk değiştirilebilir olsa da dJa az yenilm", oi-uyun, top-lumsal düzene bağlı dural ve etkin yasalann bütününden çlk-mış olan bir boyunduruktur bu. Tüm öbürleri d;, ;" tümleyi-ci kaçınıImazlık da, her şeyden önce, kendini bize fıziksel so-nuçIanyla, sonra düşünsel etkisiyle, en sonunda da ahlakı üs-tünlüğüyle duyurur. 

_Uygarlığın İe.çek anlamda o.tr.ru çıktığızamandan beri her kişi, kendi yazgısının ma.ddi olarak tümçağdaşlannr, yg,2gl.rna, hatta kendinden ancetııerın yazglsınabağlı olduğunu gördü. İnsani üretimin kullanrlan ürünlerineyöneltilen srradan bir bakış bile bu konuda düşsel bir bağım-lıIığn yaratabileceği sofistıitıerı bir çırpıda yıkacaktrr, Dahasonra, eŞzamanlr ya da ardzamanlı çeşitli toplumsal durumlarrnistemdışr karşıIaştırması bile her insanın tüm öbür insanlarkarŞısındaki tıağımlılığrnı orüaya serecektir. Bugün kendine enÇok güvenen bir düşçü de zamanlann ve ortamlann bireyselgörüşler üzerindeki büyük etkisini görmezden gelemez. sonun-da, en doğal olgulanmıza yönelik bir araştırma, kişisel duygu-]anmrzrn ortak düzene bağlı oldufunu su götürmez bır biçim-de ortaya koyacaktrr.''

Yukanda toplumbİIimİ, toplumsal olgulann temeliyle ilgİIibilinçlenmenin genel adı olarak tanımladık. Bu durum bize,toplumbilimin insan bilimlerince elde edilmiş tüm verilerdenyararlanmak zorunda olduğunu duyurur. Elbeite, toplumbilimeveriler sağlayacak olan toplum gozlemlemesi, çıplak gözle ya_pılan bir gözlemleme olmayu"r.ı.tr". Toplumbiüri *ori"-leme-sinde en önemli şey, şu ya da bu açıdan, tüm l.rrJ., Ulsirirlr,
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özüne ulaşmış olan yetkinliğidir, bir başka deyişle toplumbilim
gözlemlemesi insan bilimlerinin sağladığı bilgilerle donanmış
bir kafanın işidir. Öyleyse toptumbilim, birçok bilimle ve bilgi
alanryla sıkı ilişkiler içinde olmak zorundadrr, Bu bilimlerin ba-
şrnda ruhbilim, iktisat ve tarih gelir. Şimdi toplumbilimin bu
üç ayrı bilimle ilişkisini kısaca gözden geçirelim.

Toplumbilimin toplumsal yaprlarla olduğu kadar, düşünce
değerleriyle ilgili olduğunu gördük. Toplumbilim çerçevesinde
düşünce değerlerinin araştrnlması., bizi belli düşünce biçimleri-
nin saptanmasrna götürür. Sözkonusu araştırma bize bir çağa,
bir uygarlığa, bir topluma ya da bir ulusa, bir sınrfa ya da bir
topluluğa özgtı, değişik, ama gene de nesnel düşünce biçimle-
rinin varolduğunır gösterecektir. Bu düşünce biçimleri, yaşa-
mrn maddi koşullan içinde oluşmuş, istediğimiz gibi değiştire-
meyeceğimiz ya da gönlümüze göre yönlendiremeyeceğimiz ya-
prlardrr. Böylece düşünce değerlerinin araştrnlması, önünde so-
nunda bir ruhbilim araştrrması özelliği kazanacaktrr.

Bireylerin nasrl belli ruhsal özellikleri varsa, toplumlann da
belli (ama elbette değişime açı]<) ruhsal özettikleri vardır. Bu
öze]ikler sıkr srkıya düşünce özelliklerine bağlı özelliklerdir.
Düşünceniır ya da daha genel olarak anlayrşlann yaşamsal ko-
şullara göre değişmesiyle bu nıhsal özellikler değişikliğe uğ-
rarlar. Gelişen bir toplumda genel ruhsal yapı gelişime uygun
özelliklere bürünür, çöken bir toplumda da çöküş koşullarrna
göre ruhsal yapıda değişülikler başgösterir. Bugün Afrika top-
lumlannrn ruhsal özellikleri, elbette bir yüzyıl öncesine göre
çok değişiktir. Çin'de eski yaşam biçimlerinin yerini yeni ya§am
biçimlerinin alması, sıra düzenli ve çokeşli aileden modern kü-
çük aile düzenine geçilmesi, Batr yaşam ve düşünce biçimle-
rinden etkilenilmesi, eski Çin felsefesinin yerini ussal-deneysel
düşünceye brrakmasr, Çin toplumunu bambaşka bir ruhsal ya-
prya ulaştırmıştır. Bu tür örnekler bize toplumsal ruhbilim diye
bir alandan sözedilebileceğini gösterir. Toplumlarda çeşitli dö-
nüşümlerle ortaya çüan ruhsal değişiklikler bu araştrrma ala-
nınln konusudur.

ToPLUMBİıİırı vr ÖgÜR
BİLiMLER / KÜÇÜKToPLtIMBİLİM
Toplumbilimin en çok iiişkide olduğu iki bilimden biri ik-

tisat, öbürü tarihtir. Toplumsal olaylanı kökeninde iktisadi
etkenlerin bulunması toplumbilimciyi ikidebir iktisat bilimine
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başvrrrmak zorunda brrakacaktır. Toplumsal olaylar kadar, dü-
şünceler ve değerler de, iktisadi nedenlerle koşullanmrştrr, ya-
ni tüm insan davranrşlan, iktisadi nedenlerle koşullanmrştrr
Öyleyse, değişken bir yapr ortaya koyan toplumsal yaşamda
tüm yapılann doğru araştrrmasr, ancak iktisadi nedenlere baş-
vurmakla olasrdrr. Gerçekte toplumbilim, tarih ve iktisat sürek-
li bir alrşveriş içindedirler. Bir toplumun belli bir dönemde ya-

şamınl sürdürmek, yani ürün elde etmek üzere hangi kaynak-
larr kullandığı, elde ettiği rlrünü nasrl dağrttığr ve nasrl tü,
kettiği, en genel anlamda nasıl değerlendirdiği, buna temel ol-
mak üzere işbötümünü nasil gerçekleştirdiği, bu etkinliklerin
toplum yaşamrnda ve özel olarak srnrflarrn yaşamrnda, daha
özel olarak topluluk]ann ve bireylerin yaşamrnda ne gibi et-

ketler yarattığı gibi sorunlar toplumbilim için birinci planda
önemlidir.

Öte yandan toplumsal yapıların sürekli bir değişim içinde
olmasr, toplumbilimciyi tarih biliminin verilerinden yararlan-
maya götürür. Tarih, toplumbitime insan yaşamrnrn geçmişteki
en gonel koşullanyla birlikte yaşanmrş belli başIı sjvasal olgu-
larrn en genel açrklamalannr veri olarak ulaştrrrr. Bu vüzden,

Eenel tarih de, siyasal tarih de, toplumbilimcinin yardımcr ca-

lrsma alanlannr oluştururlar. Hatta bu iki tarih alanrnr top)um-
bilime bağlayan bir toplumsal tarihten sözetmek olasıdır. Top-
lumsal tarih, insan yaşammr belli dönemleriyle ve ge]işim ko-

şullannr öne çıkararak ele alrr, geçmişin tüm insani olgularrna
genelleyici ve karşrlaştrrmalr bir yöntemle başvurarak, bu o1-

gularrn, deyim yerindeyse, mantrğrnr ortaya koyar, bu mantığı
örneklerle doğrulamaya çalrşrr. Böylece, toplumsal tarih, tarih-
sel olgu]ann en genel özelliklerini sergilerken, bir anlamda top,
]umbilimin başlıca iği alanınr oluştunır.

Bu arada toplumbilimin içinde küçüktoplumbilim diye anr-
lan ve küçük topluluklar arasrndaki belirsin ilişkileri toplum-
sal-ruhsal çerçevede ele alan bir bilsi alanr oluştu. Şimdi buna
krsaca bir göz atalim. Gerçekte küçüktoplumbilim araştrrmasr,
toplumun dar bir kesitinden kalkarak toplumsal oluşumlan
kawamaya dayanrr, daha önce gördüğümüz özele yönelme ge-
rekliliğinin özel olarak geliştirilmiş bir anlatrmrdrr; başta ro-
Iu*an olmak üzere, başlıca yazl sanatlannrn yüzyrllardan beri
ortaya koyduğu çabanrn daha bilimselleştirilmiş ve estetiğin
kurallarrna zorunlu olmayan bir biçimidir. Henüz toplumbilim
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bir bilim değilken, sanatçılar yapıtlannda bir tür dar çevrearaştrrmasına giriyorlar, kurgusal kişiliklerin ve kurgusal olay-Iarın yansrtıcılığrnda, toplumun bir kesitini toplumsal-ruhsal
çerçevede ayrıştırıyorlar ve gösteriyorlardı. kııçrıktopıumbilim
araŞtrrması, yüzyıllar boyu yapıIan bu araştır_u.r, toplumsalyöntemlere götürülmüş biçimidir. Ayrrca cinayet, intihar,gangSterlik Sibi olaylarla ilgi]i toplumsal_ruhsal araştrrmalarda doğrudan doğruya küçüktoplumbilimle ilgilidir.

küçüktoplumbilim alanında ortaya konulan çabalann enilgi çekicisi, Rumen kökenli Amerikan toplumbili-"i.i J.T. Mo-reno'nun (doğ. 1892) çabalandır. Toplumbilime ruhhekimliğin-den gelmiş olan Moreno, ruhaynştırmasınr toplum araştırma-sına uyguladı ve bu yolda bir çığr açtı. Amacı sahneyi biraynştrrma ortamr olarak kullanmak ve kişilere sahnede iç ça-tışkıIannı, toplumsal itişkilerinden gelen sıkıntılan oynatmak veaçıklatmaktı Moreno. böylece, sahnevi bir anndrrma ve ıyiş-|pctirme ortamı durumuna getirdi. kişi]erin sorunlannı ortayadökmesi on]ara iyileşme yolunda ko]aylık]ar sağIavacaktı. Onunvöntemi. bir tür Thrı..rştrrınası yöntemiydi. Sahnede doüaç-]ama yoluyla kurulan diyaloglarda, hem sorun]ar dışIaştınlıyor,hem tartışma yoluyla onlar üzerine bilinçIeniliyordu. Ruhsaldra,m ya da tonlumsal dram dive adlandınian bu yJntem, top-lumbilimin ruhbilimle ve ruhhekimliğiyle birleştiği v"ra" etkin-Ijk kazanrvordu. Her şey sahne koşullannu, s6* düzenlenmiş-ti: bir sah.ne vardı, bir yönetici, bir ya da birkaç yönetici yar-drmcısr vardı, ovuncular vardr. Kişiler (hastalar da divebılırız),önce oynayacaklan oyunu tartışıyorlar, sonra orr, ,uhr"ye g€-tiriyorlardı.

Moreno, bu vöntem]e İ]eili oJarak bize şunlan söylüyor:"Toplumsal dram, bir topluluktaki toplumsal sakatlıklann Eer-çek imgesini ortaya çıkarmaya yarayan bir tekniktir. Bu orta-Ya Çıkanlan şey gerçek toplumsal yapı üzerinde ve onun yolaçtıs çatışkıIar üzerinde etkin olan ve genellikle örtüIü durum-da bulunan doğrudur. sözkonusu teknik, istenilen oorrışrırrr-Ierin yönünü dramatik yöntemler aracrlığıyla belirlemeye ya-rar, Toplumsal dram bir kentte yaprlan bıi'toplu utıri"" gibi işgörür, ancak ara,da şu ayrım ,rrao, or* yrı.,ri, tartışmalıtoolumsal sorunun ilgilendirdiği bireyler katıIır ve dramatjkeYlem topluluk için büyük onem taşıyan sorunlarla ilgilidir.Bir toplumsal dramda sorunlar ve eylemle., topırrırgon kendi-
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sinden yansır, sorunun seçimi ve çözümü, tüm içerikleriy]e, de-neyin herhangi bir yöneticisinden değil, topıuıui<tai--g"ıı..''

V

SANATIN QAĞ»aş ANIAMI
çağdaş küttür dünyasının en önemli özelliklerinden biri,sanatÇrnrn üstün ya da ayncalı bir varlık oı;;;;r" çıkarak,bir şradan İnsan kimliği kazanmış olmasıdır. sanatçının her-kes gibi biri olması, sanatrn herkesi ilgilendiren bir etkinlikdurumuna gelmesiyle gerçekleşmiştir. Gerçek sanat, her gün.biraz daha tabana yayrlma egılimı gösteriyor, daha düz bir de_yişIe her gün biraz daha çot tışıyı ıgiıenairıyor.- so., birkaçyüzyıI içinde düşünce nasıl her gün bıraz daha herkesin konu-su olmava doğru gittiyso, ."rrİ da buna k";; ;l;.*k yavaşvavaŞ hemen herkese iyi kötü bir şeyler söyleyen bir etkin]ikolma özelliği kazandı. Sanata sahip olma, sanatla ilgilenme ay-nea,lığınr, seckinler çoktan eJden kaçırdıIar ya da zaten artıkseçkin dive bir şev kalmadı. Birileri paralan vetip tab.loJan sa-tın ala,bilivorsa. bir başkaları o tablolan sergilerde izJeme oJa-nağr buJuvor. ''Artrk halk sanatr vok, çünkü artık halk yok''diven Malraux, bıze sanatçr ve izleyici bütünleşmesini duyur-makta.

Sanatçtnrn hatka ve halkrn sanatçıya yaklaşması, bunagöre ikisi arasındaki uzaklığn ook 77a inmiş olması, sanatçıy-Ia sanat izleyicisının çok yerde'birbirine kanşması, sanatçıyıtüm varlrğıyla dışa açık bir dünya insanr kılarken, sanat iz-Ievicisıni sanat uzmanr durumuna getırivor. sanatçr ivi bir iz-levicivse. izlevici de nereder." ,routçıdır artık; o belki de üret-meven ya da evinde kendi kendine bır şeyler ü;; sanatçı-drr, en azrndan sanatçı nıhludur, bazen sanatrn iç sonınlannasanatçr kadar. hatta ondan daha çok, hatta trr"., iir eleştir-meci ya da estetikçi kadar yakındrr. Buna ;." ;;; bir yan-dan sanatsal ürünlerin bolluğuyla, erişilmez çokluğuyla, biryandan da bu ürünlere utaşmaya çalışan ırı"vı"i tJl,balığıyladikkati çekiyor. olumlu anlamda iyidon ivıvl ,rrrutrn ayağadüşmesidir tlı,
Gene de sanatçıyla izleyici bütünleşmesi konusunda aşrniyimserlik bizi aldanışlara sürükler. Malraux ,r" J"* desin,
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halk sanatı diye bir şey var. İktisadi ve toplumsal düzeyde,
gelişmiş insan ve gelişmemiş insan aynml sürdükçe, kültür
düzeyinde seçkin olan ve seçkin olmayan ayrlml varlrğrnr ko-

ruya"caktrr. Tabandaki insanrn biçim ve içerik açrsrndan büyük
bir yetkinlik gösteren sanat ürünlerine ula,şmasr e]bette olasr

değildir. Tabandaki insan, bu yüzden, genellikle gerçek sanat
ürün]erinin uzağında kalryor, onlara ancak özel ilgileri Çerçe-

çosinde ulaşabiliyor. Bu insan, bir yandan yer yer ve zaman za,
man kendi sanatrnr, bozulmuş biçimleri piyasa sanatrnın lıir
bölümünü oluştr-,ı.ran kendi folklorunu üretirken, bir yandan da
tüm boş vakitlerinde kendisine yaygın iletişim araçlanyla su-
nulan piyasa sanatrnr tüketiyor. Paranrn en büyük değer sa-
yıldığı bir dünyada, saf kitleleri duygu sömürüsü y,oluyla kötü-
nün alrcrsr durırmuna getirmiş bulunan yaygın bir sanat üretim
düzeni var. Dünvanın hrzla küçülmesi, gerçek sanattan çok pi-
yasa sanatınrn kolay iletilmesini sağlıyor. Piyasa sanatrnrn alı-
cılan hazıt, gerçek sanatın alrcrlan nazlr. Piyasa sanatınrn çok
alrcrsr var, gierçek sanatrn alrcrsı srnrrlr. Piyasa sanatı çok para
ediyor, gerçek sanat pek bir şey getirmiyor.

Bir romanrn, bir tablonun, bir yontunun bir günde dünya-
nın öbür ucuna taşınabilmesi, özellikle pivasa sanatmr hızla
yaygınlaştrnyor ve yasallaştınyor. Buna göre, gerçek sanatrn
yanrnda sanatla hiç ilsisi olmayan bir sanat, ulusal, yerel, sr-
nrfsal, kişisel özellikleri hiçe sayarak her kişinin ilgi alanına
girmeye çalrşryor ve bütün insanr kavramaya yönelivor. Böyle-
ce sanat, gerçek anlamrndan uzaklaşryor, düşündürücü ve do-
layrsıyla dönüştünicü olma özelliğini yitiriyor, eğlendiricilikte
srnrrlanı.yor, oyalayrcılrkta belirleniyor, bu arada zaman zaman
yanliş bilinç oluşturma gibi bir işlevi de yükleniyor. Gerçekte,
gerçeklik üzerine doğru ve ayrrştıncı bir biçimde yönelmeyen
her sanat, önünde sonunda yanlrş bilinç oluşturur. Ama özel
olarak yanlış bilinç oluşturmak üzere yaprlmrş, çoğu mekanik
olarak ya da basit bir teknikte üretilmiş bozucu sanat, bu iş-
levi özellikle yerine getiriyor.

BAĞIMLILANMA VE YÜKÜMLENME
Güçiü iletişimin getirdiği başdöndürücü etkileşim, zayıi

kültürlerin süçlü kültürler karşrsrnda silinmesi ya da kendi özel
özellikleri dışında bambaşka özelliklerle donanmasl sonucunu
getirdi. Ancak buradaki zaryıi ve süçlü aynmının yüzde yüz de-
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ğer aynmı olmadığrnr söylemeliyiz. Güçlülük çok zaman etkji-
lilikle ya da yayılabilme gücüyle ilgilidir. İktlsadi ve toplumsa,l
dayanaklan son derece zayıi olan azgelişmiş ülkelerin kültür.
leri, geniş çaplı kültür yayılmalarr karşısrnda özyaprlannı bü-
yük ölçüde yitirdiler. Kültür yayılması uluslararasr siyasal bas-
kı güçlerinin bir ögesi oldu, buna göre kültür alrşverişi, zorun-
lu olarak siyasal bir anlam kazandı. Andr6 Malraux'un "Her
kültür ancak kendi zayıflığından ölür" sözü, son derece belir-
teyici olmakla birlikte, tartışmaya açık niteliktedir. Öte yandan.,
iyimser bir bakışla baktığımızda, kültür etkileşimlerinin her
şeye karşın bir yenilenme anlamr taşıdığrnı, hele katışıksız kül-
tür kavramrnrn bir gerçeklikten çok bir yanrlsamayr karşıladı-
ğını düşündüğümüzde her etkilenmede bir yeniden yaratılma
olgusunun sözkonusu olduğunu söyleyebiliriz.

Kültürün ya da özel o]arak sanatrn siyasallaşmasr, yakrrı
zamanlarda sanatçrya zorunlu olarak siyaset adamr kimliği ka-
zandrrdr. Buna göre sanatçı, bir kültür adamr o]arak. toplum-
sal vaşarr-ıda aldığı tutumlarla olduğu kadar, almadığr tutum-
lar]a da sivasal bir rol oynamak durumunda kaldı. Sa,natcrnrrı
ortaya koyduğu şeylerden de, ortaya koymak zorunda olduğrı
şevlerden de scırumlu olmasıvdı bu. Düsüncenin ve sanatın dö-
nüştürücü özelliği, daha XVIII. vüzvılda. hatta daha da önce:
acık bir biçimde belirlenmiş, eskinin düşünen ve yaratan seç-
kinleri verlerini seçkin olmayan kimselere bırakmaya başlamrş-
lardr. Sanatrn dönüştürücü gücü, sanatçınrn dünvava her gürı
biraz daha yerlesmesivle, toprağa her gün biraz daha sıkı bas-
masrvla arttr, buna göre sanatçr her 51in biraz daha siyaseteı
bulaştı. Bu durı-ım siyaset adamlarryla sanatçılan çok yerdeı
karşr karşıya getirdi.

Her şeye karşın sanatta seçkinci tutum, tam olarak ortadan
silinmedi, belli bir dar çerçeveli ortak beğeni düzeyinde yara-
tıcı-izleyici topluluklan oluştu, yeni özel atrlrmlar yeni özel iz-
leyicileri getirdi, bu özel atrlrmlar geniş açılımlr eğilimleri yad-
srcaslna sanata ağırlık koymaya çalrştılar. Sözkonusu atılrm-
lar, gerçekliği yansıtma ya da yorumlama yolunda çok belirgin
yöntemlere ya da ölçütlere sahip olmak istediler. Onlara gö-
re yaratmak eylemi çok betirg:in bazr ilkeler çerçevesinde ger.
çekleştiriimeliydi. Sanatrn bugtin yer yer özelleştiğini, çok za-
man öznele ulaşmak adına, derin olmak adına iyiden iyiye so-
yııtlaştığınr, hatta bazen bilmece özelliği kazandığrnr, artrk
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yaln,ca sezgilere açilr duruma geldiğini, bazen aşırı biçimcili-
ğe tutulduğunu, böylece kalabalıklann dışrna aııştıiğıııü, etki
a]anrnr iyiden iyiye daralttığını görüyoruz. o zaman sanat ger-
çek alıcıIannr ya da izleyici]erini dar bir çevrede, belki de birseçkin izleyiciler çevresinde buluyor, böytece y«ıneioıgı bir avuçinsanla kapalı bir orbam oluşturuyor.

Modern sanatrn belirgin özellikterinden biri, birazda az ön-ce andığımız özel ilkelere sahip olma tutkusu içinde, onun hrzlrbir gelişim ya da değişim içinde, başdöndürücü bir çeşitlilikkazanmış olmasrdır. İzlenimci resimden soyut resme, simgecişiirden gerçeküstücü şiire geçiş bir yanm vüzyrlın içinde ger-
çekleşti, bir yanm yüzyıIda roman, öykü, müzik büyük deği-şikliklere uğradı. Her şey alışıIagelmiş sanat anlayışrnrn hızlaaşrlmasına bağlı olarak gelişiyoıdu. Eskıler, görünür gerçekli-
ğj yaratıda tek dayanak olarak alırlardı, y".rıı"" varolanda gö-rünmez gibi duranı, özellikliyi, özgülü yakalamay a oren göster-diler. Varolan rşrk, renk, otay düzeninin dışına çıkmaktı bu,bir başka anlamda da ınodelin geride bırakrlmasıydı, Artık ya-pıt basit bir yansıtıcı değildi, özel bir yaratıydı, kendinde ger-çekliğin anJamrnr ya da çeşitli anlamlannr banndıran apaynbir bütünlüktü. İmgelem ya da tasarlama gücü bundan böylesanata bazen insan usunu zorlayacak tıçımierde vr- au oıç.ı-lerde be]irleyici bir güç olarak katılıyordu. xr.eurrrrn sanattadaha da ağırlü kazanmasıydı bu. Bundan böyle doğanın veri-lerini kendine göre değerlendirmeye ya da yorumlamaya yönel-di sanatçı, İnsanın doğaya olabııügınce genış oıçuıeroe katıt-ması sözkonusuydu.

FoToĞRAF \/E SİNEMA

çağrmızda sanatlann arasına, biri öbürünün gelişmiş birbiçimi olan iki sanat daha katıIdi, fotoğraf ,. ,ırI-u, Fotoğ-raf, yüzyılrmuın başlanıda, daha doğrusu ikinci çeyreglne dog-ru sanat olma özelliği kazandı, nesnel gOrunümler-; ya aa an-lann saptanmasrndan çok ötedo, aoğava ya da İ.lİİ"r. insanyonımu getirme çabasına gtrdı. Fotoğraf sanatçısr" Lonularrnseçiminde ve aynntıIann yakalanmasrnd,a öbür sanat alan]a-rınln yaratıcrlan kadar başanlı oldu. sanatın temei anıamr var-olanı özel bir bakış_la, insan gözüyle gö;;J-;İİörru sö.",onrın görme biçimi bizi özel bir yoldan kendimize iiuştr.argr-na göre, fotoğraf çeken kişi de malrinasını kendi bakışına uy-
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gun olarak yönlendirdiğine göre, fotoğrafta nesnelin içindengeçerek insani olana ulaşılabilirdi.
Bununla birtıkte kimileri fotoğrafrn sanat olma yolundagı,içttikleri olabileceği görüşünü koruduır.,;1";;;fçı her du-rumda makinasrna bağımlıydr, insani olanr ancik nesnelliğinbolirgin yaprsr ve şaşmaz ölçüleri 

-içinde vatatavauiir.ar, doğayaya da dünyaya.insan yorumu getirebilm"l. lçİ" l,İ.eulr-, olr-sılığr, nesneyi F:-1, nesneyi-eğip bükme'olaffi, bulunma_lrydı, bu da fotoğrafta sozı<onĞ olamazdr. Ancak bu savrnkarşıtr da tutarlıdır: fotoğraf çeı<enın bakrş özellikleri, çok ge-lişmiş fotoğraf cekle teıınıtıerıvie birleştiğinde, nesnele insa-ni olanr katmak ve böylece sanaisaıa ulaşıiak zoi oımayacak-, trr; her sanat gibi, fotoğut ,urru.i, da, kendi teknik olanakla-rryla sınırlrdr ve fotoğraf sanatçrsr bu sınırlılrgr-roıuvubitdiğiölçüde sanatçr olma koşullannı yaratacalıtrr.
Fotoğrafın sanat olup olma.dığı tartışılırken, fotoğrafa da-yalı yoni bir sanat, sinema sanat], sanat olup olma yanağı ko-nusunda çok büyü]<_ tartrşmalara yer bırakma,dan sanatlar ara-srnda yerini, hatta başköşeyi aıdı, kısa ,r-rrrJ*-"riyeygın sa-nat oldu, bununla da.kalmadı, sağladığ, anıatrn oıanatıanvıa,bakış ve kavrayış biçimlerivl", 

"rİ- a ve zamana getirdiği yo-rumlarla öbür sanatiarı, özellikle de romaııı 
"itııu'Jı, sanatla-ra, öze]]ikle de romana kendi teknik]erinı benımseiti. Çağdaşromanda tanrtlamanın giderek önemini yitirmesi ve gonıntıı-nün her durumda öne çlkmasr, elbette bu etkinin bir sonucu-dur. Aynca, çağdaş şiirde çr.pr"r- gorüntülerin yanyana geti-rilmesiyle kurulan-callı ımge tırgtısünün ae sınema kaynağın-dan beslendiği kesindir.

Bunun yanrnda, sinemanrn öbür sanat]ardan olabitdiğinceetki]enmesi doğaldı. Buna göre sinema baleden şiire, mimar]ık-tan yontuya kadar pekçok sanattan, daha doğrusu, yerine gö-re tüm sanatlardan etkilendi, böylece belki de sanatlann enkapsayrcrsr, en an]atımcısı., nu ozelllginden ötürü de en yaygl-nr oldu, sinemanın aydınlarca ciddiye alınmadığı ilk günlerdenbugüne çok şey değişti, aralannda Andr6 Malraux, Jacquespr6vert, Jean cocteau gibi aaıann aa butunduğu birçok ünlüyazar, ilgi çekici filmler yaptılar. Ne olursa oı.irr, .irru,,,r, .r-natsal özelliklerine. elbette bir çırpıda kavuşmadı. sinemanınsanat olabilmesi için gerçek anlamd, .uruşr-, *.-ru birçokaydın sinema tarihine imzasınr atmrştır. sinemaseverler bu
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alanda Laffite kardeşlerin çabasınr her zama,n anacaklardrr.
Sinemayr düzeysizlikten kurtarmak için, la.fiite kardeşler, 1908'

de unru yazar ve oyuncularrn kaprlalrnr aldüar, sonrında Heıırİ
Levodan'rn bir senaryosuna göre, Guise Dukiiniiıı Katlı'ni çek-
tiler. Filmin sördüğü büytü ilgi gerçek srnema sanatınrn z&-

ferini ortaya koyuyordu. Bunuıla birlikte sİnema denilince her
zamaı sanat düşünülmüyor. Bazı haiemler sinemayla edebiyat
etkileşiminin yeterli olmadrğr, hatta sinemanrn tam anlamrn,
da sanat olmaorğr görüşündeier. Raymond Queneau, bu konu-
da bize şunlarr söylüyor: "Guise Diüüniin Katli'nden bu yana,
sinema bir sanat olmaya çalışıyor. Kuşku yok, sinema sanat
olamadr. Ed,ebiyatla da çok az ilişkisi var (ya da hiç yok), yon-
tu müzikie ne kadar ilişkiiiyse. Sinema "aydın" çevrelerin dr-

şrnda doğdu, Lewis Jacobs'un kitabr pek güzel açil<lar bunu.
Sinemanın edebiyata yaptığr çağrrlar, sazlnr geliştirmek için
mimardan yardrm isteyen flütçüyü düşündürür. Unutmayairm,
bu sanat panayırlarda doğdu, varoşla,rda yaşadr, kültürlü ki-
şilerin yardrmr olmadan serpilü."

Sinema, ortaklaşa yaratrlan sanatlarrn en ortaklaşa yara-
trlanrdrr, onun yaratrcılan tam anlamında geniş bir topluluk
oluşturmaktadır. Buna göre bir filmin sanatsal gücü, o filmi
yapanlarrn tek tek ve toplu olarak ottaya koyduğu yaratma
gücüne bağlıdrr. Demek ki, sinema sanatrnrn ayrr bir estetiği
vardrr ve güzeli gerçekleştirmede, sinema sanatr tek tek ki-
şilerin yaratrcrlğrnr gerektiren roman, şiir, resim gibi sanatla-
nn da, toplu yaratıcılığr gerektiren müzik, tiyatro, opera gibi
sanat]arrn da gerçekleştirilme koşullarrna benzemeyen koşulla-
ra uymak zorundadrr. Bu koşullann başrnda aşrrr masraf,lr ya-
pım gereği çok sayıda izleyiciye ulaşma zorunluluğu yatar. Bu
yüzden sinema üretimi çok yerde bir sanayi özelliği kazan-
mrştrr. Masraflr üretim büyük pazarl gerektirdiği için sinema-
cı kendi beğenisinden çok izleyicinin beğenisini birinci planda
önemsemek zorundadır. Ünlü sinema ustasr Ren6 C]air (1898-

1981) bu konuda şunlarr söylüyor: "Sinemayr çok erkenden sa-
nat diye belirlemek bir yanrlgr olmuştur. Sinema bir sanayi di-
ye alrnsaydı, bu a,rada sarrat da elde edilmiş olacaktr. Otomo-
bil yapımcrlan otomobilleri hızlr yürütmek yerine eski araba
süsleriyle donatmayı düşünselerdi, modern otomobiller ince gü-
zel biçimlerini kazanabilirler miydi?"

Bugün bir sinema estetiğinden sözettiğimizde, her şeyden
önce fotoğraf estetiğiyle anlatr ya da roman estetiğinin bir bü-
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tünde bir araya gelmiş biçimlerini düşünüyoruz. sinema este-
tiği, her şeyden önce, bir devinim estetiği olarak görünüyor ve,
doğal devinimle insani devinimin anlatımcr bir bileşimine da-
yanryor. "Bir sinema estetiği varsa", diyor Ren6 Clair, "bu es-
tetik Fransada görüntü saptama aygrtıyla ve filmte a,ynl za-
man,da, Lumiere kardeşlerce bulunmuştur. Bu estetik tek bir.
sözcükie özetlenir: 'Devinim'. Gözle algrlanan nesnelerin dış
devinimine bugün biz eylemin iç devinimini katryoruz." Buna
göre, sinema sanatr da, her sanat gibi, heı sanattan daha çok
yaşamm iç ve dış ritmleriyle ilgilidir. Bir anlık görüntünün
ritmi, film gösterme makinasr dönmeye başladrğında, bir gö-
rnütüler karmaşığrnrn ortaya dökülmesiyle çeşitli ritmlere bağ-
laırryor, bir başka deyişle, bir anlrk imgenin azçok yalrn ritmi,
ardarda gelen imgelerin birbirini izleyen ritmlerinde eriyor ya
da o ritmlere bir bütün oluşturmak üzere kavuşuyor. Sinema-
nın tüm anlatım gücü, ardarda gelen ritmik imgelerin oluş-
turduğu büyük ritmik yapıda belirmektedir.

vI.

ESTETİKTE BİLİMSEU,İK

Y-aşam koşullannın değişmesi, buna göre düşüncede ve sa-
natta büyük dönüşümlerin ortaya çümasr güzel'le ilgili araş-
trrmanrn da bambaşka bir an]am kazanmasrna yol açtr. Güzel
araştirması ya da estetik, yüzyıllar boyu felsefenin ya da daha
doğrusu metafiziğin kurallarrna bağlı kalrrken, birdenbire de-
nilelıilecek bir hızla bilimselleşme eğilimi gösterdi, hatta bir
bilim olmanrn yollannr aradr. Estetiğin sorunlanni metafizik
düzeyde çözmeye ça\şarrlar, zorunlu olarak soyut güzel araş-
trrmasrna yöneldiler; buna göre, güzel nedir ve ne değitdir so-
rusu, estetiğin temel sorusu oldu. Platon'un ortaya attrğr ken-
dinde şey olarak giizel nedir sonınunu düşünürler, geçen yüz-
yrla kadar tarhştılarsa da pek bir yere varamadrlar. Tüm güzel
şeyleri güzel kılan bir aşkın güzel, bir kendinde güzel var mı-
dır? Tek sorun buydu; gözler önündeki güzelle, sanatsal güzel-
le ilgilenen pek yoktu.

Gerçek güzelin alanrna yani sanat yapıtlanna yönelmeden
güzel sorununu çözmek olası değildi. Ne var ki, estetikçi rolü-
nü de yüklenmiş olan filozof, sanatçrdan herhangi bir şey öğ-
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renebileceğini, güzel sorununu yaratrdan giderek çözebileceği.ni düşünmüyordu. Filozof güzelin koşullannı başkaiarından öğ-renecek değildi, tersine yaratrcrya güzelin koşullarını bellete-
cekti. Bu yüksekten bakış, modenı zamanlarda olum]u düşünce-nin gelişmesiyle dağılmaya başlayrnca, estetiğin peşindeki ki-şiler tümdengelim kadar tümevarrmr da, önemsemeye, genel
bilgilerden sanat yapıtlanna ulaşabilmek için sanat yapıtlann-
dan giderek genel bilgilere ulaşmanrn yollarını aramaya baş-ladılar. Estetiğin ayaklarını yere basmasıydı bu. Bu yüksekler-
den iniş, estetikçiyi laboratuvar gereksinmesiyle başbaşa bırak-tı. Bilim olmak artü laboratuvarda olmakla olasıydı ve tüm sa-nat yapıtlan bizim için koskoca bir laboratuvar oıuşturm aktay-dılar, Bu laboratuvann uçsuz bucaksızlrğr, konunun ölçüsüz ge-nişliğini ve bu geniş konuya uyacak yöntemler bulmanrn bü-yük zorluğunu duyuruyordu. zorluk çaresizliği getirmedi, an-cak estetiği parçalanma tehlikesiyle, her sanat Janı ıçin aynözellikler kazanma tehlikesiyle başbaşa bıraktı.

Bu durum estetiğin amaçlarrna aykınydr. Varoluş nedenle-ri ve özeljikleri bambaşka güzellikier varsa estetık yoktur, es-tetik]er vardrr. Estetik araştırma tüm güzelılırıerın leme] kural-lannr ve temel özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan araş-tırmadır. Güzel araştrrması bir bütündür, sanatıanıstıı bir araş-trrmadrr, tüm sanatlarr bir bütünde bir araya getiren bir araş-trrma,dır. sözünü ettiğimiz dağıtma gerçekleştiği zaman estetikdiye bir '"alan kalmayacalıtr. -Brr* 
karşılık 

-rıJr 
sanatın grizelsorununu kendi başına çözme olasılığı yoktur. B";; estetiğinbüyük sıkıntrlanıdan biri, estetikçiJerin araştırmalirınoa genel-likle tek bir sanata ağırtü ,".-"ı. istemeleridir. Ünlü estetik-çi, Lalo, bize bu sülntryr şöyle duyur-ıır: ''Pekçok estetikçi tekbir sanatr incelemekle srnrrlanrr. Taine'in sanat Felsefesi kitabıyalnrzca plastik sanatlan konu edinmektedir. 'sanat eleştirme-cisi' sözü, yalnızca plastik sanatlarla ilgilenen yazar,ar içinkullanı]ır, Bu abartı bir önyargı durumuna e"ırrriJr. ..Güzet

sanatlar"ın müziği de, edebiyatı aa belirlemJm".i o"u zamanolağan sayilrr. Sanat tarihi adlı birçok anslklopeJİ b'aşlıgm gli-zelliğine karşın, sanatrn tarihiyle iıgııı a"şIdir. ,Güzel sanat_lar' okulunda da gize| sanatlar öğetilmez.''
Eskinin estetikçisi, metafizikçiydi; şimdinin estetikçisi, sa_nat kuramcısr ve eleştirmecidir. Esietiğin bilimselleşmesi, este-tikçiyle eleştirmeci arasındaki uzaklığr hızla kapattı. Lalo bu
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koııuda da şu belirieınecie buiunmakta,dır: .'Eleştirmeci 
de, eş-tetikçi de biri cioğrudan Oog.uİ,'öbrirü Ur.r, Jaİ, dolaylı ola-rak, be]li bir sanat yapıtırıı je'aıı.ıar, ır", ıı,t*o" b,. yapıtüzerinde aYnı görüş ,çİr-, sahiptirier, onu önce açıklar, son_ra yargrlarlar. Ya'nız, biri daha gok senel ;i;rü bağlanır,öbıfuü daha çok özgü-l oıanıara iağlanır. İkı bakış biçimi ara-sında, soyutlama açısmdan bir derece ayrıııu vardır, düşünceyapısryla ilsiti bir tür ayrrmı yoktr.." Pr1.1olrr 

"rt"trtçlrl UOr-lece tarihe kanşırken, 
".iırrı., "ı"irı.-""isi de n"I^geçerliliği-ni yitiriyor, aranrlmaz oluyor. 

-Brı.ıa"r, 

"ı"şiı.*1-"i olmak içinkendinde eleştirici bir güç 
"n"i-ril 

büyük ötçüde yeterliydi.
Eleştirmeci olmanın bugıin barı koşulları vardır. Bu koşul-lardan biri, en azından teı< uır sanat dalında, oiabiien birkaçsanat dalında, tüm şrrru' daılarının temel sorunlarını tartışa-bilocek ölçüde bitgi sahibı oı-"tro. Bir sanat ü**, giderektüm sanat dalıarının temei sorurıarrnı yetkin bır biçimde kav-rayabilmek de, hor şeyden önce sanatçılara vergidir. Gerçekmüzikçi, müziğin başlangıcından bugüne tüm serüven]erini in-ce ayrıntrlarryla bilen, bu aynntı.ların ışrğı.nda kendi sanatrnaaydrnlıklgr getiren insandır. g" 

'.irOan 

bazr çağdaşlarırnız, ğj-raz aşıİ:ı bir tutum-la en iyi 
"rt"t,kçıu; .;;ü;, gerçeksanatçrlar arasından..çüabileceğine inanırlar. r.*.o şairi veeleştirmecisi Thğophile Gautler];;, öfkeli bir tutumla şun-lan söylüyor: "Hiçbir ürün ,".-u-ış bir eleştirmeci aiçak bi-ridir: bir taik kişınin kansrnı. ka.rİoan bir papazaır o; ıaık klşıgnun kendisine vantl§ını ona yapaın az ve onunla dövüşemez.,,Ister sanatçı olsun, ister olma.ri, 

--uırr. 
eleştirmeciden bekle-diğimiz, her şeyde1 tın-ce ıısrıu"jıcı sanat dalıyla ilgili, gide-rek tüm sanat dallarryla iıgiü düü bir bakışa sahip olmasr-

Henüz bir bilim olmayr başarmış olmasa da bilimsellik yo-lunda büyük adrmlar atmış .i"" 
"rr",ik, eski çözümsüz sorı.ın-larınr tümüyte bir yaha brrakarak yepyeni somut sorunlarayöneldİ, Bilside o,.duğu gibı, sanaL au, ya da fe]sefede oldu-ğu gibi, estetikte de tüm sor""l"r" Ozne-nesne ilişkisi ya da di-yalektiği içinde ele alınma., aocuıarr. Bu çu.ç"r"o" ortaya çı-kan sorunlanı başrnda estetik 

""".r"rrır, 
,r" oırp ne olmadığısorunu vardrr, sanatsal yaratıyla, yani yapıua oıan ilişkimiz,tüm sanat türleriyle ve çLşıtlerırİ" 

"ıu" ilişkimiz, bizi sonundaestetik nesnenin belirlenme.ı 
"o"n*rvla başbaşa bırakır. Este-
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tikilişkideözne,yaprtıyadadünyayıgözlemleyenkimsedir;
nesne de gözlemıenen şeyin ta kend.isid_ir. Özne bır sanatçr da,

bir sanat izleyicisi de, bir sanat heveslisi de, bir sanat kuram-

crsr da olabilir. Sanatsal gözlem, her şeyden önce, bir dış dün-

ya gözlemidir. Yapıt bu gözlemde aydrnlığa kavuşur, bu göz-

]emde kendini ele verir, gizlerini açar, gizelliklerini ve çirkin_

liklerini gösterir. Bir nesne de, doğanrn ya da dünyanrn her-

hangi biİ şeyi de (bir olay, bir duygu, bir vazo, bir vazonun

herhangi bir krvrrmr, bir çocuğun yürüyüşü), bu gözlemde es-

tetik nesne değeri kazanır, bir yapıtr oluşturmak ya da bir ya-

pitrn oluşumuna katılmak için hazrrlanrr,

ESTETİK NESNEYİ BELİRLEME

Estetik nesneyi belirleme ya da nesneyi estetikleştirme işi

önkoşulsuz bir ilişkidir. Bir tarihçi tarihte, bir kimyacl kimya-

da ne aradrğrnr bilir, bir sanatçr nesnede ne aradrğrnr tam ola_

rak bilem ez. Bıı yüzden, estetik nesnenin bir görünüp bir yit-

tiği, sanatçrnın estetik nesne araştrrmasrndan eli boş döndüğü

çok oıur. Deneyli ya da bitgili olmak, estetik nesnenin belirlen_

mesinde elbette bir kolaylık sağlar, ancak sanatçınrn yatkınlığı
estetik nesnenin saptanmasrnda kesin sonuç vermez her zaman.

Nesneyi estetikleştiren bakrşrmı.zdrr ve o anki durumumuzdur.
Bakrşrmrzla doğa biryapılr görünümünü yitirir, çokyapı]ilaşır.
Estetik nesne güzel bulduğumuz, gizel diye belirlediğimiz şey-

dir. Estetik duyuya sahip bir bireye estetik haz verebilen her

şeye estetik nesne diyebiliriz. Estetik nesne sözünden önce ya_

pltr anlarrz, sonra da güzel diye belirleyebildiğimiz herhangi
bir şeyi anlarız. Estetik nesne, ister bir sanat yapltr olsun, is_

tor henüz yaprta götürülmemiş bir nesne olsun, bizden bir araş-
tlrmayla aydrnlatrlmayr bekler. Bu araştrrma bizi ona, onu bize
yaklaştınr, bazen onunla aramızda çatrşmalar yaratır, bazen
biz onda bir şeyleri benimserken bir şeyleri yadsrnz, ondan bir
şeyleri çrkanrken ona bir şeyler ekleriz. Estetik nesneye her
yaklaşrşrmlz, onu bizde, bizi onda biraz daha aydrnlatacaktrr.

Estetik nesnenin doğada ya da dünyada belirlenmesi, in-
sanla doğanm ya da dünyanrn kavuşmasr olaraJ< düşünülebi-
lir. Sanatçrnrn doğaya katrlmrş insan o]masr her şeyden önce
estetik nesnedeki buluşmayla olasr olur. Algımrz, bir nesneyi
o nesnede hiçbir şeyi değiştirmeksizin bir estetik haz konusu
o]arak belirlediği zamarL, estetik nesne parrldamaya başlar
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Estetik nesneyi genel olarak nesneden ayıran, birincinin «iu.
yumsal (duygusal) düşünsel çerçeve e bir haz konusu o]ması,
ikinciııin bir duyum, bir duygu, bir düşünce konusu olabilse de
bu üç ögeyi bir bütünde bir araya getiremez olmasıdır. Bir
karpuz resmi benim için bir duyumsal haz konusu değildir, ola-
maz, hiçbir gerçek karpuz resmi bizde karpuz yeme isteği uyan-
drrmayacaktır. Bir karpuz bir duyumsal haz nesnesidir, onu
yer ve haz duyanz, a,yflca onu gördüğüm zaman eski günleri
anlmsayrp duygulanabilirim, hatta karpuz üzerinde aynntıli
bir tıbbi ya da kimyasal, iktisadi ya da tarrmsal bir araştırma-
ya girebiiirim, arna hiçbir zaman onu sanatsal düzeye götü-
rülmüş bir nesnesi kadar duyum-duygu-düşünce bütünü du-
yamam.

Estetikçi, bir duyum-duyeu-dıişünce karmaşığınr yapısal ve
toplumsal özellikleri içinde ele alırken, her ne kadar özgünle
srnrrlanmrş olsa da, bilimsel ya da genelleyici tutumunu elden
brrakmamaya bakıyor. Gene de bir bilim olma yoluna azçok
girmiş olan estetiğin sayrsız §orunu var. Sanatçı.nın bağrmsrz
tutumu, sanat yaprtrnrn özgü özellikleri, estetiği tüm sorunlarr
içinde bir bilim olma çabasrnda eksik]i krlryor. Bazıları yaratr-
da sonuna kadar bir i]kesizliği savunuyorlar, o zaman estetik
arrcak bir yaklaşım olarak, biiimsel de olsa bir yaklaşrm olarak
kalryor. O durumda her yaratrcrnın ayn bir estetiği olacaktır.
Remy de Gourmont (1858-1915) şunlan söylüyor: "Artrk ilke-
miz yok, model de yok. Bır yazar yaprtrnı yaratrrken estetiğini
de yaratryor." Her yaratrcr kendi estetiğini yaratsa da, estetiğin
bu özel estetiğe dayanarak ortaya koyacağı genel geçer yargr-
lar olmayacak mr? Zaten estetik dediğimiz bilgi alanr özel es-
tetikler üzerine kurulmuyor mu? Her ne olursa olsun, estetik
bilim olanla bilim olmayan arasrnda bir yer tutuyor bugün,
bir arayer oluşturuyor.

vII.

Çağımız bilimlerin kurulmasr, düşüncenin bilimselleşmesi
çağı oldu. Düşüncenin bilimselleşmesi yaşama yepyeni görü-
nüm]er katarken, yaşamn bu yepyeni görunümleri düşünceyi
yeniden koşulladı, Düşünce derin bir içsel boyut, geniş bir diş-
sal boyut kazanü. Bu kazarrrmlar sanata, sanatsal arayışlara
yansrdr. Üç yeni bilim alanr, ruhbi]im, toplumbilim ve estetik
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aydın insan yıış,ınıüın, bu ara,da tüm insan ve dünya araştrr-malannın kOke$ni oluşturuyor,. yaşamr geleceğe açma yolundaöbtir bilimlerle birlikte büyıl& İO *o Jr-r-u*-to*yor. Bu üçyeni bilim, insanrn gündeıik ya,şalruna kadar ışleyen yeni bakışaçıIan getiriyorlar, böylece otınyanın dönüşmesine büyü]ı ölçü-de katkıda bulunuyorlar.

öte yandan, gerçek bümsel arayış teknolojik İIerlemelerinbaskısı aitına girorken, bu üç uııı* de yer yeı zaman zama"rIyaşanun kıyısına itüyor: bilimsel aqt-"uyi;; a]tında do-laşıp yaşama engel çıkara'Çuk yerine-"i;;;; var. Bilim,teknolojinin h,-lı gelişimine çJ 
-rr.rn 

ayak uyduramıyor, bi-lim içiı zorun]u olan rahat ,e 
"oı.torru 

arayrş, sabırsrz bir akr-Şın özüne ters düşüyor. Buna göre bu üç büm de, en çok önem_]i g|ğtıklill ver$e, enaz ilgi ivuraoro ,ı*ır.- oiryorlar; herüçünün de, çağdaş temel 
"ai"iikı"r_ arasında, siyasette, eğitim-de, sanatta, hatta bilimsel vuş"-a" büyük bir yeri yok. Bir ma-tematik bilsini insan *n lllre-L özelliklerini, toplu yaşama-nrn en genel ya^salannı, güzelİ yaratmanın koşulların ı çok za,-man lü]ts sayıyor. oniann en ,rrirı*u^-ası gereken yerde unu-tulduklarını, hatta yok sayıaıırİann, sirrü yonız. Ne olursa ol_sun, çok yerde birbiriyle sııu uir alışveriş içinde bu]unan bualanlar kenditeriyle ısiıı idJ;; görmezden gelircesine çaba-lıyorlar. Çağdaş oımak ,".Ğ-i"-E"r şeyden önce bu üç bilirninverilerini yaşam için etkln k l;;;, gerektiriyor.

Her çalışmamız on]arın sa§ll$ğı verilerle güçlenmedüçeve doğrul**1to,u, uugüne ,iJi*i, bakmamız oıu^ru^ı.ı, ol-mayacaktır. Hatta Uu çağın l".u.İİa., olarak, geçmişin tümrirünlerini ya da ettıniıüerını ae ooıann rşığrnda görmek vedeğertendirmek zorundayrz. - J*i, 
_y.aln:zca bugünün eği-timbilim çalışmalann, ır"".r-Jiİ o"gr, dünün eğltimbılimleilsü düşüncelerini t"*r-Jü L, orüu. bize büyük ölçüdeyardımcı oacaklardır, ı<.rr.urr,;; ruhsallığınınlli genış top-lumsal çerçevede--ve. olasr trı- ,.ıt."k anlatım biçimlerindedışlaştırıJması üye bir sorun ;;.:", bu ancak Uu tıç biliminınsan yaşamına girmesinde" ,ıt,ni ı. vardrr. Toplumbilinısiz vo

İİ,'*ff ffi J; i']*1 . i 
g,J uı" İ,oi-",1,5,"" u=,"l,"' L."_ uru _

dışsaıu,.iiiti".,f*:jİ"üİ:lHJ,"J*Tij:3*.ş:ş:,*İ
}jİiil;. 

insan ruhsatlığın*-;;;#;;İtııerını 
saptamakıa yetine_
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FELsEFE SORUHLARİ

DEVLET VE TOPLUM ÜZERİNE
ARAŞTIRMA NOTLARI

Nicos POIILANTZAS*
Türkçesi: Ergin KOPARAN

Bu çalışmanrn amacı, günümüz dünyasında devlet ve top-
lum araştrrmaslnrn temel sonrnlanna dikkati çekmek, bu araş-
trrmaya kanrmrzca kaynaklık edecek temalann çerçevesini çiz-
mektir.

Çok açıktır ki, araştrrmanın iki konusu olan "devlet" ve
"toplum", araştrrmanın boyutlannr genişletme riski gözönüne
alrnmaksızrn, hiçbir şekilde aynı görriılemez veya aynr düzey-
de ele alınamaz,

Çünkü devletten, ona temel teşkil eden toplum sözkonusu
edilmeksizin sözedilemeyeceği gibi, toplumun da onu yöneten
devletten ayn tutulamayacağı tabiidir. Böylece, araştrrmamr-
zrn odak noktası olarak devleti veya toplumu seçmemize bağlı
olarak, diğer unsura yaklaşrmımuın farklr olacağr gerçeği or-
taya çüryor. Sorunu toplum açrsından ele alırsak, devlet de
gorçekto konuya girecektir, fakat toplumdaki varlrğr ve toplu-
ma etkileri kendi başrna ele alınmasrna göre daha dar kapsam-
lr ele alınacaktır.

Biz burada, devletin odak noktasr o]arak alınmasınr, şu üç
temel neden dolayısıyle öneriyoruz :

* Nicos Poulantzas (1936-1979): Meslekl faaliyetini Fransa'da sürdürmüş
olan Yunan toplumbtltınclsi. Başlıca kltapları: §lyasal İktidar ve Top-
lumsal §ınıflar; Faşlzm ve Dtktatörlük (19?0); Çağdaş Kapltalizmde §ı-
nıilar (194); Devlet, İkttdar ve Sosyaüıııı (19?8).
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Birincisi günümüz dünyasında devletin daha genişleyen ro-
lü ve deviet yaprlarrnrn gelişmesi. Bu yeni değil, ama, geçmiş-

teki duruma göre nitelik farkr gösteren bir olgu.

İkinclsl, 1965-1970 arasrndaki toplum bilimi düşüncesinde,
üç ana akım içinde görülen devlet üzerine araştrrmalann, top-
lum üzerine araştırmalardan daha geri kalmış olmasr: Bu akım-
lardan birincisi, topum bilimlerinde egemen olan (işlevcilikten
sistemciliğe kadar tek bir potada eriyen) Anglo-Sakson gelenek.
Bu geleneğin başlıca özelliği, "devlet"in özel r"olünü ve özgül
özelliğini gözardr etmek, devleti çok geniş bir 'siyasi sistem'
içinde ve iktidan 'iktidar plüralizmleri'nin çokluğuna ve mik-
ro-iktidarlara bölerek soğurmaktrr.

Marxçılüta da, devletin kendi içkin rolünün ve öznel do-

ğasrnın gözönünde tutulmasına rastlanmıştrr. Uzun bir süre,
devlet, "temel"i çeweleyen bir "üstyapısal" zati olarak, tama-
mon ona bağlı, ikincil, bu nedeni hökim sınrf tarafından iradi
olarak değiştirilebilir bir araç oTarak görülmüştür.

Bir de, Batı Aırnıpa'da, özellikle Fransa, Federal Alman
Cumhuriyeti ve İtalya'daki toplum bilimteri. Her ne kadar bu
ülkelerde devlet önde gelen bir araştrrma konusu olmuşsa da
(bunun nedenlerinden biri kuşkusuz burjuva-demokratik dev-
rimlerde Avnrpa devletlerinin rolü olsa gerek), bu araştrrma-
lar, neredeyse her zanr,arl devletin "hukuki" kawanrşrna, do]a-
yrsryla h6.kim özelliği anayasa hukuku ve siyaset hukuku fel-
sefesi araştrrmasr olan Awnıpa siyasal-hukuk bilimi içine hap-
solmuşlardrr.

J,- ..Uçüncüsii, araştrrmanrn odağr olarak devletin seçilmesini
getiren şey, devletin, günümüz toplum bilimlerinde önem veri-
len ideolojik-kuramsal düşüncedeki en önemli ana temalanndan
biri olması (ki, bu da hiç raslantısa,l bir şey değil).

Devleti araştrrmanrn odağr olarak almak, araştırmada iz|e-
necek yolu değiştiriyor; toplumsal fenomenlerin ve geniş an-
]amda toplumun (ekonomik, topumsal ve ideolojik yaprlarrn,
srnıf mücadelesi, toplumsal hareketlerin, v.b.) çözümlenişi, vaz-
geçilmez oimakla birlikte, burdaki yaklaşım, bunlann devlet ve
devlet yapısr içinde değişen önemlerine göre olacaktrr.

Çokuluslu şirketler veya günümüz dünya ekonomik buhranr,
ki bunlar açıkça tipik örneklerdir, ancak ulus-devlet ilişkisiyle,
ona etkisi içinde ve ekonomik buhran ile devlet buhranryla iliş-
kileri içinde ele alrnacaktır.
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Krsacasr, böyle bir şey, bir yaklaşrma karar vermek ve bu-
na hem pratik amaçlarla (araştırmanrn zorlamasryla), hem de
bilimsel nedenlerle bağli kalmaktadrr; çünkü her şey kaçınrlmaz
bir biçimde bağıntılı ise (devlet-toplum), bilimsel bir sonuca
ulaşmanrn tek yolu, en geniş alana yayılmak yerine, üstünde

çalışılan konunun etrafrnı çerçevelemektir.
Araştrrma, her biri birkaç esas tema içeren beş ya da altı

geniş alan üzerinde yoğunlaşmalıdrr. Yöntem sorun].anna (di-

siplinler arasrlrk, düşünce okullan, ele alrnrş srralan, vb.) gir-
meden bunlan srralamak istemiyorum. Araştrrmanın ilk evre-
sinde bu alanlar ve temalar geniş bir perspektif içinde görülme-
li ve bundan sonra olay, araştrrmalanyla ayrrntrlara girilmeli-
dir.

Geniş konu başlıklanndan biri devlet kuramrna ait genel
sorunlarla ilgili olup, kuramsal düzlem üzerindeki engelleri kal-
drrmayr amaçIat. Bütün bilim dallannrn ve düşünce okul]an-
nrn, devleti aııaliz ederken öne sürdükleri çözümlerde ayrrlsa-
lar bile, y:üzy.üze geldik]eri bir dizi ortak kuramsal sorun vardır.
Bu kuramsal sorunlar mevcut buhranlarda ve toplum bilimlerin-
de, devlet üzerine geleneksel düşüncenin ortaya konulmasında
ortaya çrkar: (a) Amerika Birleşik Devletleri'nde, sözkonusu
geleneksel düşünce akrmrnrn drşrnda kalan akademik kurum
üyeleri arasrnda yaygın olan akrmda açıklıkla da gönildüğü ei-
bi, Anglo-Sakson toplum bilimi geleneğindeki buhran, (b) Dev-
let üzerine Marxçr düşüncenin canlanmasrnda apaçık görülen,
Marxçılıktaki tartışmalar; (c) Batı Avrupa'da hukuki-anayasacl
devlet kavramrndaJri buhran ve devletin sosyo-siyasal analizin-
deki canlanma; (d) İttldar analizinde ortaya çrkan yeni düşünce
okullarr: Foucault okulu, karşr psikiyatri okulu, klasik Freud-
cu-Marxçrlü peşinde giden psiko-analitik okul, karşr kuramsal
okul, "totaliterci olg,ıı" üzerine yeni araştrrmalar, vb.

Nedir bu yeni temalar ve beraber]erinde hangi sorunlarr ge,
tiriyorlar?

Devlet, siyasal iktidar. futidar devlete mi indirgenmiştir?
İl<tldar siyasal iktidara mı indirgenmiştir? Siyasal iktidar dev-
lete :"ni indirgenmiştir? Devlet biçimsel devlet denetimi altrn-
daki hükümet mekanizmasrndan mı oluşur, ya da bunun ötesin-
de biçimleri itibariyle "öze|" olan (aile gibi) kurumlarr da içe-
rir mi? Bu sorunlar günümüz toplumlarrnda temel sorunlar
olup, konunun ve devletin boyutlannrn tanrmlanmasr ve belir-
lenmesiyle ilgilidir.
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ıırtısaat-sosyaı dünya İle siyasi_devlet dünyası arasındakiiliŞki: devlet yaprlannrn özgül doğası üzerlne sorular. Devlet ileüretim biçimi arasrnda bir karşılıklı belirlem" iıiş*i var mıdrr.varsa bu ilişki nedir? Devletin ekonomiye bugünkü müdahale-si hangi kuramsal çerçevede kawanabilir?
Devlet ve hegemonya organizasyonu biçimleri. Devlet vesınıf hakimiyeti arasrnda bir karşıIıklı ilişki var mrdrr varsanasıldır? Devlet yalnızca hd,kim srnrflann bir aracı mıdır, sr-nıflann üzerınde bağımsrz bir oluşum mudur, yoksa içinde sı-nıflar-arası iktidar ilişkilerinin yoğunlaştığ bir manev ra a,a-nından daha fazla bir şey midir? "Hğıkirn rirrfır.''* lrgrıtlenmebiçimi ve devletin kuramsal çatrsr nelerdir? Devletin konumuhalk karşısında yalıtılmış, zaptedilemez bir taıe mıoır, yoksahalk devlete nüfuz edebilir mi?
Dwlet ve sİvasal-toplumsal görüş bİrliği (consensus). Dev-Iet yalnızca baskı üzerine mı rıaiımivet kurar? Değilse, baskıyıyalnızca devletin halkı ..yanrltmasını'' 

sağlayar, lae-o]oiik vasıtaile birleştirmek yeterli midir? Baskı+iĞ"r"j' iıiİi-ı.rı, çoı.ötesinde fiziksel süreçlemelerden oluşan bir iktidai teknoloji-sinden (Foucault) sözedilebilir mi? Devletin lratİ-iİ"ti, halkınhğ,kim olunma aızusuna, bir "efendi arzusu"na m, ispııro-ana-Iitik düşünce) karşıIık verir? Halkın baskıya hayır demesi na-sıl gerçekleşir?
Devlet mekanİzmasr ve sınıf ilfşkİleı{, Eğer gerçekten dev-Iet ve sınıf ilişkileri arasında bir karşılıklı ilişki varsa, bu kar-şıIıklı iliski konuya karmaslk ve mahir bir biçimde yaklaşılsabile, tek başına devlet mekanizmasının etraflı bir açrklamasıolarak kabul edilebilir mi? Devlet mekanizmasrnın şu veva busınıf ilışki]eri içine döküIemeyecek, özgün bir fiziksel mak-yaiı mr (dısıplinsel ve otoriter yaprlar, bürokratikleşme, vb.)vardır?
Bu sorular, her somut analizde yüzyüze gelindiği ve bazıyönleıden araştırmanın ilerlemesınin anahtan durumunda ol-duklan için önemlidirler. Bu kuramsal sorunl"r, t"t başlan-na ve başta -,, vokİl araştırma geliştikçe diğer;;;ı., içindemi ele alınacağr da bir sorudur.
ıı<ıncı alan, araştrrmanın bazı bölümlerini geniş kuraınsalbaşIıklara böImekten oluşur.
Üç,i"tl savabiliri1 (a) gelişmiş kapitalist devlet, (b) bağım-sız kapitalist ülkelerdeki aevlet, ö) sosyalist ülkelerdeki dev-let.
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Bir kuramsal 
_önerime davanl_n, başlangıç niteliğinde biryorumda bulunmak istiyoruz. bİttll.ç" ,crl.|j;;;üyor ki, gü-nümüzde tüm ya- da hemen h";;" tüm araştrilrıurar, kapita,-Iist ve sosyalist devletler ;;;r;;;ı tesintesJ;;;;., giderekazalmakta olduğu, belli yapısrİ-İ"rrr".ıikler bulurıduğu, (refalıalanrnda, teknolojik ro*"ır.J", bürokratikleşme cephesinde)en azrndan karşı karşıya geldıkleri sorunla.o" 

"" bu sorunlanele alış biçimlerinin benze"r Ur.İ". taşıdığı düşünülüyor.
Bunun nedenlerieünümüzde yaygın olarak tartışılıyor. OIayne olursa olsun, R. Aron'u" t"".ı.ırr", h;tb;."ior.uirr"'ın en-düstri-sonrası topluml".* ;;;;;k benzeştığine ilişkin teorisinesaplanmadan, bu iki tip d;vle; kapitalist topır,,,j*. ile sosya-list toplumlar) arasrnda sözkonusu olmasr gereken kökten fark-lıIık, dikkatli bir_incelemey"-*.üırof, bu da bizi, bu devlet_Ier arasında ortak nokta ;"d;;;tırmalannı bir kena ra at-mamaya, hatta tam tersi yöne sevkeüyor.

Bununla birlikte, eğeç kanşıklığa düşmek istenmiyorsa, budevlet tipleri arasındatçi u--, nııimsel bir balrış açrsryla be-IirtİImelidir, Tem,3.1 yapılan"b"r, ,o":*aen benzeşse de, yine dekendi ö,süI özellikleri 
"".d;-iliot rrrur"ume, jeknolojik zor-lamalar, seçkinler hareketi gi;l oÜl*a hem bugünkü görünüm_lerınde, hem de ortaya çrtrşıan-re tarihsel görünümleriyle.farklı biçimlerde ortaya çümakta.dır.

Kapitalist devletler arasında, merkezi devletler ile perife-ral bağımlı devletler arasındaki'farkııık açrsından da ortada,özel bİr sorun varrlır. asırnaa, s".-rr" ve emek süreçIerinİnuluslararasılaşmasr-oranrnda, emperyalıst merkez ile ÜçüncüDünYa arasrnda |yl"v"" rirt-ırü'*nümüz kapitalist devletiüzerine herhangi tir bütün."i t"ru-r, bu devletler ıizerıne ya-nllacak arastırma,lara uvg:ıın tir-imeı teşkil etmekte yetersizkılıyor, Bağımıı üIkelerin-eko"o-ıiJ.ı üzerine çok sayıda araş-tırma yapıImakla birlİkte rtıcarei aşitsİzlikleri, teknoloiik ba-ğımlrlık, Yeni-sömürgecilık vb.İ, İJ,ııt"ı"rin siyasal sistemleriüzerine henüz özeül bir "genel't"o.ı" gelİştirilemediği içİn, ba-ğımlı kapitalist ülkelerde sellşen-;eni tip devlet üzerine birteoriye acilen gerek duyulrnal<;;.. Eldeki y€gano genel QaIış-ma, siyasal kurumlar ile bağımlr ülkelerin ''-ğ".riİ"yon'' ça-balan arasında ilişki.Iura", *-r"İİşmişlik'' düşüncesine tutu-nan, Üçüncü Dünya ülkelerindetı-ou.rmu hd.kim ülkelerin ya-pısal sömünisü ve baslısı slbl sörmeyip bunu yaJnızca bu ül-
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keler ile "gelişmiş" ülkeler arasrndaki mesafeyi kapatma soru_

nu olarak alan görüşlerdir. Ekonomik alandaki tipik öncüsü w.
Rostov olan bu yaklaşrm, günümüzdeki tüm bağımlılık teorile,

rine şiddetle karşı çıkryor.
Bu nedenle, bağımlr ülkelerdeki geçerli devlet tipi üzerinde,

şu veya bu örnek üzerindeki somut olay-çairşmalannın ötesin_

de, genel analitik i}keler üzerine çalrşmalar yaprlması için ça_

ba sarfedilmelidir.
Dördüncü a]anda, yeniden ortaya çıkan bir sorun da şu,

Günümüzün üç esas devlet tipi (merkezi kapitalist, bağımlr ka-
pitatist ve sosyalist devletler) arasrndaki yaprsal bağlar ne bi-

çimdedir?
Bu soru devletler arasrndaki uluslararası ilişkiler sorununun

çok ötesindedir. Açıktır ki, örneğiı bu devletlerin her birin_
deki kurumlar bugünkü biçimlerini taşıyorlarsa, bu biçimleri,
bir ölçüde (aslında sorun da ne ölçüde olduğudur), diğer dev-
let tiplerinin varlrğr nedeniyledir. Bu, muhtemelen, her devle-
tin diğerine yaLırzca "dışsal" etkisinin ötesinde, karmaşık bir
yaprsal bağdır.

Araştrrmayr somutlaştrrma ve daraltma konusuna devam
ederken ki, böyle yaprlmazsa araştrrma çok genel bir düzeyde
kalrr, bir aynm daha yaprlmalrdrr.

Bu, günümüz "kapitalist" ülkeleriyle ilgili olup, şöyle veya
böyle, tipik olarak hegemonyayr temsil eden ve ele alrnan mer-
kezi ülketere bakarak aralannda kabaca bir benzeşme kuru-
lan, kuraldışı devlet biçimleri (faşist devletler, askeri diktatör-
lükler) ile "parlamenter demokratik" model arasrndaki ayrlm-
drr.

Bu aynm, tabii, yönetimde istisnai hükümet biçimlerine
doğru bir eğilimin varolduğu periferi ülkelerinden çok, merkezi
ülkeler için daha açıktır. Bu da bizi baştaki noktaya, yani ba-
ğımlr ülkelerdeki gerçek devlet biçiminin analizine götürür. An,
cak, burada da açık bir a5rrım yapilmalıdır, çünkü Meksika ile
Şili yada Hindistan ile Arİantin arasında belirgin fark]ar var-
drr.

Durum ne olursa olsun, araştrrmanın, özel]ikle bir noktasr
üzerine, faşist devletler ya da askeri diktatörlükler üzerine odak-
laşmanrn gerekliliğini vurgulamak istiyoruz. Bir kere, bu olgu
eskiden olduğundan daha fazla gündemdedir. İkincisi ve daha
da önomlisi, bu devlet tiplerini araştrrmaya rehberlik edecek
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olan ilkelerin, "diğer" devlet biçimlerine uygulananlarla aynı
olamayacağı. Kendi yapilan içinde, kendine özgü özellikleri
olan bir olgudur bu. Sorun, "totaliterizm"in dünya üzerinde
yaygınlaşması biçimindeki belli belirsiz görüşle geçiştirilemez.
Totaliterleşme oldugu ayrır derecede ve kendi doğru bağlamı
içinde e]e alrnmalrdrr. Ancak bu, kişinin, faşist devletierin veı

askeri diktatörlüklerin birçok yönden yaprlan farklı diye as-
lrnda ve tamamen diğer devletlerden farklr olduğu yanılsamasr-
na düşmesi anlamrna gelmez. Yine bu nedenle, aynı proje kap-
samında ana|iz edilebilirler.

Çağdaş devlet üzerine araştrrma ilerlerk,en, yukanda ikin-
ci alanda konulan çizgiler doğrultusunda bir bölümü de konu-
nun uluslararast yönü üzerine açacağım. Bu sorun, birbirinj.
izloyen alanlar arasrnda ortaya çrksa da, başlrcalıkla aşağıdaki.
konularla ilgili bir önem taşımaktadrr:

Birincisi, devlet, ulus, ulus-devlet ve emperyalizmin bugün-
kü evresi üzerinedir, Sermaye ve emek süreçlerinin bugünkü
uluslararasılaşmasr, ulus-devletin varlığı sorununu yeniden gün-
deme getiriyor mu? Emperyalizmin bugünkü evresi, ulus üze-
rinde, devlet ve ulus arasrndaki anayasal bağa karşr duracak
derin degişiklikler getiriyor mu? Ulus-devletin, kurumsal inter-
devlet, para-devlet ya da supra-devlet yönetim biçimleri tara,
findan bastınldığı bir düşüş devrine mi giriyoruz? Eğer böyle
ise, ulus-devlet ağırlrğrnr daha ne kadar sürdürecektir ve rolü
nedir? Eğer böyle değilse, ulus-devleti hala asrl ve h6,kimiyetin
temel çivisi olarak kabul edersek, ki bizim görüşümüz budur,
emperyalizmin bugünkü evresi sonucunda ne gibi değişiklikler
geçirmektedir? I_Ilus-devletin hğlğ, etkin olarak hüküm sürdüğü
(can çekişmediğt) ve yeni örneklerinin ortaya çıktığı gerçeği,
uluslararasıcrlrğrn getirdiğ1 değişikliklere bağışık olduğu an]a-
mrnr taşrmaz.

İkinci başlık ulusla ilgilidir. Bu kaçınılmaz ve ele alrnmasr
gereken, toplum bilim]erinin kör noktasr olan, önemi artarak
ortaya çrkan bir nokta. Uluslararasrcrlrğın ulus üzerindeki etki-
leri nelerdir? Ulus gerçekten çöküşme yolunda mrdrr yoksa so-
run, "ulusal birlik"in çeşitli devletlerin baskrsryla bozulmuş ol-
masr ve egemen ulus-devletçe egemenlik altında tutulmuş çe-
şitli ulusal oluşumlarrn yeniclen dirilmesi midir? Ulusal aznlrk-
lann yeniden canlanması sorusunun dünyayr sarması ve bunun
devlet üzerindeki etkileri nerden kaynaklanmaktadır?
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üçüncüsü, devlet ve çokuluslu şirketler sorununa (i]erdede tekrar gelecek) bura.da u"uJl'ir, nokta,dan ba]<ıtabilir: So-run burada, aza|an u,us-deviet itiıiu.rrın supradevlet yönetimbiçimJerine değjl, 
-ama doğruaur, çotrıuslu şirketler biçimi aI-tında seı:Inaye fraks.jv9nl"i-"u lu."açması mıdır? Eğer değilse,

;iİ',ffffi-Tff İilş-;"İtr*,,TTl" çot,ı,,i, i,,uİİ".,,, ıı ş 
_

arasındaki ilişki İedir? 3ı:Inaye ile Yurtiçi sermaye
Beşinci alan, devlette günümüzde.yer alan kuramsal değişik-

*T:" 
iÇerir, AraŞtırma;-;;;;)i.ı oır..uk şunıan önerece-

Günümüzde kaPitalist ülkeler, geçmişte yer alan devletlerintümünden niteti\ o.]Tat ru.ı.ır, ,""İ bir devietr*1o, edİlebile-cek kadar derin değişiklikl"." ,'vobuyönetirnb,rri,i,i"#"j;"ffi .rgliİ!-ilir-Pffi""iffİ;*::nız, Aşağıdaki noktaıar, bu 
'ıu'tıı": ilffH ur]i].or'. ve bualandaki araştırmanrn merkezinl oluşturabllir.

Toplumsal hlvatın tüm alanlannda artan devlet müdaha-Iesinde görtlen,-de"ı"tı, *.tJ.rlil*:qu ışıerıe.i, devlette neöIÇüde belirgin aeğışltİitl"" !İr"rlor? Toplumsal havat üzerin_de devlet denetimin","i,*iİ""r"rr'til.Jil'#'u-, 
aracl,kapitalizmin gelişimi ;,'; ;;;ı]-", 

-or"-o" ,oli g, araç sos-yo-ekonomik çelişkile,ıu ,ı.tii?riİ", g"ı-"au trurrrıi oluyor mu,yoksa bu çelişkilerl" t"u"J"iıi'ri*i gereken odriir" planlr ka-pitalizme İIişkin r"*"""i r""ırİ-alar üstıine dayandınlan re-fah devletlnin yıkıtİu-;-;;;;; 
oluyoruz?Devletin örgıitleyicl 

"o1.1"ae,liyasal partilerden, devlet bü_rokrasisine ve yönetİ-; ;;ğ,.-İr"" Uu,rru, siyasal rr.trr".ı., turn -silİ rolünde toptan bir İniş;;;.;; konu, görece 
"ı**t eski bİrolay olan parlamentu. ,y-J*ır* a-zalması ,"-arnu süç]übir nirütmenin orta,* ,rt-r.*Jr" daha uruo"or] Bu yenİmerkezileşme ve t,1.ot.rİltllu"İ"*İr*.rru tt J.lİılr, olarakİi1H'"ffilHJ':ffi,t*'ş"-',o,,çil,l"J,]'"**-rr"

rak nasrl 
"*ro.ju.? 'İYasal sİsteme yapısal ola-

İktldar bloğunun 
_yeni hegemonyacr öreütlenmesi ve bu-nun değişik devlet,m-k*il;:iİ'lrur*r. 

Hegemonyadaki, be-Iirgin biçimde ıı,tıllü 
'"t"ı"i--Ş*Lieye aoğru yoğu; kaçış vedevletin baskı *"l."rİr-*;;şİen 

_ 
biçimlena-lİe, askeri-endüstriYel bütünlük catısı çşj""o.o, u*"ği. Hekim sınıflann
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ideolojik hegemonyasindaki bunalrm ve sonuçta kamuoytı ya-
ratma rolünün okullar ve üniversiteler gibi ideolojik araçlardan
kitleye doğru kayışr.

Toplumsal denetimin yeni biçimleri: önceleri başlıcalıkla
kısıt]ama yerlerine (hapishane]er, evler vb.) dayanan kesinkes
toplumsal şablonlann yerini tüm bir toplumsal sisteme uzanan
tamamen yeni, esnek uzun vadeli bir dizi tedbir (daha yay$n
bir polis gücü, psikolojik-psikiyatrik sektörleşme, sosyal hizmet
ağı, işsizlik yardrmlan, vb.). Bunun önemli bir sonucu, ideolo-
jik baskı mekanizmaslnln kesin bir "kurumsuzJ.aşma" içine gir-
mesi süreci, ve "anormal, sapkın ve tehlikeli" olduğu düşünü-
lenlerin "yalrtılması"nı amaçlayan özel mekanizmanrn (evler,
hapishaneler, çeşitli toplu krsrtlaırıa yerleri), açrlarak, etkilerini
tüm toplumsal gövdeye yayması, böylece tüm toplumun potan-
siyel olarak "anormal" ve "tehlilreli" olduğunu ima etmesi öl-
çüsünde bir "krsrtlamama" süreci; burda artrk suç, işlenen fiili
işden insanlann kafa yapılarındaki niyete kaydınlıyor ve bas-
trrma, hem ceza,yr, hem önlemeyi çerçevesi içine alıyor. Bu ku-
rumsal değişiklülere izin vermek için "hukuk devleti"nin tem-
sil ettiği mevcut hukuk sisteminin ve hukuki ideolojinin bo-
zulmasr,

Yeni iktidar teknoloİisinin yükünü çekmek için yeni top-
lumsal denetim ve yardrm biçimleri: bilgisayarlann yaygınlaş-
ması, elektronik ve siyasal özgürlükler.

Mekanikleşme ve devlet mekanizmasrnrn (ordu, polis, ida-
re, adliye, ideolojik araçlar) bir taraftan biçimsel, açık iletişim
ağlarrna, diğer taraftan srmsrkr kapatrlmış en yüksek yürütme
yetkilileri tarafindan denetlenen çekirdeklere ayrrlması ve gizli-
lik ilkesinin yaygınlaşmasrnr getirecek biçimde gerçek iktida-
nn sürekli olarak birinciden ikinciye kaymasr, Halkın temsil-
cileri tarafindan denetlenmesine imkön olmayan resmi devlet
ağıyla (para-devlet mekanizması) aynl zaTnanda işleyen tüm bfu,

resmi olmayan devlet ağr sisteminin yayrlmasr,
Yeni protesto ve toplumsal mücadele biçimleri (krrsal, eko-

lojik, feminist, öğrenci hareketleri, hayat standardınr iyileştir-
mek için mücadeleler) ve bunlan denet]eme için yeni politika-
lar. Bu "çoğunluktan aynlma" hareketine karşr toplumsal "ka-
muo5ru" (görüş birliği) örgütlemek için yeni yöntemler. Otori-
ter devletçiliğin yanrbaşında var olan, içerikte ona akraba yeni-
liberalizm ve yeni devlet "reform"u uygulamalan.
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Burada şimdiki iktisa,di bunalrma, siyasal bunalıma ve dev,

iet buna]rmrna ait sorunlara özel dikkat gösterilmelidir. Bu teo-

rü önermeden yola çıkarak şuna varrlryor ki, günümüz İkti-

sadi bunalrmr, yalnızca güıümüzün ekonomik dwumuna bağlı
d.eğil, gerçekte yapısal ve makro_tarihsel bir sorundur. Buradan
da şu sorular çrkryor ı İktisadi bunalrmla yüzyüzo olan modern

devlet. Bunalrmta karşr karşrya olan devlet siyasetinde buna-

lrm; bunalrmla başedebilmek için devletin kullanıldığr geçici

çarelerin kendileri doğrudan ekonomik bunalrmrn artmasrna
yardımcr oluyor. Bu da "bunalrm yönetiminin bunaiımr" diye
adlandınlıyor. Bu durumun yönetim mekanizmaslna, toplumsal
denetime ve kamuoyu yaratma örgütlenmesine etkileri.

Bu ekonomik buna]ımın kendisi kadar, devletin bu bunalr-
mr ele alrrken yatattığı bunalrm da şu anda bir devlet buna-
lrmrna yol açryor mu? Artık biiiniyor ki, ekonomik bunalimlar
tek başlanna, hangi türden olurlarsa olsunlar, zorunlu olarak
bir devlet bunalrmrna yol açmryorlar. Öyleyse, bu bunalrm her
kapitalist ülkede aynr keskinlikte mi yer alıyor? Devlet meka-
nizmasrnrn yeniden örgütlenmesinde oynadrğr rol nedir? Bu bu-
nalrmrn gerçek tabiatı nedir? Devleti bozan ve zayıflatan bir
bunalrma mr, yoksa devletin güçlenmesine ve modernleşmesi-
ne işaret eden bir bunalrma mr yol açacaktrr? Günümüz devle-
tinin zayıflamasr ve yenilenmesi, iki alternatifi mi teşkil eder,
yoksa bunlar aslrnda günümüz devletinin karakteristiği olan
ikili çelişkin bir eğilim midir?

son olarak da günümüzde, devlet ve demokrasiye ilişkin
sorulara yer veren özel bir a]trncr alan açılmalıdrr: (a) temsili
demokrasi ve 1.urttaş özgürlüklerinde düşüşe yönelik bir alan;
(b) günümüz dünyasında yeni özyönetim veya doğrudan de-
mokrasi talepleri ile bunlarrn temsili demokrasiyle ilişkileri üs-
tüne bir alan.
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DEVLETİN TEMELLERİ, FARKLILIĞI Ve

BİÇİMLENME SÜREÇLERİ

Mauı{ce GODELIER*
Türkçesi : Ergin KOPARAN

Devletin Biçimlenme Süreçleri :

Geleneksel olarak, devletin biçimlenmesini belirleyen, biri
drşsal, öteki içsel iki süreç arasrnda aynm yaprlrr, "Dışsal"
terimi, bir toplum diğerini fethedip, fethedilen halk fatih-
lerin sürekli hakimiyetiyle karşr karşrya kaldü]annda; "iç-
sel" terimi de, toplumun bir bölümü yavaş yavaş diğer üyeler
üzerinde hakimiyet kurduğunda kullanrlrr.

Bu makale, bir toplum içinde hakim olan bir ve hakim olu-
nan birkaç grubun gelişmesi koşullarınrn soyut analizine ayrı]-
mrştrr. Bu amaçla, biçimsel kabul ediiebilecek, toplumun biri
hakim, diğeri hakim olunan diye ikiye aynldığı her türlü bö-
lünmeye uyarlanabilecek bir yöntem geiiştirdik. Aslrnda yap-
trğrmrz, iktidarın hakim olmasrnr neyin tayin ettiği genel so-
rusunu soyut anlamryla ortaya koymaktr.

Hakim olan her iktidarrn, bizce, birbirini hem destekleyerı
hem etki kazandrran, birbiriyle ayrrlmaz biçirnde bağrntılı, iki
bileşkeni vardrr: şiddet ve muvafakat. Bize göre, iktidann bu,iki

* Maurice Godelier: İttlsaü antropolog. Toplum Bilimleri Yüksek Araş-
trrmalar Okulu Araştırma Direktörü; Collöge de France Sosyal Antropo-
loJi Laboratuarr üyesi, Paris. Başlıca yapıtları: İktisatta Akrlcılık ve
Akıldışılık (1969), Kapitalizm Öncesi Toplumlar Üzerine (19?0), Tartışı-
lır Bir Alan: İktisadi Antropoloji (19?4), Antropolojide lUarksçı Yollar ve
Gelecek (19??), Büytü Adamların Üretimi (1983).
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bileşkeninden hakimiyeti sağlama,da daha guçlü olaııı şiddetdeğil, fa^kat hakimiyet a]tında olanlann muvafakatidir.
Eğer durum böyleyse arkaik topiumlarda hakimiyet ve dev-lot ütidan üşkilerinin biçiırüenmesi süreçlerini aniamak için şutooriYi uygulamak uygun olur: Toplumun bir kesiminin öteki ke_sim üzerinde hakimiyet kurması ve sürdürmesinde, yani kendikonumunu toplumun merkezı ve doruğu olarak koruyabilmesin-de basliu altrnda tutmanrn önemi, anlaşma.dan daha az olduğugibi, fiziksel şiddet ve psüolojık baskın:n önemi de, topıumdahakim olunan kesimin füli 'işbirliği'ne değilse bile muvafakateve anlaşmaya yol açacak biçimde, ideolojik kanattan d,aha özönemlidir.
Bu soyut biçimiyle bu varsayrm, yalnızca taba}ıa, kast vesınıf gibi hakimiyet ıJişkilerine oegı, aynr zamanda cinsiyetlerarasrndaki ilişkilere de, kadrnlar üzerindeki erkek hakimiyetinede uygulanabilir.
Temel önemdeki bir teorik sorun da, toplumsal ve kozmikdüzene ilişkin bir takrm kavramiarrn, belli bir ölçüde çatışançıkarlara sahip gruplarca nasıl paylaşılabildiğidir. kavraırıarrnpaylaşılmasıyla ilgili bu sorun; iortııecet teorıt problemi oluş-turmaktadır.
Boş ve içtenlikten yoksun karşı çüışlara yer bırakmamakiçin sözlerimizi açmayalrm. Hakimiyet, şiddet oİmaksızrn, 

-şid-det kimi zama", üstü örtüü olabilir- as]a kuru|u*". Dünyaüzerinde mevcut tüm fark pasü kabul i]e aktif muvafaka t ara-sındadır. Dahasr aktü muvrfr.kut, hiçbir zaman'.ku.raıııgırro".r''değil, kültürel geçmiş ve bireyseı'esiumın bir sonucudur. Daha-sr muvafakat, pasif bile olsa, toplumun tüm üyeleri veya tümgruplannda görümez ve asla istisnalar ve çelişkilerden yoksundeğildir.
Görüdüğü gibi, şiddet muvafakat İlişkisi durağan değildir.Bazr durumlarda (sorun hangi Oİm]araa olduğudur) görüşbirliği, pasif direnişe dönüşür] ,*it alr"rlş u,tİlt-İİrerrış", na-zen de toplumsal düzene tarşı-Uaştaldırrya. Sonra yine, baş-kaldrn, toplumun yaprsrnr değiştirme peşinde devrıme dönüşe-bilir, yine bazen, ama çok nadiren deırrim başanlı olabilir. yi-ne de şiddet ile muvafakat arasrndaki ııışkıreiJetı i, o"eıuıt-likler, şansa bağh duru"ı"-" a"iılı,'top]rrr* bö]erek, toplumunbir parçasını öbürünıın ırarşısrnal jıı."r, tüm karşı çüıcr güçle-rin belli bir birikiminin bir sonr"rarr. Bölünme'vJ-Lruu*ur-

80



lrklar, yalnızca toplurndaki sernbollere ve kişilerin öbürleri üze_rindeki imajlarına değil, topiumun tüm karakterine etki eder.Toplumun, hem kendİgücıİ"tl,--İr"* de güçsüzlükt,erini oluştu-ran günlük yaşantrsınin- tümüne işler. Bu görüş doğrultusunda,karşıtları oluşturan şiddet ve muvafakat üzcrine kisır bir cam-bazlığa düşmekteı kaçınmak ıçır,,'ı.orrya biçimse] felsefi teo-ri açısından yaklaşmayacağız. Meselelerin düğüm noktasr budeğil: Şiddet ve muvafakatin birbirlerinı tarşıi*i, ola.at orş-Iamalan zorunlu değildir. kalıcı oıanıımeı< için, herhangı birhakim iktidar (bu, özellikle bir fetü ve savaş .oi*r-ı.uba-güç-ten ortaya çıkan bir iktidar için doğrudur), bu her iki ön koşuluda içermeli ve birbiriyle uzlaştırnialıdır. oranJar koşullara vedirenişin gücüne göre değişi", Lma baskı en az ölçüde bile uy-gulansa, muvafakatin zayıfladığı veya karşı çıkış ve sonra dadirenişin ortaya çıktığı tıaııerae] her zaman için potansiyel ola-rak şiddet uygulama tehdidi vardrr.
yukarrda sözedilenlerin amacr, teori yada pratikte yanlışanlamalarrn önüne geçmektir. Hakim olunan ,rr;i;.* hakimolunmayı kenditiğinden "kabui ettiği'' oıgusunJ fu.;k bİr yak-laşrm yöneltmek istiyoruz, va.sayı-mımız şu, bunun mümküno]masr için hakim. o]anlann, kariılık olarak nı. çlşıt hizmetvermeleri şarttır. Aıcalr bu koşulta hakim olr, en;İLn iktida-n "meşru" olarak kabul edılecek ve hakim olunan halkın ken-dilerine hizmet verenlere hizmet etmesi "görev'' haline gele-cektir.
onun için, hakimiyet kuranlar ile hakimiyet altrna alınan-lann aynı kavramlan paytaşmalan esastır, çünkü ancak o za-man, toplumun birinin öbürünü haJrimiyet 

-altına 
aia"ag, çe-şitli gruplara bölünmesi "ihtiyacı''nın tanınmasrna dayalı birmuvafakat kurulmuş olacaJrtır.

Bizce, devletin biçimlenmesi sorunu, arkaik toplumtarda biraristokrasinin biçimlenmesi sorununa olduğu kadar, toplumsaliktidann, genel çrkarlan kendi kişiliklerina" toplrvu"ut tl. tr-kım bireylerin ellerinde yoğunlaşmasına uzanmakta.drr.
Bir örnek vermek istiyoruz. So'lar, Uganda'da Kadam veMoroto dağlannın yamaçlarrnda yaşayan, tanmla geçinen in-sanlardrr, süpürge dansı ekimi, hayvan yetiştiriciliği ve birazda avcılıkla geçinirler, ancak durumlarr kararsrzdır. Tanmlarrsürekli kuraklıkla karşr karşryadır, ekinleri de bitki hastalık_lannrn tehdidi altrndadrr. sıırıııeri, ovalarda yaşayan bir gurup
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karimojoing çobanı tarafından çalınmaktadrr. ormarr, yangrn,

lar sonucu küçülmekte, tüm av hayvanlarr neredeyse yok ol-

maktadrr. Bu insanlarrn sayrsr 50oo kadar olup, geniş ataerkil
kianiara bölünmüşlerdir. Bu ha].k üzerine Charles ve Elizabeth
Laughlin bir araştırma yapnuşlardr, (Africa Lg72, s, 51). Bu top-

lumda erkekler kadınlarr, yaşlılar da gençleri hakimiyetleri al-
tına almışlardrr. Ancak, yaşlılar arasrnda da, herbiri kendi so-

yunu ya da klanrnr temsil eden küçük bir azrn]ü, toplumun geri
kalanrna hakimdir: Keııisan denilen bu kişiler, atalarla (emet)

konuşabilme ve onlarrn ihsanlanyla hayatı mutlu kılma (iyi
ürün, banş, sağlık vb.) gücüne sahiptirler. Atalar da uzaktaki
bir tannyla (belgen) konuşurlar. Bir kimse öIünce, ruhu (bu-

ku), atalardan biri olur. Yaşlrlar atalannr hatrrlayabilir ama
onlarla yalnrzca kenisan adıyla hitap edebilir ve onlarla yüz-
yüze konuşabilir. Başkasr bunu yapmaya kalkarsa delirecek,
dışkısını yiyecek, "babuin gibi ağaçlara trrmanacak" (yani hay-
van gibi hareket edecek) ve ölecektir. Bu tehdit, dini törenleri
halktan uzakta "belgen'in evine", tannya yakın kutsal bir yer-
de yürüten kenisan'lann ve davranrşlarrnrn etrafinda bir engel
oluşturmaktadır.

5000 kişi içinde yaklaşık elli kişi olan bu yaşlı ermişlerin
fonksiyonlan nedir? En önemli görevlerinden biri, erkek ka-
drn, önemli ölüleri gömmek ve ruhlannrn emet ata konumuna
geçmesini sağlamaktrr. Aynr zamanda, toplum bir tehditle kar-
şr karşrya kaldığında, ciddi bir kuraklıkta, hastaiıkta, dışardan
gelen veya iç çelişkilerden çrkan düşmanlara karşr kenisan'lar
faaliyete geçerler. Son olarak da, atalarla görüştükten sonra
suçlulan açikladülan bir adalet mahkemeleri de vardır. Büyü-
cüiükte öyle mahirdirler ki, bölgeyi talan eden düşmanları
Karimojong'lar bile bundan korkar. Ürünleri kuraklık, tarrm
zararlrsr böcek veya küf tarafindan zarar görünce, "yağmur
getirecek" ya da "süpürge otunu kutsayacak" törenler yaparlar.
Atalara bir keçi kurban edilir, etin bir bölümü sunağa konur
ve geri kalanr kenisan tarafindan tüketilir. Törenleri ancak
kenisan düzenieyebildiğinden, kutsal tören yeri ve yağmur tö-
reni, içlerinde yalnız tüm kabile için yağmur yağdırabilen çok
az sayıda klan üyesine aittir.

Görüyoruz ki, bu az sayrdaki insan, güçIerini atalarla ve
tannyla özel bir ilişki kurmalarrndan, her türlü yaşam biçi-
mini yeniden üretme; refah ,adalet, barrş, düşmanlara ve her
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tti,]ııü belaya karşr zater getirebilme gücünden alıyorlar. Böy.
lece, toplumun yeniden üretilmesini sağlayan (bize göre haya-li) koşullara etki etme tekelini elde bu]unduruyorıar. Güçlerini
kullanırken ve atalara kurban verirken ortak lıkarlara hizmet
ediyor, yaşayanlar ve ölülerin gözlerinde toplumun tüm üyele-rinin (erkek, kadrn, yaşlı, zengin ve yoksullarrn) çıkarlarrylaözdeşleşiyorlar. Tabii, hizmetleri "karşılrğrnda'' büyük prestij
otorite ve biraz da maddi avantaj sağlıyorlar.

Bu, gizli tarikat topluluğu temeli üzerine örgütlenmiş yaş-
lılar gurubu tarafindan sürdürülen hakimiyete bir örnektir ke-
limenin gerçek anlamrnda bir aristokrasi oluşturmak, ancak yaş-
lrlann topluluğun genç üyeleri üzerinde, erkeklerin de kadın-
lar üzerinde kurduğu hakimiyetin bir uzantısıdır.

şimdi yeni bir örneği, Mississippi vadisi boyunca Avrupalr-
iarın gelişinden önce geniş yerleşik köylerde mrsr eken ve mev-
siminde bizon aviyla uğraşan kuzey Amerika'nın pawnee kr-
zılderilileri örneğini görelim. Bu toplumun, soya bağlı kabile
reisliği ve soya bağlı rahiplikten oluşan bir aristokrasisi vardr.
kabile reislerine erkek soyundan atalarrndan, şimdi birçok
Amerikan müzesinde bulunan, birkaç diş ve diğer kutsal şey-
lerle antilop derisinden oluşan bir sihirli bohça miras kalırdı.pawnee kızılderilileri bu bohçanm toprağın verimini artırdrğr-
na ve bizonlann her yaz dönüşünü sağladığına inanrrlardı.
Böylece bohçaya sahib olan aile, topluluğun hem maddi (iyi
ürün, başanlı av gibi), hem de toplumsal genel zenginliği ve
refahı için doğaüstü güçlere aracrlrk etme aracına sahip olur-
du. Gelenek öyleydi ki, savaş sonucu kutsal bohça çalrnrr veya
yok olursa kabile dağrlrr, topluluk olarak sona erer ve kabile
bölünerek, her aile gidip başka bir kabileye katrlrrdr. Burada
srra,dan insanlarrn kabile başkanr ve rahip olarak kalıtımsal
aristokrasi biçimindeki hakimiyetini dini kavramlarrn meşru kı-
lışı örneğini görüyoruz. Dini hakimiyet ilişkisi için ideal bir
ortam sağlıyor ve şiddetsiz şiddet kaynağı oluyor denilebilir.

Burada yine, hakimiyet gücü, yaşamın yeniden üretilmesine
ilişkin koşulları bugünkü uygarlığımızd,a hayali diye niteledi-
ğimiz koşullann toplumun bir gereksiz tekeline girmesinden
kaynaklanıyor. sorun, dinsel inanrşlarrn, bu inanrşlar olmak-
srzrn da kurulabilecek bir hakimiyet ilişkisine meşruluk teme]ı
veren temsili bir sistem mi, yoksa tam tersine, bu hakimiyeı
ilişkisini yaratan koşullardan biri ve onun ayrı]ımaz bir bileşke-
si mi olduğudur.
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§lmal son bir örnek olarak, uygarİülan yukarıdaki iki uy-
garlığa benzemeyen bir dev]et toplumunu, Güneş'in oğlu ve ya-
şayan bir tanrr olan İnka'da kişileştirilmiş İnka uygarlığını gö-
relim. Cuzeo'daki Güneş Taprnağı'nm bahçesinde, tanrrlara
Dört Bucağrn İmparatoru Tawantinsuyu'nun tüm bitkilerinin ve
hayvanlarrnrn a]trndan heykelleri, mrsırların ilk başakları ilo
lama ve koyunlann heykelcikleri sunulurdu. Her yıl, İnka ve
ailesi, bir başka bahçede, büyük Güneş-Tann festivali için mı-
srr eker, sular ve hasat yapardr. Günümüzde, bize göre, İnka'-
nrn sunduğu bu "hayali" hizmetlerle İnka'nrn ya da babası Gü-
neş'in tarlalarında, yollann, tapınakların, kasabalann ve am-
barlarrn yapımrnda kullanrlan çok gerçek; kuwetin, baskrnrn
ve sömürünün bir biçimi olan zorunlu emek en azrndan iki şe-yin göstergesidir: Birincisi, bu "hayali" hizmet, yerlilerce ger-
çeklikten farklı ya d1 gerçekliğe karşr gibi görülmediğinden, ha-
yali değildi; ikincisi, İnka'nrn ve ailesinin hayatın rıretimine yö-
nelik, dayandıklan "hayali" koşullar aracılığıyla süııiürülen te-
kel, toprağın ve köy topluluğunun emeğinin bir bölümünü ta-
sarnıf etmek haklarmın türetildiği temeli oluşturuyordu.

Eğer durum böyle ise, din, yalnızca toplumsal ilişkilerin bir
yansrmasr değil; aynL zamanda, bu ilişkilerin gelişmesini yöne-
ten bir faktör, üretim ve sömürü sisteminin içsel yapısrnrn ken-
di bir parçasr da. pawneeler ile İnka aristokrasisinin farkı, bu
birincisinin tanrrlara daha yakrn oldukları için onlarla iletişimi
yürüten, bir tür tekel kuran üstün cinsten bir gurup insan ol-
malanna karşılık, İnkalar, artrk insan değil, tann. Mısrr'daki
Firavun gibi o insanlar arasrnda yaşayan bir tann. pawnee aris-
tokrasisinin maddi temeli tanm ve avcılık karışrmıyken İnka
ımparatorluğu'nun yoğun bir tanm ve hayvancrlık temeline
oturduğu da gözden uzak tutulmamalr. Her iki örnekte artr
emek-zamanın üretim koşullan çok farklıdır. İıkınde, bir aris-
tokrasi var, ama bir grubun diğerleri üzerindeki hakimiyetini
sağlayacak aile gruplanndan ayn bir kavram vok; ikincisinde
ise, iktidann uygulaması için uzmanlaşmış bir kurum ve araç-siyasal-dini bürokrasi var ve devlet her ne kadar kandaşlık sis-
temi üzerine kurulmrışsa da, o sistemden ayn bir kurum olarak
mevcut.

ıkı örnek arasrnda, toplumsal otoriteye ve toplumun bir ke-
simnie tkili bir karakter vermek sonucunda ortaya çıkan belirli
tipte bir devletin doğuşuna bağlı olarak bir nitelik farkı var-
drr.
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Bunun için şu varsayrmr öne sürüyoruzı Bir baskı ve sömürüilişkisinin biçimlenmesi ve sürekli bir temelde kenaı.rı yenidenüretebilmesi için bir mübadele, bir hizmetler -.ınra"ı".i olma-lıdır ki, uygulandığı kişilerin pasif ya da aktif -rrutrı.utini ka-zansln, Öutiı, varsayrmrln ız d,a şu: Toplumsal fonksiyonlarrn vetoplumsal gruplann içsel aynmiuş.nu, için, dolayrsryla, değişikdönemlerde kandaşlığa değil, yeni bölünme tiplerine (tabaka.klan, srnıf) dayanan yeni hiyerarşilerin biçimlenm".ir" yol açanbaşlıca faktörlerden biri, hakim grubun 
-sağIadıgı 

hizmetleringorçeklikle ve ewenin yeniden yaratrlmasını elinJe tutuyor sa-nılan, gözle görülmez güçlerle iiı.rtıı olmasıdır. Böyle bir şeyinasli bir rol oynamrş olmasr gerekir, çünkü, ,mübadele, 
edilenhizmetler dengesine bakıtdığında, hakim grubun getiırtiğt hiz-metlerin "hayali" olmaktan çok daha teielde 

"ıŞ"e", hakimolunan gruplann getirdiği hizmetlerinse, daha gözle görülür,daha maddi olmaktan çok daha az önemli olduğu ve toplumunyeniden üretimini etkilemede herkesin elde edeüleceği araçlar-Ia çevrili olduğu gönilür.
Bununla birtikte, yeni bölünmelerin, tabakalar, kastlar vesrnrflann biçimleımesiyle sonuçIanan hareketin gelişmesınde,hakim ,rutr tarafindan sunulan hizmetlerin tümün-ün ..hayali'',

hatta "gözle görüImez" olmadığına inanryorum. Eski Mısır'da,yaşayan bir tann-sayıIan, Nil'in oğlu, toprat ,esuyrn efendisi,hem tebalarrnın, hem de doğadaÜ canlrlann, tüm hayat süç-Ierinin can vericisi olan Fıraırun örneğine dönersek, bu gıicün,en iyiliksever tann ve hayatın efendisi rolünün, Çalnızca birsembol olmaktan daha ötede olduğunu görürüz. İnsanlann kral-Iığa ihtiyaçlan, Yuka,rr ve aşagı Mısır'ın birleş-;;l;" her yrlverimli topraklar getiren Nil'in onüne set çekilmesine, çölün ço-rak "kırmızr" toprağı üzerine her tarafa zengin ''kara'' toprakdökülmesine ihtiyaçlan yok muydu? iiüır.Tu"rr"i, bunlannmrsrr ekilebilmesi için eskiden çıplak olan dJ}-- vriruçır.rra,8ıeniŞ taraÇalar yapılmasında hiç mi sonımluluğu yoktu? inka,_nın, bu yolla, ürünün depolanmasr ve kente, .urJruiiı,alann or-dunun, rahiplerin ve yönetimin kullanımı'ıçıi Lu--"r, kolayolan bir üninün gelişmesini özendirdlğl doİ"ruvj"-t"tıl. Mısır,geleneksel olarak, adak diye tannlara suntıIuyor ve dinsel töron-Ierde kul]anılıyordu. Fakat, ekilen nusınn tümü ne İnkaya, nehakim guruba gidiyor, ne de İnkanın kendi ihtiyaçlan için depo-lanıyordu zaınan zaman ambarlan fakirlere ,çrr"i, }"ıaket dö-nemierinde de stoklan ihtiyaç sahiplerin. 
"".lyorar.
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Dine, insaniann akrllanna ve toplum hayatına hakim ol-

mak için dinden fazla birşey gerekliydi. Böyle bir şey, ancak
belirli tarihsel koşullarda hiyerarşik ilişkilerin biçimlenmesine
temel teşkil edebilir ve bir azınlığa toplum üzerinde egemenlik
gücü verebilirdi. Dolayrsıyla, burda gerekli olan şey, arkeolog-
larla ve eskiçağ tarihçileriyle işbirliği içinde, bütün dünyada
daha önce (bizim kabi]e dediğimiz) aynı global toplumsal bi-
rim içindeki kandaşlık bağlanna dava]ı top]umsal gruplarda ye-
ni statü ve iktidar hiyerarşisi tiplerinin ofiaya çıkışına yol aç-
mrş olan süreçierin incelenmesidir. Arkeoloji bu süreçlerin, çev-
relerinde geniş doğal zenginlikler bulunan avcr-toplayıcı grupla-
nnın yerleşmesiyle birlikte başladığını gösteriyor. Ancak bu sü-
reçler tanmrn ve hayvancilığrn gelişmesiyle yayılıyor, özellik-
le de çeşitleniyor. Bizce insanlar ile doğa ve insanlann kendi
arasmda yeni maddi ilişkilerin gelişmesi, farklılaşmış, hatta ça-
tışan grup çrkarlarrnrn doğmasrnr olanaklı kılmıştır. Bu aynı
z,amanda artık daha az vahşi, daha evcil hale gelen ve insan-
oğlunun o o]maksrzın üretim yapamayacağı, tersi durumda da
onun insan olmaksrzın kendini üretmede güç]ük]erle karşılaş-
tığr (tanm ve hawancıIıkta yeni bulunan hayvan ve bitki tür-
Ieri örneğinde) doğa üzerinde doğrudan denetim ve ritüel ge-
reğini yarattı. Bizce, bu yeni maddi koşullar ve farklı yeni çr-
karlar. ilk basta herkes için avantajlı, herkesin çrkanna hizmet
eden, bu ölçüde de, meşru görünen farklılıklar olarak, bölün-
melere yol açtı.

Bu nedenle. paradoksal bir biçimde. kastlann ve hakim sı-
nrflarrn biçimlenme süreci i]e dev]etin doğuşu süreci, bir bakı-
ma meşruydu diyerek, bu konuya bakışı sonuçlandırmak istiyo-
rum.

Demek, her srnrfsrz toplumda var olan, topluluğun amaçla-
nna ayrılmrş emek, [travail-en-plusl, yavaş yavaş, insanrn in-
san tarafindan sömürülmesinin bir biçimi olan artı değere
[sur-travaill dönüşüyor. "Artı değer'' terimi, kendisini meydana
.getiren bireylere ve ailelere karşr olarak, o topluluğu yeniden
üretmek için tasarlanmrş maddi faaliyetin her biçimini göster-
mek için kullanrlryor. İükel adı verilen birçok toplumda, bire-
.yin ve ailesinin yeniden üretimi için tasarlanan çalışma ayn
yapılır. Öte yandan, bir toplumdaki ailelerin tümü yada ço-
ğunluğu tarafından yürütülen ve topluluğun yeniden üretimi
için gerekli maddi araçlan üretme (ayin, kurban, savaş hazır-
lrğr, vb.) amacryla tasarlanan ortak çalışma biçimleri v&rdrr,
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Böylece, aileler tarafindan ait olduk]an topluluğun yeniden
üretilmesi için harcanan emeğin işlevi ve doğasr, bu çalrşma,
topluluğu temsil eden ve onun ortaJr çüarlarrnr kendilerinde
toplayanlann varolma koşullannrn yeniden üretilmesi için ya-
pılrnca değişiyor. Emek fazlasr, sömürü biçimindo, yavaş yavaş
artr emek- z.amana, dönüştürülebiliyor.

Bu analizi tamamlamak için, şiddet ve fetihden doğan ha-
kimiyet durumlarrnda iktidari sağlamlaştırmak için yalancr-ka-
bule yardrmcr olan mekanizmayr incelemek gereklidir. Burda,
Yatengalı yeni Mossi krallannın tahta çrkma töreni çarprcı bir
örnek oluşturuyor. Mossiler, onbeşinci yüzyıl ortalarrnda güne-
ye inerek Volta havzasrnr işgal eden Ganalr süvarilerdi. Günü-
müzde "toprağrn halkı" ya da "toprağrn oğullan" diye bilinen,
tanmla uğraşan yerli halka borun eğdirdiler. Halk tüm ritüel
gücünü toprağa ve tanmsal üretime verdi. Bir Mossi kralı öl-
düğünde, ölenin oğullanndan biri kral olarak seçilir. Yalnrzca,
eski fatihlerin soyundan gelen Mossiler yeni kralı seçebilirler.
Sonra kral, yalnız ve yoksul giysiler içinde, elli gün sonra baş-
kentinin kaprsrndan at üzerinde muzaffer bir kral olarak dö-
nüş yapacağı tahta çıkma yolculuğuna başlar. Yolculuğu sıra-
sında, "toprağın efendilerinin" oturduğu fethedilmiş köylere gı-
der, bo,yun eğmiş halkın atalanna ve topraJ< güçlerine yapr-
lan törene katılmaya çalfl;rlır. M. Izard şöyle yazıyor:

"yabancrlann şefi, ülkenin eski sahiplerinin temsil-
cilerinin karşı.sında, otoritesini kabul etmelerini ve
ya|nızca toprağın verebileceği meşıuluğuna nza gös-
termelerini isterken yalnrz ve alçakgönüllü görünü-
yor. Onlara armağanlar sı.ınuyor ya da vadediyor.
"Toprağn oğullanyla" kral arasrnda bir oyun oyna-
Ilrfof: Küçtik düşürülüyor, alaya alrnıyor,.yemesini ve
bannmasrnr sağlayacak hiçbir şey yapılmı}of.»ı

Kendisini dinsel törenlerine katmaJ<la, yerli klanın rahiple-
ri ve şefleri, kralın toprak ve atalan tarafindan kendi halk-
lanndan sayılmasrnı sağlıyorlar, böylece iktidanna, fethin ta-
mamiyle veremediği meşnıluğu veriyorlar. Kralın bu tanrnma-
sr tabii, aynr zamanda,, yerli halkın gücünün kral tarafindan
tanınması oluyor ve bu karşılıklı tanıma, emeklerinin krallık
tarafindan korunmasr ve toprağın üretiminin paylaşıImasının
karşıIıklı değiş-tokuşuyla artıyor.
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Bu yolla, kuwet yoluyla kurulan krallık, kutsal bir kuru-
ma dönüştürülüyor. Kral, fatihlerin topluluğu ile fethedilenle-
rin topluluğunu kendinde kişileştiriyor. Birbirine zrt iki top-
luluğu yalnrz başrna kişileştiriyor. Daha yüksek bir düzeyde
tüm toplumu temsil ediyor ve yalnrz başına devleti oluşturu-
yor. Kral olduğu zaman kişiliği, kendisi ve çewesindeki her-
kes için geçerli tabular dolayısıyla kutsal hale geliyor.

Fetih aracılrğıyla kurulan iktidar bile sağlamlaşmak için
bir derece muvafakate ihtiyaç duyar.

İlkel toplu]uklardaki kandaşlık gruplan arasrnda var olan
toplumsal bölünmeleri dönüşüme uğratan toplumsal ilişkilerin
gelişmesine kapsamlı bir bakış atarken, üç tip süreç aynmla-
nabilir. Birincisi, normalde topluluğun yeniden üretimini sağ-
layacak artı-emeği alan ve böylece toplumsal emeğin üretilme-
sinde ayncalıklı konuma ulaşan, yavaş yavaş tüm toplulufu
temsil etmeye başlayan bir azınlık gnıbu var. İkincisi, drşa kar-
şı toplumu temsil eden bu gnıp, topluluklar arasrnda mal ve
hizmet değişimini denetler hale geliyor, böylece armağan ola-
rak kullanrlan değerli mallann ya da topluluklar arasrndaki
ilişkilerin ortaya çıkardıS değiş-tokuşlar üzerinde denetim sağ-
lryor. Ve son olarak, bu azınlrk, ortak toprak kaynaklannın
kullanımında önceliğe sahip oluyor, bu kaynaklar üzerindeki
topluluk mülkiyeti ortadan kaldınlmasa bile, bu kaynaklan gi-
derek tamamen denetimleri altına alryor. Uzun dönemde, top-
luluğun maddi üretim koşullannrn onu temsil eden bir azrnlrk
tarafindan ele alınmasryla sonuçlanan kurumlaşmrş süreçler
sözkonusudur. Bu, üretici]erin maddi varlık araçIarından aynl-
malannı ve toplumun çoğunluğunu oluşturan üyelerin, onlara
hakim olan azrnlrğın bu kez toplumun ya da ideolojik değil ye-
ni tip. maddi bağımlılığ altrna girmelerini getirir.

Tarih boyunca tabakalar, kastlar ve srnrflarr ortava çrka-
ran kabile ve kabilelerarasr topluluklar tarafından temsil edi-
len toplumsal hayatın ilk biçimlerini izleyen değişik biçimler-
deki bu dönüşümlerdir.
l

Tabakalar ve Srnıflar ı

Tabakalar, kastlar ve srnrflar çoğu zaman değişik devlet
biçimleriyle bağlantrlr, toplumsal hiyerarşi biçimleridir. Tabaka-
lar, antik dünyada şehir devletleriyle bağlantılıydr. Kastlar,
Hindistan'da, daha önce zırvesinde Brahmanlar ile kralın bu-
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lunduğu bir hiyerarşiye sahip, yüz kadar yerel krallığa bö_lünmüş alt-kıtada, Hindistan ı."riırgr.r, oluşturan toplumsal vebölgesel bırimleri bıçimlendirmek için meydana çrkmışIardı.sınıflara gelince, bu toplumsal hiyerarşinin ve insanrn insantarafından sömürülmesinin modern bir biçimi, bir tabaka top-lumu olan feodal sistemin parçalanmasınrn ve kapitalist top-lumun üretim biçiminin get§mesinin bir sonucudur.
Batı düşüncesinde, tabakalar ve sınrflar arasrndaki fark-Iılık XVIII yüzyıIda billurlaşmıştır. iık il.;;il.. çrırş-u-lanndan, Quesnay ve Adam Smith'in -oa"-'töI..,mr., eko-nomik sistemini oluşturan gruplan tanımlarken srnrf kavramı_nı kullandrklannr belirtmek gerek. F}ansa Kralınrn hekimi olanve eski feodal toplumu iyi bilen Quesnay, ''toplumsal mertebe''(asil]er, ruhban sınrfı ve orta srnrf) ayrnmıyıa, Tableau Ğcono-mlque de Ia France (1759) adlı yapıtını, sınıf, kawamrna ve"üretken sınıf" ile "üretken olmayan'' sınıf arasındaki ilişkile-re oturtmayr seçmİştİ. Quesnay, modern ,bir "tarım'' ulusund,ayıllık ürünün üç "sınıf" (tek üretken sınıf olan çiftçiler ve ta-nm işçileri, toprak sahipleri sınıfi ve sanayi ya da üretken ol-mayan sınıf) arasrndaki dolaşımını gösterıyor. Bir kuşak sonraAdam Smith, (iluslann Zengİnliğinin Doğası ve Seneplerine Gi-riş (1776) kitabrnda, tersine, her "uygar" toplumun aynldığı üçsınrf aynmrnr, toprak sahiplerinin tembel ve üretken olmadığı,buna karşılık çiftçilerin ve serınayedarlann toplumun genel çr-karlanna hizmet ettiği biçiminde yapıyordu. Daha sonra gelenRicardo (18't3) ve Marx (1857), modern kapitalist toplumu sı-nıf kavramı üzerinde ana|iz etmeye devam ettiler. Bövlece gö-rülüyor ki, xvm. yüznl, ortaçağIardan kalan tabakalar vetonlumsal düzeylerden farklı, yeni toplumsal ilişki tipleriningelişmesine tanık oldu.

Bu sınrf kawamı, toplumsal tabakadaki üyeliklerine bak-maksrzın, üretim sürecinde aynı yerde olan topıumsal grupla-n adlandrnr. Böylece, toprak sahibi bir burjuv, iI" top.rk sa-hibi bir soylunun her iklsi de, tabaka hiyerarşisinde farklı yer-]erde olmalanna rağmen, üretim sürecinde benzer yerlerde ol-duklan için toprak sahibi olarak sınrflandrnlırlar.
Bu nedenle, "sınlf" kavramınrn, toplumda üretim ilişkileri-nin eski toplumsal kurumlanndan (aile, siyasal ve dini hiyerar-

şiden) tamamiyle ayntdığr görülmektedir. sınıflar kawamı, ay-nı zamanda, kişisel, hıyerarşı ve kolektif eski bağımlılık ilişkı-
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lerinin ortadan kalktığı ya da ortadan kalkmakta olduğu, top-
lum üyeleri arasrnda artan yasal eşitliğin olduğu bir tarjhsel du-
ruma işaret eder. İşçilerin para ve üretim aracı sahiplerine bağ-
lı olduğu srnai üretim süreci dışında, bireyler teorik olarak ay-
nr haklara sahiptirler. Teori de, cinsiyet, ırk, din ve görüş fark-
lrlrklarr artü bireylerin üretim sürecinde ve çalrşma sürecinde
aldıklan yere etki etmez. Bu durumu antik çağdaki durumla
karşılaştrrsak, Atina'da bir yurttaş olarak doğmak, yurttaşrn
ister kendi ekeceği isterse kölelere ektireceği şehir arazisinden
bir bölümünü kullanma hakkrna sahip olmasr demekti. Yurt-
taşlık ya da şehir biçimindeki yerel topluluğun bir üyesi olmak,
antik çağlarda ekonomik temeli olan toprağr kullanmak ayn-
calrğınr veriyordu. Öte yandan, başka bir komşu şehirden gelen
özgiır bir insanın Atina'da bir kanş toprak sahip olma ve onu
ekme hakkı yoktu. Bu sonuçta, "yabancıları" zanaat ve ticaret
gibi diğer uğraşılara yöneltiyordu.

Burada gördüğümüz gibi, üretim ilişkileri, işbölümü üze-
rine temellendirilmiyor, tersine ona temel teşkil ediyor: İşbö-
lümünde aynr yer.de olan bireyler, üretim sürecinde aynr yer-
de bulunmuyor. Emek süreci ile üretim süreci arasrnda bir
çizgi çekerek, farkr belirtmek gereklidir. Eğer özgür bir insan
bir köleyle aynr el işini yaparsa, emek sürecinde onunla aynı
yeri alrr, ancak üretim sürecinde yerleri farklıdır. Çünkü kö-
lenin, ürettiği üzerinde, (o da kendi kişiliği gibi efendisine ait
olduğtı için) hiçbir hakkı yoktur. Buna karşılık, tam tersine,
özgıit adamrn konumu özgir olmasr dolayısiyle, ona emeği ve
emeğinin ürünü açrsrndan değişik bir konum vermektedir.
Bundan dolayr, açıktır ki, Yunan şehrinde ortaya çıkan şehir
devleti üyesi olmak, yani yurttaşlrk, üretim ilişkilerinin özgün
biçimidir. Burada, bir anlamda "siyaset", bir üretim ilişkisini.
bir altyapıyı teşkil etmektedir. Kapitalist üretim sisteminden
farklı olarak, burada bir yandan ekonomik faaliyetler ve on-
lann yeraldrğı kurumlar (şirketler vb.), öte yandan da eko-
nomik olııa,yan toplurnsal, siyasal ve dini faaliyetler arasrnda
hiçbir ayrlm yoktur.

Tabakalar, aynen srnıflar gibi, hakimiyet ve insanın insanr
ticaretle sömürüsünü sağlamalanna karşılık, srnrflarla aynı de-
ğillerdir. Marx, Alman İdeoloilsi'nde (1845-46) tabaka ve srnrf
arasrndaki farkı belirgin bir biçimde çizer. Feodal toplumun
gelişiminin özlü bir özetini yaparak, burjuvazinin bir tabaka-
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dan nasrl yavaş yavaş bir srnrfa dönüştüğünü anlatrr. küçük
kasabalar ve şehirlerde oturan, ya|nızca yerel çüar]an ve et-
kileri olan küçük bir grup, burjuvazi, yavaş yavaş u_lusal çr-
karlan ve etkileri o]an bir sosyal grubu oluşturdu. pazar ire-
timinin gelişmesi, paranın yoni rolü, sömürgeci yayrlma, ulus-
lararası ticaret, vb. sonunda, burjuvazi, özgün olarak feodal
tabakanrn özg;ıil bir bölümü (orta srnıf) olan burjuvazi karak-
ter değiştirdi.

Bu değişikliği tanımlamak yerine, Marx, "kendinde srnrf'' ile
"kendi için" srnrf ayrrmrnl getirmiştir. Burjuvazi, ulusal bir güç
haline gelse de, uzun bir süre, ne soyluluğun kültür ve değerleri-
ne meydan okumuş, ne de siyasal iktidardan pay talebetmiş,
soylulara bağlı bir tabaka gibi davranmıştrr. Marx'a göre, bur-
juvazi, "kendinde" sınıfken de, bir tabaka gibi davranmrştrr.
Ancak sonralan, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda, bur-
iuvazi, "kendinde" bir srnrf olmaktan çıkarak, "kendi için" bir
srnıf olmuş ve bu yeni farklr özelliğinin bilincinde olarak ikti-
dann yürütülmesinde payrnı talebetmiştir.

Bununla birlikte Manx'ın eserleri, Manifesto'da (1948) "sr-
nrf" ke]imesinin antik dünya ya da feodal toplum tabakalarr
için kullanrlmasr dolayrsryla bir güçlük çrkanr. Manifesto'nun
başIangıcrndaki cümle şöyledir: "Bugrine kadar var olan tüm
toplum tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir." Marx'ın söylemek
istediği, bence, tabakalann modern toplumun srnrflarr gibi, üre-
tim güçlerinin gelişiminin belirli bir e,rresinde, insanrn insan
tarafindan sömürülme biçimi olduğudur. Marx, pek yerinde ol-
madığınr sol bir tutarsızlık taşrdığrnr bildiği bu terimi, "taba-
kalara" değişik bir açdan, tarihin o döneminde yeralan aktör-
lerin bakışından farklı bir bakışla bakmanrn zamanlnın geldi-
ğini ileri sürmek için kullanmrştrr. Başka bir deyişle, Marx,
bu "tabakalatrın", insanrn insan tarafindan sömürülmesi teme-
line dayanmasrnı içeren toplumsal bölünmeler olduğunu ve
resmi açrdan sunulduğu gibi, birbirini tamamlayrcı işlevleri olan
gruplar arasrndaki tamamen uyumlu bir ilişki olmadığını söy-
lemek istiyor.

Bu yüzden, Man<çr eğilimli modern tarihçilerin antik ta-
bakalan srnrf olarak görme girişimleri yanlrştır. Marx'ın, gö-
rünüme değişik bir yorum getirirken, ekonomik faaliyeti diğer
toplumsal ilişkilerden ayrrdederek, ilk kez toplumsal ilişkilerin
biçimlenmesinde, tarihin akrşı boyunca ekonominin oynadığı
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rolü ayırdetme olanağr veren modern çağm gözüyle bakmak dı-
şında bir beklentisi yoktu.

Eğer antik çağda, toplumsal tabakalann gelişmesinin açık-
lanmasr istense, bu tabaka]ann eski topluluk-üretim ilişkileri-
nin krsmen parçalanmasryla doğan hakimiyet ve sömürü iliş-
kilerini temsil ettiklerini söyleyeceğiz. Bu ilişkiter, çelişkiye düş-
tükleri, ancak tamamen ortadan kaldrramadıkları eskı topluluk
biçimlerinden farklılaşan, eme.k ve mülkiyet biçimlerinden ya-
vaş yavaş gelişme sonucu ortaya çlkmıştır. Atina gibi bir şehirdev]etindeki toprak-mülkiyeti sistemi örneğine dönersek, pa-
radoksun, orada uygulanan bireysel mülkiyet biçimi çetişkisi-nin, acak şehir toprağrnrn bir bölümünün şehir ve devlet tara-frndan mülk edilmesince desteklenerek var olmasr ve sürmesiolduğunu görürüz. paradoks şu ki, komüna] araziden ayn ola-rak bir parça toprağa sahip olmak ve ekmek için, yurttaş, biranlamda ait olduğu topluluğıı üretmek ve yeniden üretmek zo-rundadır.

Mart'da Üretim Tanzı ve Asya Tipi Devlet
Düşünceleri:

Erken topluluk tarzlanndan farklr olan ve onlara karşı du-ran yeni emek ve mülkiyet tarzlannın gelişmesi bağlamında,Maıx'rn "Asya tipi", "kadim" ve (Germenlik) dediği üretimtarz|arını ana|iz etmek gereklldir.
Bazen kabile üretim tanr adrnr da verdiği bu tarz]ar, onagöre en eski üç mülkiyet tarzıydı. Bu kabile ııretim tarzındatoprak, topluluğun kendisine aitti. Fakat tu topıuıuk arazisiikiyo bölünmüştü: 

_Topluluğun doğrudan sahip olOrg, bölümve ailelerin kendi ku]lanımlanna bıraktığı bölüm. Bu düzenle-me belirli gruplann (aileler, klanlar), yrrrş vr"uş t""di esasmaddi ihtiyaçIannı ayn olarak, kendi çabalarıyla karşılayabil-meleri sonucu ortya çrkan, üretim biçimlerinln Ulr ewimiydi.kolektif çalışma varlığnı sürdürmeye devam ediyordu. kimiaileler ve klanlar tarafindan uygulanıyo.du, ancak topıuıugunbir bütün olarak yeniden üretimine (dinsel kurban törenteri, sa-vaş faaliyetleri, vb.) olduğu gibi, kendl vararlan"u "vsr" a.-ğildi, Bu koşullar.altrnda, Manr'a göre, belirli dönüşümler yeraldı, Bu dönüşümle1 bir Asya tipi üretim tarzrnrn gelişmesıneyolaÇtı. Toplumsal ilişkilerin içeriği, biçimde köklü u,ı. a"ğışiı._lik olmaksızın doğişir. Doğrudan topluluk tarafından sahibolu_
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Ran toprağa, belirli koşullarda daha yüksek bir topluluk ta-rafından el konulabilir. Bu o]ursa topluluğu oluşturan ailelertümüyle, şimdi artü 
"başka bir topluluğun olan toprakta ça-hşmak zorundadıriar. Şimdi, önceden oıarg., gibi bu ailelerve bireyler, toprağr ellerinde tutar ve kullanrr, ancak ona sa-hip değitlerdir. Normal olarak kendi topluluklarrna katkrda bu-lunan artr-emek artrk onlarr sömüren ve bir kral ya da bir tan-rıda kişileşen daha yüksek topluluğun yeniden üretimine hiz-met eder.

şimdi, biçimde değil, ama içerikde bir değişiklik vardır veparadoksal olarak, bu evrim çizgisi, bundan sonra dovlet ü-tidarının teme]i olacak olan arkaik komünal mtııtivet vo üro-tim biçimlerinin yeniden üretilmesine doğru gider. 
-Marx'a 

gö-re, bu üretim tarz|, bu devlet ve baskı tipleri özel mülkiyete,arkaik mülkiyet ve üretim biçimlerinden uzak ve onlara karşıtemellerin gelişmesine ayakbağr olmuştur. Bu nedenle, Maıx,tarihsel gelişmenin Asyai evrim çizgisinin, diğer evrim çizgı-lerinden daha farklr olarak duraklamaya ve ;'çıkmaz sokak''toplumlara yol açtığını söylemiştir. Bununla bırli]rte, daha son-ra ].881'de Yera 7-azuliç'e, bu yerel köy topluluklannın varlığı-
nın, bu sınıf biçimleri ve devlet yapıs, için dinamik bir süç sö-revi yaptığını yazmştır.

Marx, bu çizgiyi kadim üretim tarzı ve Germenik tan de-dikleriyle karşılaştınr. kadim tarz d,a, aynı biçimde kabile üre-tim tarzı ve topluluk mülkiyet biçimi özelliğini gösterir. Fa-
kat, topluluk mriılkiyetinin yanı sıra, ona bağlı bir özel mülki-yet sistemiyle dikkati çeker. Topluluk, aynr zamanda, devletbiçimini aldığından, topluluk mülkiyeti devlet mülkiyetidir.
Marx, yunanlr]arın durumunda, bir kabile topluluğunuı nasıl
devlet haline geldiğini ve devletin bir şehri merkez tuttugunu
açıklamıyor. Belirli bir bölgede birleşen birkaç kabileden söz-
ediyor ancak, bu onlann birliğinin biçimini açrklamryor.

Antik çağda, özel mülkiyetin ortak mülkiyetten .'kopanldr-
ğ,ı" ya da "ayrıldrsnrn" kabul edildiğini hatırlamak gerek, (La-
tince privatus, ager publicus'dan kopanlan anlamınlaı. Yurü-
taşlarrn özel mülkiyetin bu biçimi temelinde, Atina gibi yunan
şohirlerinde, büyük siyasal ve toplumsal çelişkilere yo] açanzengin ve yoksul vb. arasında toplumsal farklılıklar gelişti.
Toprağın özel mülkiyetiyle üretimdeki kölelertn özel kul]anrmı
birleşince, zenginliklerdeki eşitsiz birikime doğru gidiş, antik
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dunyada doruğuna ulaştı. Ancak hatırlanmalr ki, ayııı bölge,
deki lsparta,da betli bölümleri kullanrmlarr için yurttaşlara. ve-

rilse de, toprak, devlet mülkiyetindeydi ve kendileri de toplu-
luk, devlet mülkü olan helot [lesir köte] aileleri tarafından eki-
iirdi. Isparta'da esirler ve toprak üzerinde özel mülkiyet yok-

tu.

Marx'rn sözünü ettiği üçüncü evrim çizgisi, geç Germenik
toptuiuğun biçimlenmesine götürüyor. Ona göre, belli Germe-
nik kabilelerin yoğun biçimde Romalrlaştrrrlmasrndan sonra,
Tacitus döneminde, her iki kendi tarla]anna sahip olan, fakat
sürü otlatma, ornancılrk ve yemiş toplamak vb. için kullanr-
lan ortak topraklara sahip olan ailelerin ya da klanların birleş-
mesiyle oluşmuş topluluklar var. Marx, bu topluluk biçiminde
özel mütkiyetin, tanm alanlannrn özel mülkiyetini tamamlayıcı
biçimde ve tali olarak hayvan otlatmak ve diğer ekonomik
faaliyetlerin örgütlenmesinde kullanrlan topluluk mülkiyetinin
çıkış noktasr olrnasrnın, diğer biçimlerden ayırdedici bir özellik
olduğunu vurguluyor. Eski kabile topluluğu, Asyai topluluk ya
da bir dereceye kadar antik kentte olduğu gibi topluluk, "cis-
mani" bir birim olmak yerine, ortak çalrşanlar arasrnda kan-
daşlıkla bağlı mülk sahiplerinin bir birliğidir.

Marx'rn Germenik topluluğa ilişkin teorisi, hayatı boyun-
ca ewim gördü. Maurev, Haxthausen, Griman ve diğerlerinin
eserlerinden, özel mülk sahiplerinden oluşan bu topluluk tipi-
nin, aslrnda, toprağrn özel mülkiyetiıin bulunmadığı, fakat ai-
leler arasrnda sürekli yeniden dağıtılan tarlalarrn kullanım hak-
krnrn bulunduğu, çok eski Germenik topluluğun çözülmesinin
geç sonuçları olduğunu anladr. Tarlalann değişen dönemlerde
yeniden dağıtımı, toprağrn topluluk mülkiyetinde olduğunu ka-
nrtlar. Marx'ın Haxthausen ve diğerlerinin eserlerinden, XIX.
yüzyıl Rusyasnda yaşamrnr sürdüren mir'in, hölA, toprağı aile-
ler arasrnda yeniden dağıttığı sisteme çok benzeyen, eski bir
Germenik mülkiyet sisteminin varlrğrnr öğrendi. Marx, mir'i
Rusya'da da görülmüş olan Asya tipi devlet biçiminin temeli
olarak kabul etti. Bu görüşle, 1881'de Marx ve eski Germenik
topluluk biçimleri üzerine Engels'in, değişik koşullarda Ger-
menik toplumlann Avrupa'da Asya tipi devlete yol açabileceği
var§ayrmrnr yazması şaşrrtıcr değildir. Fakat, gelişme yönünü
değiştiren Romalılaşma, Sezat ve Tacitus dönemleri arasrnda,
feodal üretim taızrnrn gelişmesine yolaçan yeni tip bir Germe-
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nik toplu.luğıı ortaya çıkarmrştr. Bununla birlikte Marx'a ve di-
ğer xrx. yüzyrl yazarlarına. göre, feodal üretim tarzrnrn bir-
oen çok temeli vardi; aynı yönde seyreden üi karşıt evrim çiz-gisinin ürünüydü: Birincisi, hala kişisel olmakla birlikte, bi-
reyi bir elendinin mah yapmayan biçimlerle değişmek üzere,
üretimde köle sisteminin yavaş yavaş ortadan kalkması (Roma
sömürgeciliği vs,) İkincisi, "özgiir" Alman köylülerin yavaş ya-
vaş köleliklerine son verilmesi, zamanındaki krsrtlr olduğu gö-
rüien bilgi iletişimine rağmen son derece karmaşrk ve aydrn-
latrcı olan Marx'rn teorilerinin, sonuç olarak bir özeti yapılmak
istenirse, ne kadar toplumsal hiyerarşi tipi ve onlan destekle-
yen üretim tarzı varsa o kadar da devlet tipinin var olduğunu
vurgulamak isterim. Asya tipi devlet biçimi, vasa]lar ve süze-
renlerden oluşan feodal hiyerarşiyle az ortak noktası olan es-
ki şehir devletinden tümüyle farklıdır. Bugün, değişik nokta-
lardan birçok sorun ortaya atı]abilir, Hindistan'daki karmaşık
kast sisteminin gelişmesinin eski kabile ve kabilelerarasr yapr-
larrn, eski şehiı.de tabakalarin farklrlaşmasrna yol açan evrimin-
den daha ilkel olmayan bir evrimi olarak ortaya çütığı gide-
rek daha berraklaşıyor. Her iki durumda da, tabakalar ve kist-
lar destek sağladıklan deviet biçimlerinde birteşmişlerdir. Fa-
kat Louis Dumont ve diğer birçoklannrn eserlerine karşrlrk kast
sistemiyle devlet arasrndaki ilişki çok açık değildir; belki de
burada Hindistan'da kral ve krallık üzerine çok krsa bir ana-
liz yapmak gereklidir.

sonuç ve temel bir nokta olarak, bir dev]et biçiminin or-
taya çıkışr, otomatik o]arak bir tabak& vo ş[lrf hiyerarşisini
izlemez. Bunu göstermek için antropolojiden bir örneği ele ala-
]ım. XIX. yüzyrlda, Nijerya'da, Afrika çiftçilerini hakimiyetle-
ri altrna alan bir grup göçebe Touareg toplumu vardi. Bu top-
lumlar, siyasal gücü ve kendilerine srğrr, emek ve silahlı güç
sağlayan göçebe kabileleri hakimiyeti altında tutan bir kabile
aristokrasisi tepede olmak üzere, gruplar hiyerarşisi olarak ör-
gütlenmişti. En altta da çobanlara bağlı olan, haraç ödeyen
Afrüalı çiftçiler vardr. Aristokrasinin hakimiyeti, bir devlet ya-
prsr olmaksrzrn yürüyordu. Burada tabaka|ar/srnrflardan olu-
şan, devleti olmayan bir toplum görüyoruz. Bölge, Fransrzlar ta-
rafindan işgal edilince Touareg gruplanndan bazıları, özellik-
le kel Gross arasrnda bir değişim oldu. Aristokrat ailelerden
biri diğerlerinin üzerine çrkarak, diğer ailelerin tebalarının çı-
karlannr Avrupa sömürgecilere karşr korumak için topladıklan
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haraçtan pay istedi. Bu diğer aristokrat ailelerin güçlerinin,
ayrıcalı]rlannın ve maddi varlıklannın bir bölümtind.r, ,rrg"ç-
meleri demekti. Teşebbüs başanya ulaşamadr ama, bu örnek en
1zlndan iki şeyi gösterdiği için büyük önem taşıyor. Birincisi,hakim grubun kalrcr silah ve mühimmat desteğine sahip olanmuharip aristokrasi olması durumunda, birleşik bir devlet sis-
temi şart değildir. İkincisi, devletin oluşumu belli bir süre içingeri çekilmeyi, hakim sınıfm gücünde azalmayı getirebilir. Gü-cü eskiden olduğu eibi yoğunlaşmıştır ve aristokrasinin tekerteker bölümlerinde giirülen kısmi kaybın aristokrasinin bütün
olara^k yararına olup olma,dığını kestirmek kolay değildir.
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HASLIK (oTANTİrıİx),
AZGELİŞMİş ÜrxrrERDE rrx»İ KONUMUNu
KAVRAMA, ÖZGÜVEN, YÖN BELİRLEME VE
DAYANIŞMA ÇABALARI

Martin ROBBE'
Türkçesi: Haşmet ATASOY

Azgelişmiş ütkelerdeki sosyal ve politik güçlerin kendi ko-
numlarrnr kavrama ve yönlerini belirleme doğrultusunda yü_
rüttükleri (temel koşullan ve gereklilikleri kendi çelişkenliği
içinde yansrtan) fikirler savaşımrnda, "haslık" sözcüğü ile ta-
nımlanan genel bazı çizgı7er gözlemleniyor. kazanımlardan du-
yulan krvanç, bunalımlqrın bilincine vanş ile birleşerek, ken-
dine ait ve bağrmsız o|ana ulusal ve evrensel gelişmelerde et-
kinlik kazandırma kararlılığına dönüşüyor. Öze[ikle ilerleyen
farklılaşma ve kutuplaşmalar nedeniyle dayanrşmayı olanaklı
ve zorunlu hale getirmek için ortak ya,nlar saptanmakta, ka-
rarlılrkla konunun üzerine gidilmektedir. Bu anlayrş, tartrşma-
larla, somut politik açülamalarla biçimlenerek tarihsel olarak
gelişti ve günümüz dünya politikasında azgelişmiş ülkelerin po-
litik uğraşlannrn genel çizgisi olarak etkinlik kazandı. Bu et-
kinlik, her ne kadar karşrt eğilimlerte karşr karşıya olsa da,
sürecektir. Nedir burada sözkonusu olan?

Sömürgeciliğe Kaşı Oluş ve Gelenek:

İnsanlık, ta başından beri eşit olmayan biçimde gelişiyor.
kapitalizmin ilkin ortaya çıktığı Avrupa ülkeleri, elde ettik-

* Filozof, Prof. Dr. Bilimler Ak, Tarih Enstitüsü, Berlln
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leri mesafe avantajını Asya, Afrika ve Latin-Amerika halkla,

rrnı. sömürge, yarr_sömürge ve bağımlr bölgeler olarak, kapita,
list d,ünya ekonomik sistemine ve böylece kendi gereksinimle-

rine uygun bir uluslararasr yeniden-üretim devresine bağlamak
için kullandılar. Bu durum ileriye yönelik önemli sonuçlar do_

ğurdu: sömürgecilik, sömürgeci metropollerin sanayilerinin
hızla gelişmesine olanak sağladı ve burrun faturasrnr büyiü
ölçüde sömürgeler ödedi. sömürge ülkeler yaprsal olarak nite-

lendirilebilecek bir bağımlılıJ< içine girdiler. Bu şu anlama gel-

mekteydi: sömürgelerin sörnürgeci metropoller ile başlangıçta
"dlşsal" olan ilişkileri, daha sonra, iç toplumsal yapryı, onun
deformasyonu yönünde nitel değişikliğe uğratarak ve içinde
kök salarak, krskacına aldr. Üretici güçler, tek yanir olarak ham-
madde üretimi ve dlşsatrmına yöneltildi, bu da Hindistan'da ol-

duğu gibi, krsmen endüstriyel gerilemeyi beraberinde getirdi.
Üretim ilişkileri heterojen bir tarzda biçimlendi; kapitalizm_
öncesi ilişkilerin çok yaygın ve egemen olmasr yanında, bazı
bölgelerde yer yer kapitalizm oluşmaya başladı. Geleneksel
dawanrş ve düşünce biçimleri, kapitalist toplum tarafindan
kendisinin k6r hrrsr doğruitusunda içi boşaltrlarak değiştiril-
di.

Sömürgelerin, yan-sömürgelerin ve bağımlı bölgelerin
başlangıçtaki tarihsel denebilecek gerikalmışIülan nitel deği-

şime uğradı: Geri kalmrşlık, azgelişmişliğe dönüştü. Bunun ne,
deni, sömürgelerden kapsamı bugün bile hesaplanamayacak
ölçüde seünaye kaçrrrlmrş olmasrna indirgenemez. Burada ge-

nel toplumsal bir fenomen sözkonusudur. Toplumsal ilişkilerin
deformasyonu ile birlikte kalkınma içtepisi de kayboldu. Ka-
pitalist dünya ekonomik sistemi çerçevesinde azgelişmişlik üre-
tildi ve böylece endüstriyel gelişmiş ülkelerle olan, nicel sapta-
nabilen mesafe de arttr. Bu mesafe, örneğin kişi başına gelirde
geçen yüzyrlın başlangrcrnda 1'e 2 iken, yüz yıl sonra 1'e 11'e

çıktı.
Sömürgecilik, etki alanı içine giren halklann yaşainrnrn de-

rinlikleriıe öylesine saJdrrdr ki, onlarrn benliğini tehdit etti ve
tehlikeye düşürdü. Bu gelişmeye yanıt olarak, sömürgecilik kar-
şrtı hareketler biçimlendi. Bu hareketler başlangıçta, çoğu kez
(bey ve kabile reisi gibi) kapitalizm öncesi ilişkilere bağh olan
ve sömürgecilik öncesi durumu arzulayan güçlerce yönetildi.
Kapitalizme özgü srnrf ve katmanların ortaya çıkışryla birlikte,
esas anlamda kurtuluş hareketleri başladı ve bunlar da çoğun-
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luk burjuva ve küçÜkburjuvo güçİerce yönlendirildi. Bu hareket,
sömürgeci yabancr egemenliğine karşr kendine ait o]anr benim-
seyerek savundu. Buradan, krsmen karmaşık ve uzun sürede bi-
çimlenen öğrenim süreçlerinin sonucunda kendi dev]etine sahipolma istemi doğdu.

kapitalizm öncesi ilişkilerin doğasmda direngenliğin ve ata-letin ögesi olarak var olan geıenek, sömürgeciliğe karşı sava-
şrmda merkezi önem kazandı. Karl Marx ';aryr toplumlarr''nr
kastederek, "kendilerini sürekli aynı biçimde yeniden-üreten verastlantrsal olarak parçalanrp dağıtıldıklarınoa aynı yerde, aynrisimle yeniden kuran, kendi kendine yeten topluluklar''dan söz-
etmektedir.l yerel var olan, kendlnı sürekti yeniden üretirken,
insan davranışına da gelenek olarak uygun ölçüt ve sınırlar koy-
du. İnsan, Marx'ın bir başka yerde ifade ettiği gibi, ''geleneksel
kuralların ezi]en kölesi haline geldi."'Burjuva 

"" t.ıçİtnurjuva
güçler, gerçeğin ta kendisi saydıkları geleneğe yeni, etken bir
rol tanıdılar. onlar geleneği, düşmanca yabancılıgrn simgesi ola-rak gördükleri sömürgeci güce karşı savaş parolasr olarak kul-
landılar. Bu arada kültürel -etnik öğe büyük ve özgül denebi-
lecek bir anlam kazandı; yabancı egemenliğinin politik ve eko-
nomik alanda etkinleşmesi döneminde, özbenliklerinin saptan-
ması.nda en önemli faktör yine gelenek oldu. Burjuva ve küçük-
burjuva ulusçular için, devlet bütünlüğünü sağlamaya çalıştık-larr topluluk, aralannda her ne kadar uyuşmazlıklar olsa da, iyi
ve kötü günlerde birbirlerine gereksinli olan bir aile gibidir.
onlar böylece, değişik srnrf ve katmanlar,, var olan sosyal, et-
nik ve dinsel engellere bakmaksrzrn, sömürgeciliğe karşı sava-
şımda kendi öncülüklerinde birleşmeye çağırdılar.

sözkonusu olan benlik, her zaman yeterince açık değildi: Ör-
neğin Mrsrr'da iki "katman" vardr. Milattan önce bin yrlrna kadar
uzanan eski Mısır Firavunluğu ve 7, yüzyılda Araplarm ülkeyi
ele geçirmeleriyle kurulan Arap-İsl6,m İmparatorluğu. Ancak sö-
mürgeciliğe karşı savaşta, böyle bir sorun yoktu. Çünkü benlik
sorununda önemli olan somut biçimlendirme (yani Firavunlar
ya da Ha]ifeler İmparatorluklannrn yeniden ortaya çrkıp çıkma-
ması sorunu) değil, aksine, yabancr egemeırliğinin kabul edilme-
mesidir. Devlet bütünlüklerini sağlama koşullarrnda Mrsrrlrlar,
kendilerini iki ayrı gelenek çizgisi içinde buldular. Doğai ki, so-
mut politik bağlamda bu nedenle gerilimler ortaya çıkıyordu.
camal Abdel Nasır, tüm Araplann dayanrşmasrnr sağlama çaba-
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iarrnda, öncelikte Arap_İs16,m geleneğine dayandı. 1958'de Mısır
ve suriye,nin Birleşik Arap cumhuriyeti,nde birleşmeleri ola-

yrnda, "Poiitik ideolojimiz Firavunluğun değil, Arapliğın ideolo-

jırıdir" dedi. Enver Sedat ise, "Camp David" sözcüğü ile simgele-

nen Mrsrr-İsrail Antlaşmalarr nedeniyle ülkesini Arap dünyasrrı-

da yalıtladrktan sonra, özeül Arap-Firavuncu geleneklere sahip

çıkmaya başladı. sedat, ülkesinin dayandrğı eski kültür nede-

niyle kendisinin diğer Arap devlet adamlanndan daha uzak gö_

rüşlü olduğunu öne sürdü.
Açıklanan benlik, her durumda, bir devlet olarak gerçekleş_

miyor. sömürgeciliğe karşı savaşrmda birleşiklik tasarılarr orta-
ya çıktı. Leopold S. Senghor, Afrika kültürünün benimsenmesi
ve yeniden değerlendirilmesi ideolojisi olan "Negritude" ile (bir

şiirinde yazdığı gibi) "yrllardrr çarmüa gerilen, yine de hd,l6,

nefes alrp veren Afrika'ya cesaret vermek istemişti.n Ulusal dev-

letlerin kurulmasr gerçekleşti. Dieter Senghaas'a göre Pan-Afri-
kanizm, 1945'ten sonra bir "ulusallaşma" geçirdi ve böylece
"doğrudan politik önemi olan olum]u bir eyleme dönüştü."s Bir-
teşiklik tasarrlarr, Arap Ligi (1945), Afrika Birliği (1963), ya da
İsli,m Konferansı ü697ü gibi, bölgesel örgütlerin kurulmasrna
yol açtı.

Ulusalcılık ufku daraldr. Onun savunucularr, genelde yalnız,
ca kendi topluluklarrnr düşündüler. Ulusalcrlar, esas düşman
olarak, ilkin ve her şeyden önce, ülkelerinin baskr ve sömürü
iiişkileriyle kendilerine "bağlr" ve aynr zamanda karşr karşrya oI-

dukları sömürgeci güçleri gördüler. Bunlarrn hiç te az o|mayan
bir krsmr, sömürgeciliğe karşı savaşrmlarında, diğer emperya-
list güçlerin desteğini görecekleri sanrsrna kapıldılar.

Bu arada, ulusal kurtuluş hareketlerinin burjuva ve küçük-
burjuva temsilcileri, öğrenme süreçlerinden geğtiler. Onlar,
kendi aralannda, devrimci işçi hareketiyle ve daha sonra da
yaşayan sosyalizmle bağlar kurmaya başladılar.u Bu, onlarrn
ufuklarrnr geniştetti ve en azından yer yer, kendi savaşrmlarr-
nr 1917'de başlayan dünya-dewimci dönüşümlerinin bir parçasr
olarak kavranralarrnr sağladı. Bu gelişmelere uygun olarak
"Emperyalizme Karşr ve Ulusal Bağımsızlrktan Yana Birlik"
kuruldu {.1927} ve çalrşmalarrna başladı, İlk kez burada top-
lumcularrn, sosyal demokratlarrn, ilerici burjuva aydrnlarrn ve
ulusal kurtu]uş hareketleri temsilcilerinin bağlaşıklığrnrn ulus-
lararasr çerçevesi çizildi. Javaharlal Nehru, Birlik'in kurulduğu
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Brıüsel Kongresi öncesinde şunlan yazryordu: "Kanımca, Hindis-
tan'ın bugün ve de gelecekte yolunu yalnız başrna yürümesi, ne
arzu edilir bir şey, ne de gerçek olarak olanaklıdrr. Bakış açımr-
zın çok dar olmasr beni korkutuyor ve bu darlütan ne kadar ça-
buk kurtulursak, o kadar iyi olacak."? Nehru, Brüksel'de bir-
araya gelen, aralarında Henri Barbusse, Fenner Brockway,
Georgi Dimitrov, Albert Einstein, Messali Hadi, Muhammed
Hatta ve Leopold Senghor'un da bulunduğu 174 delegenin yak-
laşımı konusunda şöyle konuştu: "Baskı altındaki uluslarrn ve
bunlarla işçi hareketinin herhangi bir biçimde ortak hareket
etmesi düşüncesi havada seziliyordu. Emperyalizm denen şeye
karşı özgürlük savaşlmınrn ortak bir şey olduğu ise hepten
hissediliyordu."'

Bloksuzluk

Sosyalizm, 1944'ten başlayarak bir dünya sistemi oldu. Em-
peryalist sömürgecilik sisteminin parçalanmasr süreci başladı
ve Doğu,dan Batıya doğru bir dalga gibi yayıldı. Aralannda
Çin'in de bulunduğu devletsel egemenliklerini elde eden bazı
halklar sosyalizm yolunu seçtiler.

Kendi devletine sahip olma, sömürgeciliğe karşı savaşım-
da başarılr olma demekti. Kendi devletlerini kuran veya güç-
lendiren halklara, yazgılarınr kendilerinin düzenlemeleri için
nitel yeni olanaklar açıldı. Ayrrca bu durum, geçmiş ve gele-
cokteki gelişmelerin kesiştiği noktaya işaret etmekteydi. Yeni
devletlerde (eğer bunlar sosyalizme geçmemişlerse}, sömürge
döneminde başlamrş olan kapitalist gelişme sürdü, ya da ka-
pitalizm öncesi ilişkileı,den kapitalizm ortaya çıktı. Süreklilik
kendini bu arada başka biçimde de gösterdi: Devletsel egemen-
liğin (iki uç olasılrkla belirtecek olursak; halkın kararlr sava-
şrmıyla veya uzlaşmayla) sağlanmasıyla ortaya çıkan koşullar,
iç ve dış politikaya yeni olanaklar kazandrrdr.

Sömürgeciliğe karşı oluşun amaçlanna bağlr kalan önder-
ler, kendi devletine sahip olma olanağrndan bağımsrzlığa ulaş-
mak için yararlanmaya çalıştrlar. Nehru, daha 7 Eylül 1946'da,
devlet egemenliğini elde eden Hindistan':.n, kendi görüşüne gö-
re geçmişte dünya savaşlarrna sürüklenmiş olan gruplann he-
gemonya politikalanndan uzak tutmaya kararlı olduğunu ilan
etmişti.g Hindistan, 1 Mart 1947'de, 27 Asya ülkesinden delege-
leri Delhi'de bir aıaya getiren "Asien-Relations Conference'a
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öncülük etmişti. Bu konferansta, bundan sonraki sömürgecili-
ğe karşı savaşlmrn ve yeni kurulmuş ve kurulacak devletlerin
aralarrndaki ilişkilerin düzenlenmesi sorunlan görüşüldü. Ba-

ğrmsızlrğr kazanma ve koruma istemi, dünya barrşr için sorum-
luluk duyma bilinciyle birleşti. Nehru'nun belirttiği gibi, Asya
halklan artık başkalarrnın oyuncağr olmak istemiyorlardı. An-
cak yine de bu konferans, Awupa ya da Amerika'ya karşr pan-
Asyacı bir eylem değildi. Asya, atom çağında "bir tek dünya-
da barışin" barışrn güvence altına alrnmasr için üzerine düşe-
ni yapacaktrr.'o

Burada kristalleşen tutum, "bloksuzluk" ("bağlantısrzlrk")
oiarak, (bu kavramın oluşturulmasında Nehru ile birlikte özel-
likle Krishna Menon katkıda bulunmuştu), uluslararasr g:eçer-

liiik kazandr. Bu belirleme olumsuzdu, çünkü bununla emper-
yalist güçlerin yeni devletleri kendi amaçlarrna bağlama istem-
leri geri çevriliyordu. Bu somut tarihsel bağlamın ardında te-
mel yaprcr bir tasan vardr; kendi devletine sahip olma, emper-
yaiizmden tam bağımsızlrğa ve barışa giden yolu açacak şe-
kilde düzenlenmeliydi. Bu nedenle "olumlu" ya da "aktif ta-
rafsrzlrk"tan söz ediliyordu.

50'1i yrllarrn ortalarrnda, soğuk savaşrn yoğunlaştırrlmasıy-
la birlikte, başta ABD olmak üzere emperyalist dev]etler, azge-
lişmiş ülkeleri, sosyalizme ve ulusal kurtuluş hareketlerinin
davasrna karşr olan askeri paktlara bağlamak için büylk ça-
balar harcadılar. Bu konuda ABD'li politikacı ve bilim adamr
J.K. Galbraith şunlan yazryordu: "Amerikan dış polikasında
tüm diğer alanlarda da belirleyici olan bir tutku egemendi: Ko-
münizmin çökertilmesi. Bu haçlı seferi, Hıristiyanlrk, hatta İsa'-
nrn kendisi tarafından kutsanmıştı. Her anti-komünist despot
bağlaşığımrz olmuş ve askeri ittifaklar kurmak, en fakirleri
silahsızlandırmak, tüm politikamızrn temeiini oluşturmuştu.
Tarafsızlığa tatafsızcılü adı verildi ve ahlak dışı bir şey gibi
tanıtıldı; buna örnek olarak da Hindistan gösterildi."ıl SEATO
ve CENTO (ikincisi ilkin "Bağdat Paktı" olarak) kuruldu.

Bu, genç devletlere bir meydan okumaydı. Onlann pek ço-
ğu, anti-komünist paktlara bağlanmayı reddettiler. ABD dışiş-
leri bakanı John Foster Dulles'rn "Middle East Defence" konu-
sunu görüşmek iizere 1953'te Kahire'yi ziyaretinde, Nasrr'rn tu-
tumu böylesi eğilimlerin bir belirtisiydi: Nasır, ülkesinin Sov-
yetler Birliği tarafindan tehdit edilmediğini, aksine yetmiş yil-
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dır İngilizlerin işgali altında bulunduğunu açıkla,dı ve Büyük
Britanya'nın da dahil olduğu bir Pakt'a girerse, hallrmın saygr
ve güvenini yitireceğini belirtti. Ayrıca Mısır, "Bağdat Paktr"na
girmeyi de reddetti. Bu durumun, sözkonusu pakta başkentinin
adrnr veren lrak'tan başka Arap devletinin katr]mamasında
önemli rolü oldu.

Bloksuzluk, genel-yaygın bir yankr buldu ve sınrrlan ol-
dukça kesin çizildi. Bu gelişmeler içinde, |2-24 Nisan 1955'te,
29 ülkeden 1,5 milyar insanr temsil eden delegeleri Bandung'da
(Endonezyd bir araya getiren "Asya-Afrika Konferansl"nın
(öteki adıyla "Bandung Konferansr") önemli bir yeri vardr. Bu
konferansın öncülüğünü'Colombo-Devletleri" (Burma, Seylan,
Hindistan, Endonezya ve Pakistan) yapmışlardı. Emperyalist
güçler bunu engellemeye çalıştılar. Konferansta sosyalist ve
bloksuz devletlerle pakt üyeleri bir aTaya geldiler. Konferans
öncesi alevlenen tartrşmalara burada devam edildi.

Konferans, anti-emperyalist güçlerin etkinliği altında geçti
ve bu durum alrnan kararlarda uzlaşan ifade biçimlerinin yer
almasrnr sağladı. Oybirliği ile kabul edilen konferans kapanrş
bildirgesinde sömürgecilik bütün biçimleriyle hemen ortadan
kaldırılmasr gereken bir bela olarak tanrmlandı. Ayrrca, burada
boyunduruk altında bulundurulan, sömürülen ve temel insan
haJ<lan ellerinden alrnmış halkların desteklenmesi karan alın-
dı. Soğuk savaşr dikkate alan konferans, bir atomsal dünya sa-
vaşr ve sonuçlan konusunda uyanda bulundu. Tüm devletlerin,
silahsrzlanmayr ve atom silahlannrn yok edilmesini sağiamak
için (özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesinde) işbirliği yapma-
ları gerekliliği vurgplandr.l'

Konferans, kültür sorununu ve bunun genel toplumsal bo,
yutlannr etraflrca görüştü. Sömürgeciliğin, Asya ve Afrika'nrn
geniş kesimlerinde, insanlann ulusal kültürlerini baskr altında
bulundurduğu açıklandı. Konferansta, Asya ve Afrika'nrn, di-
ğer kültürlerin ve halklarrn zenginleşmesine katkrda bulunmuş,
bu kültür karşrlaşmasrnda kendisi de zenginleşmiş olan büyük
dinlerin ve uygarlıklann beşiği olduğu anımsatı]di. Afrika ve
Asya ülkeleri arasrndaki kültürel ilişkilerin ne yazık ki, geçen
yüzyılda koptuğu belirtildi. Asya ve Afrika halklan şimdilerde,
eski kültürel ilişkilerini yenileme ve modern dünyanrn ölçüle-
rine ayak uydurmanın güçlü ve gerçek arzusuyla dolup taşryor,"

Başlangıçta emperyalist pakt bağlanımının reddi olarak or-



ıaya çıkan bloksuzluk, daha sonralarr özgün bir hareketin ta-
sarısr haline geldi. Hareketin savunucuları tarafından, emperya-
list saldınlara ortak karşı koyabilmek için çeşitli kez düzenlenen
toplantılar bu yönde atrlmış adrmlardı.

Sömürgeciliğin ve rrkçrlığın ortadan kaldrrrlması, kendi dev-
letine sahip olmasrnrn savunulmasr, sosyal ilerleme ve dünya
banşr yönünde çaba harcayan bloksuzluğun anti-emperyalist
temel tutumu, a.ynı zamanda, sosyalizmle de arasrna bir srnrr
koydu. Bununla ya|nızca özgün devlet yanlılığı dile getirilmek-
le kalmıyor, aynr zamanda kendi konumlanna uluslararası are-
nada daha büyük bir ağırlık kazandrrrlmasr da amaçlanryordu.
Nasrr, 1958'de ülkesi eski bir İngiliz sömürgesi olan ve 1957'de
Ghana olarak devletsel egemenliğine kavuşan Kwame Nkru-
mah'ı Kahire'de selamladığrnda şunlan söyledi: "Eğer bloklar-
dan birine bağlansaydık, o zaman sözünün hiçbir etkisi olma-
yan, önemsiz bir maiyet olurduk. Oysa ki, bloksuzluk ve olumlu
tarafsızlık temeline dayanan özgıjn bir politika, üIkelerimizi
kendi konumunu savunan süçlü bir odak haline getirecek ve
bövle bir konum, dünyanın her yerinde saygrnlıkla karşrlana-
caktlr."'a (Bloksuzlann, emperyalist ve sosvalist üIkelere karşı
koyduğu slnrrı "esit mesafe" olarak tanımlamak, olayın özüne
uygun düşmez. Böylesi bir yaklaşrm, sözkonusu tutumun baş-
langıçtaki ve -bugün de belirleyici olan- başlıca amacrnın ta-
rihsel boyutunu yeterince dikkate almamış olur. "Aslrnda" öne
sünildüğü gibi her iki tarafa tutulan mesafe eşit değildir.)

Bloksuzlar hareketi, esas anlamda biçimini 1961'de Belgrad'-
daki ilk doruk toplantısrnda aldı, Burada 25 devlet temsil edi-
liyordu, Devlet ve hükümet başkanlarr bir deklarasyonda şunu
açrkladrlar: "Savaş, insanlrğr hiçbir zaman bu günkü kadar ağrr
sonuçlarla tehdit etmemiştir. Öte yandan insanlrk daha öncele-
ri, savaşr uluslararası ilişkilerde politikanrn aleti olmaktan çı-
karmak için böylesi etkin güçlere sahip olmamıştır."ı5 Konferan-
sa katrlanlar, "dünyada bloksuzluğun alanrnr daha da genişIet-
mgyi, dünyayı kesin bloklara ayrran politikaya ve soğuk sava-
şın sertleştirilmesi politikasına karşı tek olanakiı ve vazgeçil-
mez alternatif" saydılar.lo

Kolektif Bağımsızlık

70'li yılların ortalann da, bazı kurtuluş hare ketleri, bağrmsız-
lıkları için uzun yıllar çetin koşultarda ürettikleri silahlı §ava-
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şrmr başarıyla sonuçlandırdrlar: Vietnam'da, Angola'da ve Mo-
zambik'te olduğu gibi. Azgelişmiş ü]keler, kalkrnma sorunlarr-
nrn üstesinden gelebilmeleri konusunda daha şanslrydılar ve ay-
nr zamanda bu onlar için mutlak zorunluluktu. Emperyalist dev-
letlerle ve uluslararasr tekellerle olan çelişkilerinde ekonomik
alan daha çok ön plana çrkryordu. Bloksuzlar hareketi yaygınlaş-
tı; 1973 Cezayir doruğunda 1975, 1976 Colombo doruğunda 85 üye
ülke vardı. onlar politik istemlerin yanında daha çok uluslara-
rası. ilişkilerde eşit haklar istemlerini dile getirdiler. ''Mevcut
uluslararasr ekonomik ilişkilerinin tamamen yeniden yapılandr-
rılması" amacrnln programsal formülü olarak "yeni ekonomik
düzen" kavraınr yerleşti. Birleşmiş uluslar Örgütü bu kavrama
sahip çıktr ve burada lg74'te kararlaştırrlan "devletlerin ekono-
mik hak ve görevleri sözleşmesi" özel bir anlam kazandr.

Bu oluşan ortamda azgelişmiş ü]kelerde şu soru gündeme
geldi: Biz kimiz? kimlik artık (sömürgeciliğe karşı savaşrmda
olduğu sibi )birinci derecede, yabancr hegemonyanrn reddi ola-
rak belirlenemezdi; şimdi daha çok onun somut yapıcr içeriği
konusu gündemdeydi. Ve burada şu görüldü: Kapitalizm öncesi
ilişkiler kapitalist ya da emperyalist sömürgeciliğe yenik düş-
müştü. Bu ilişkiler sömürgecilik tarafindan deforme edilmişti.
Özgün bir kapitalist gelişme ancak yer yer gerçekleşmişti. Bu
nedenle sosyalizm için iç önkoşullar da yeterince olgunlaşma-
ı,nıştı. Öte yandan (silahlanma yanşrnrn, jnsanın çevreyle olan
ilişkilerinin sonuçlan ve doğal ki azgelişmişlik gibi) insanlığın
evrensel sorunlan azgelişmiş ülkelerde daha gözebatar biçimde
ortaya çıkmaktaydı. Artık tam an]amıyla haslü, yani kendini
tanımlama, birinci pJanda da mevcut bir varlığın kendini be-
timlemesi sözkonusuydu. Somut olarak, başlıca sosyalizm ile
kapitalizm arasrndaki savaşrmrn belirlediği bir dünya gelişimi
içinde yer ve yön belirleme sorunu gündemdeydi. Etienne-R.
Mbaya, "benliğin yeniden kazanılmasrnrn sömürgelikten kurtu-
luş sürecinin amacr ve sonu olduğunu" saptamaktadır. "Gelişme
süreçleri kesintiye uğrayan eski sömürgeler kendi tarihsel varlrk-
larrnr yeniden bulma arayrşl içindedirler; bu bir savaşrm süreci,
bir kurtuluş sürecidir."l?

Haslık sorusu, aynl zamanda, kendi programrnr oluşturdu.
Bir tür "kolektif ulusçuluk" ya da "Üçüncü Dtinya Kolektiviz-
mi" (bunun için yer yer "Afro-Asyacrlığr" kavramı kullanıldı)
gelişti. Bunun savunucularr gelişen ortak yanlan sömürgeciliğe
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karşr savaşrmda ve emperyalizmle sürekli çatışmalarda işleye,

rek, azgelişmiş ülketeı,i kendi haslıklanna ve kökleri burada ya-

tan ortak yönleri kavramaya çağrrdrlar. "kolektif bağımsızlık"
kavramr, yönlendirici duruma geldi.

Bloksuzlar, Cezayir doruğunda, bu anlamda "ideolojik ya_

bancr hegemonyasr" tehlikesiyle savaşılmaslnln ve "ulusal-kül-

türel benlik"in onanmaslnln zorunluluğunu vurguladrlar. "Em-

peryalızm ve sömürgeciliğin neden olduğu u]usal kültüre yaban_

cılaşmanın, kişiliklerin geliştirilmesi ve halkrn sosyal_kültürel
değerlerine sürekli ve kararlı geri-dönüşle, dayatılan ithal uy-
grİırgr., üstesinden gelinmesinin" gerektiği görüşünü belirttiler.'8
,,Azgelişmiş ülketer dünyasının, hammadde kaynaklarınr ve kal-
krnma hamlelerini kapsamlrca düzenlemeye başladığınr açrkla-
masryla"'' Colombo,da "kolektif bağrmsızlık" sözü verilmiş oldu.

Bu, burada yoğun biçimde dile getirilen ve onanan, Üçün-
cü Dünya'daki yaygrn uyumdu .Frantz Fanon azgelişmiş ülkele-
ri, kapitalist ve sosyalist sistem arasındaki "yanşa yanaşmama-
lan" konusunda daha önceden uyarmıştı. "Üçüncü Dünya ken-
dini hazrr bulduğu değerlere göre değerlendirmekle yetinemez.
Azgelişmiş ülkeler daha çok, kendilerine ait olan değerler, ken-
dilerine özgü yöntemler ve yaşam biçimleri yaratmak için el-
leirnden geleni yapmalrdırlatr."' Kwame Nkrumah'a göre, için,
de geleneksel Afrika toplumunun hümanist prensiplerinin mad-
deleştiği "Afrika kişiliği" merkezi önem kazanmrştrr.zl K.D.
Kaunda ve J.K. Nyerere bir "Afrika sosyalizmi"nden yana tavrr
aldılar. Nyerere kendi kökenini geleneksel Afrika tipi büyük
ailede ve on]arrn davranrş ve düşünce biçimlerinde ("rrjamaa")

aradı.'" Muammer el-Kaddafi "Yeşil Kitap"rnda bir "üçüncü ev-
ren teorisi" geliştirdi. Samir Amin, "Üçüncü Dünya"ya özgün
bir gelişim yoluyla mesihçi bir dünya-rolü dikte ettirdi: İnsan-
lığın kurtuluşu, "periferi"den çok bu rolden hareket etmelidir.z3

Haslığın benimsenmesinin özü şu basit ifadedir: Oıryıllar,
ca ve (sömürgecilik dönemlerinde) yüzyıllarca başkalannın he-
gemonyasl altında yaşadık; kim olduğumuz ve ne yapmamız
gerektiği konulannda artü kendimiz karar verelim. Sömürgeci-
liğe karşı oluşta, temel biçimiyle benimsenen ve sa' nulmuş
olan benliğin yaprcı içeriği ortaya çrkanlmalıydr.

Bu uluslararasr arenada etkin biçimde gerçekleşmeliydi.
Haslık, burada, barış için, yeni-sömürgeciliğe karşr ve azgeliş-
mişliğin ortadan kaldırrlması yönünde verilen savaşrmda, öz,
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gün-bilincin ve dayanışmanın tasarrsrnr oluşturmaktadır. Bu
bağlamda halkın toplumsal gelişim yolunu kendisinin seçmesi
hakkını savunmaktadrr. (Eğer sosyalizme yönelim sözkonusu
ise, o zaman esas anlamda seçimden sadece söz edilebilir, çünkü
öylesi bir durumda karar gereklidir. Kapitalizmde ise daha de-
ğişik, Onun gelişimi çoğu kez sömürgecili\ dönemlerinde baş-
lamrş, ilerleme güçleri alternatif]er gerçekleştirecek kadar güç-
lü olamadıklan sürece de devam etmiştir.)

Haslü, bu arada, belli bir toplumsal kapalılık eğilimi de
göstermektedir. Onun zayıflığı işte buradadır. Bu eğilimde, bur-
juva ve küçükburjuva güçlerin düşünce yaprs!, kendini göster-
mekte ve geleneksei ulusçuluk burada etkiniiğini sürdürmekte-
dir. Buradan ulusal kurtuluş hareketinin gruplarrnrn diğer an-
ti-emperyalist ve devrimci güçlerden yalıtlanması ve başka yer-
lerde kazanılmış deneyimlerden yeterince yararlanılamamasl
tehlikesi ortaya çüabilir.

Haslrktan, özgün ve dayanıklı bir toplum tasarrsı ortaya
çüamaz. Burada belli koşullar altında, sonuç olarak yalnızca
kapitalist ya da sosyalist bir gelişim olabilir,'n Ancak yine de
haslık gereklidir. Örneğin, sosyalizme yönelim soyutta saplanıp
kalmaz, aksine onun savunuculan mevcut toplumsal ilişkiler
teme]inde bu yönelimin gerçekleşmesinin olanaklannr bulup on-
lardan yararlanmalrdırlar. Gelenekler, sözkonusu yönelimi izle-
yen gelişme içinde kaynaşacak ve ona özgün bir çehre kazan-
dıracaktrr.

Haslık, kendi zayıflülarrnın giderilmesi ve mükemmelleşti-
rilmesi sürecinde, toplumsal ilerlemeye karşı yönelik tartışmala-
rın odağrnda yer alabiliyor. Afrika ya da Asya insanmr, maddi-
tiğin ve soğuk bir akılcığın içine batmış Avrupalr'dan irrasyo-
nel açülamalı bir ruh niteliğinin ayırdığı öne sürülebiliyor.E
Burada haslık, uzlaşmaz srnıflı toplumlann eskiden kalma ya-
pılannr kurtarmak için, ideal ve irrasyonal olanda aranryor.

70'li yıllarda başlayan "yeniden-İsl6mlaşma" hareketinde
haslık, çok şiddetli geçti. Ortaya çüışındaki özgüniüğü ile yeni-
den yapılandrrrlan İsl6,m, (ra.dikal gruplarrn istemlerine göre)
günümüz topl,um düzeninin temellerini oluşturacaktr. "Yeni-
den İslAmlaşma", böylece, eski çağlar geleneklerini yeniden can-
landrrmaktadır. Örneğin, İran'da 8O'li yılların başrnda o zama-
na kadar geçerli olan laik ceza yasası kaldınlarak, yerine ge-
lenoksel İslömiyet normlarrna uygun yasalar getirildi. Bu yasa-
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lara göre, örneğin "fuhuş',, kamçrlama veya taşlama ya da her
ikisi ile cezalandirılmakta. Dinden aynlmanrn cezası ise, ölüm.s
Bu denli açık biçimiyle eskiye geri dönüşü izleyen kimseye olay
yabancr gelebilir. Ne ki, İsld,miyette Hıristiyanlrktaki reformlara
bonzer bir gelişme olmadığı dikkate alrnmalıdrr. Bu kesimde, es-

kinin üstüne radika]ca gidecek güçlü ve cesur bir burjuvazi o|,

mamrştrr. Cemaleddin el Afgani ve Muhammed Abdul isimleri-
nin anrmsattığr reformlar, başlangıç dönemlerindeki biçimiyle
kaldı. Bunlar modernciliğe dönüştü.'7 Bu nedenle, hashğı dinde
arayarI Müslümanlar için böyle bir şey, ancak gerçek bir an-
ti-emperyalist savaşrm için sözkonusu olabilir en çoğundan.

Azgelişmiş ülkeler bugün olağanüstü kritik bir durumdalar.
Onlann halkları, tüm insanlık sibi atomsal bir dünya savaşl ve
bu nedenle de tamamen yok olma tehlikesiyle karşr karşıya.
Silahlanma yarışl kendilerine çok ağır bir yük yüklüyor: Do-
laylr olarak örneğin ABD'nin yüksek faiz politikasr, dolaysız
olarak da kendi silahlanma giderlerinin aşrn yükselmesi nede-
niyle (onlann dünya silahlanma giderleri içindeki payr bir on-
yıllık dönemde iki kat arttı), Zaten ekonomik durumlan zayrf
o|an azge|işmiş ülkeler kapitalizmin krizlerinden daha sert bi-
çimde etkilenmekteler, Başta ABD olmak üzere, emperyalist
devletler buralarr çatışma politikalarlna ve ilerici-yurtsever re-
jimleri devirme amaçlan doğrultusunda kullanıyorlar. Bu du-
rum Ortadoğu'da, Afrika'nın güneyinde ve Orta Amerika'da
açıkça izlenmektedir.

Bağlantrsrzlar, bu tehlike ve tehditler nedeniyle ve kendi ara-
lannda keskinleşen farklılıklara bakmaksrzın (hatta on]ara kar-
şı yönelik olarak) kolektif bağımsrzlrk tasarrsına sarrlryorlar ve
her halde onu görünür gelecekte de elden bırakmayacaklar.
Nitekim, 1979'da Havana'da yaptıklan açıklamada, yapacaklan
işbirliğini birbirini tamamlayan karşrlıklı ortak çıkarlara, da-
yanrşma ve kolektif güven ilkesi kapsamındaki karşılrklı yar-
dımlaşma temelinde" güçlendirme istemlerini dile getirdiler.a

Bu ha,reket (şimdi 100 üyesi var), 1983 Delhi Doruk Toplan-
trsrnda; bağrmsrz ülkelerin acil gereksinimlerinin, kendilerinin
ulusal bağımsızlıklannr koruma ve güçlendirmelerini gerektir-
diği sonucuna vardıla,r. Burada ayrLc,a, bloksuz devletlerin bu-
gün insanlığın en geniş kesimini temsil ettiği, toplumsal ve eko-
nomik sistemlerindeki farklılıklar ötesinde ortak bir dünya ima-
jı ile birbirlerine bağlı olduklan belirtildi. Konferansa katılanlar
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hareket]erinin bir]ik ve dayanrşmasrna olan inançlarrnı vurgu-ladılar ve ko]ektif uağımsızııt iru.ıru özei bir uıı,oı.ı yayınla-dılar, onlar, hatkların bagımsıztık ve insan onrıru içın savaşrm-larınrn Doğu-Batı 
_ 

anıaşmJzhc; ]ru..iil;;.;Jo)'*r*u karşrÇıktılaÇ bu Şekilde ialk]arrn-ı n yazgıIarını kenditerinjn belirle_

ff;'.;: İffi;r;tlarınr 
yuşu*u geçirmesi t ukt-- yadsrndı-

Azgelişmiş ülkeler açısı.ndan (egemen olan yorumlamayagöre) kolektif bağrmsrzlık şu anlama geliyor: Emperyalist dev-letlerin çatrşımr rotasrna kendilerini bağlamalanna izin verme-mek işte en önemlisi de bu. Bloksuztar, Delhi'de bu anlamda.günümüz dünyasında barış içinde yanyana yaşama, yumuşamave devletler arasrnda, kendilerinin toplumsal ve ekonomık sis-tomlerine, büyükjüklerine, coğrafi konumlarır, iJi, ksrzın iş-birliği yapılması politikasmınlıternatifi olmadığını açıkladrlar.*Atomsal bir dünya savaşr tehlikesi karşrsrnda bioksuz]ar hare_ketinin varlığı ve etkinlikleri, dünya banşının muhafazaedile-ceği umudunu güçlendiren önemli faktörler araslndadır.Muhakkak ki, azgelişmiş ülkeİerin özgün sorunlarr var. Az-gelişmişlik de kendi çeşitli.iği ıçınae evrense] sorunlardan birihaline geldi, Bunun ortadan kaldınlmas, çanaıarr;;;;ur" güven-ce altına alrnmasrna ayrılmaz biçimde bağhdrr. siıJlu.r- a ya-rrşrnrn önüne geçilmezse, azgelişmiş ülkelerin karşr karşıya ol-duklan acil sorun]ann çözüıirı içı" gerekli olan kaynaklar yokolacaktrr, Burada ayn| zamanda uluslararast havanrn durumuda sözkonusudrır, Çatışma politıkası ve aşrn silahlanma , azge-lişmiş ülkelerin artan sömürüsüyı" uttuş, gidiyor ve onları dahaçok bağımlılık içine itiyor. uluslararası politikada yumuşama vebanş içinde yan yana varolmaya bir dönüşüm ise, azgetişmişli-ğin uluslararasr işbirliği iıe ortaoai kaldrrılmasr çalışmalannageniş olanaklar yaratırdı.
kolektif bağımsızlü ilkesi, burada kendini gösteren beklen-tilere hangi kapsamda yanıt ,"r"iıi""uk? onun içinde var olanemperyalizme karşı tutum, başından beri banşı ;;;; edici biretki yapmıştır. Ancak onun kaiaı, iopıumıuluğa eğilimli yorum-lanışı çeşitli sorunlan aa ue.ane.ınie setırıyor. Her iki tarafaeşit mesafe koyma, arada fark görmeksizin ''askeri güce daya-nan ve bu nedenle si-lahlanma yanşrnın hrzlanmasrnı teşvikeden büyük güçlerin günümüzdekipolıtıkalarını'' geri çevirmeolayrn özünü boşaltryor." Çünkü, 

- 

or* teh]ikesi, çok somut;günümüzde bu çatrşma ve aşın silahlanma poııtlkasınla, kay_
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naklanıyor. Buna karşı mücadele bir zorunluluktur ve banşr sa-
vunmaya yetkin ve hazrr olan tünı güçlerle işbirliği yapmak az-
gelişmiş ülkelerin de çüarrnadır.

Bilim, insanlrğrn yaşam koşullarının tüm alaniarında, karşı
karşrya olduğu sorunlarrn ewensel karekterini ortaya çrkarma-
da yardrmcı olabilir; o daha duyarlr ve bilinçii olunmasr için
etkili olabilir. Bu da halk topluluklarrnrn üzerlerine düşen so-
rumluluğun bilincine varmalan yönünde onlara yolgösterici
olabilir. Bu konuda ilkin her ne kadar küçük adrmlar atılsa da,
önemli olan gidilecek yönün bilinmesidir.
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EsTETir ve sAHAT HuRAı.rı

giR RovAN sosyoroJisiıxix
SORUNLARINA CİnİŞ

Lucien GOLDMANN
Türkçesi, Şahin yENİŞEHİRı.İoĞıu

İtı yı önce, 1961 yrlrnrn ocak ayında, Brüksel Serbest Üni-versitesi'nin Toplum Bitimleri Enstitüsü, bize, edebiyat sosyo-lojisi araştırmalarr öbeğinin yönetimini ve ilk çulş-rlur,rn,r,Andr6 Malraux'nun romanlarrrrrn bir incelem".i-*'oy,rmamr-zı önerdiğinde, bu sunuyu büyü-lr bir anlayışla kabul ettik. XII.yüzyıl trajik felsefe ve trajik edebiyat .o.vtıoji.i üzerıne oüançalrşmalanmız, hiçbir biçimde, romansr bir yapıta ilişkin birınce]eme olanağı konusunda, bizim önyargrlr olmamrza izinvennez. Dahası bu, hemen hemen çağdaş bir zaman d,a yazıI-mrş romansıl bir yaprt üzerine ise. oy*, lit vı 
'or"""u, 

edebibir tür olarak roman sorunlarrna götüren, öz;ııikle"h;zrrlığımsıbir araştrrmaya koyulduk. au ağtırma için, (Fransa'da h6,16,yeterli ölçüde bilinmeyen) şimdiden, neredeyse k]asik diyebile-ceğimiz Georg Lukacs'rn metninden katktık: Roman Kuramrile Renğ Girard'rn yeni çıkan Romantik YaIaıı ve Romansrl Ger-çek adlı kitabından. Ren6 Girard, bu kitapta, onlarr belirtmek-sizin, (daha sonra da bize söylemiş olduğu gibi, onlan bilmek-sizin) Lukacscı çözümlemeleri, birçok özel 
""ttrorieğişiklik-lere uğratarak, yeniden bulmakhd;.

Roman Kuramı'nı.n ve Giraıri'ın kitabrnrn incelenmesi, özel-likle bize ilginç gözüken birkaç sosvoloiık varsayımr kalemealmaya itti, onlardan yola çıkarak, Malraux'u, ,o--urrır.ryı,ilgili daha sonraki araştırmalarrmrz gelişti. Bu varsayrmiar, biryandan, kl.sik romansıl oluşa ilişkin biçim i]e serbest ekonomi-deki değş-tokuş (mübadelel vrpr* arasındaki benzeşikliği il-
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gilendirirkeir, öte yandan da, onlarrn daha sonraki evrimleşme:leri arasında var olan kimı ]toi"urı.rurr ilgilendirmektedir.oyleyse, otuşum biçiminin ana çizgit".*ı sori;rmekle baş.layalım: Lukacs'a gtl*, v" a- İ}:", düşündüğü gibi, bu yapı(oluŞum) genelde. ,omansrı ;]or- (ya da) en azınoan, onunen önemli görünümterinden birını belirginıeştirı1 (ola ki, o,oluŞsaİ (g€n6tique) görüşe sö.",- onun başlıca görünümüdür).Lukacs'rn incelediği -*u. 
-u-rJ-ı, 

ur. .o-rr,r,ı kahramanınvarlrğrnr belirginleştiren biçimoır. orrr, bereket versin, .'sorun-sal içeren kahraman" lrıoıos proulomatlque; .'kuşku götürenkahraman" - ç.n.) deyimiyle U"ll-rjuoi..
Roman, çürümüş, bozulmuş, düzeyini ve değerlerini yitir-miş bir arayışm tarihidir. Lrsr"., buna ''şeytansil'' (demonia-que) bir arayış der. Bir başka düz-eyde iı".;;i;;e bir başka

İ:!'İ*ff T;'r:;,İildisi 
de' çü^ım.ış bir dünv,aa to,u]mam,ş

Bozulmamış,değer]er denildiğinde,- elbette, eleştirmenin yada okuyucunun bozulmamru 
"i..lı. kabut- ettiği dğerteri değitde, tam tersine, romanda açrkça varo]maksrrrİ, ,r,İu ona özgüevrenin tümünü,- ristükapali biçımde a,ıru"l"v"r.*aue".ı".i ur-lamak gerekmektedlr. Bu Oege;İ;, her romanda özgül oldu-

İİJ; H;::u"ou" 
ötekine 

"ur,ıııu. 
gö.t;;;;;i i*o,,,ğ,ro",

H,oman, destan ya da masalrn tersine, kahramanrn ve dün-yanrn önlenemez. bir 
_biçimde kopuşu nedeniyle belirginleşmişdestanrmsı bir tür otdugunda",-; nedenle, Lukacs'ta, her ikibozulmuşluğun yansıtmış olduğu niteliğin (özelliğin) bir çö-zümlemesi yer almaktadır: rui*-ur, ve dünyanrn bozul-muşluğu, Ama, onlar, urr, ,r-*ja, onlenmesı o-ı"anatsız böy-le bir kopuşun temelini oluşturarı, kuran bir karşıtlrk ve des-tansr bir biçimin varlrğınr oianatıı kıtmak için gereken, yeter-Ii bir birliği doğurmak zorundadırlar.

Tek başına bu kesin t"p"İ, .""uçta, tr6,gedya ya da lirikşiire yol açmış olacaktı. rop"ş'ut.ltliği ya da rastlantısal birkopuşun varlığr ise, destan; ,; ;; masala götürmüş o]acaktı.Her ikisi arasrnda yer aıan .o_u.rrr, bir yandan, her birdestansı biÇimin varsaymış olduğu kahramanr.r r"-orı.ryanrntemel birliğinin, ve öte v""a"" a-a onlann onlenemeyen kop-malan-ıırn tamr tamrna bağlı olmasr ölçüsünde diyalektik birdoğaya (özelliğe) sahiptir.- g", g"rç"t değerlere göre, kahra-manrn ve dünYanın oluşturduğu ürlikteki ögelerden her birinin
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«ieğer yitırmesi sonucü Örtaya çıJ<ış ve ayn:r zarnanda da, bu

her iki yozlaşmanın doğasının aynlığından sonuçlanan bir
karşıtlıktır.

Romanrn ,,şeytansı" kahramaru ya bİr deli ya da bir kati]_

ür. Her ne olursa olsun, daha önce de söylediğimiz gibi, so_

runsal bir kişiliktir. ona ilişkin, uzlaşmacr ve uyguncul bir
dünyada özgüt değerlerin yozlaşmrş bir arayrşr (ve hatta bu

nedenle özgüI olmayrşr) bağlamında bu kişitik, yazarlann bi-

reyci toplumda yaratmrş olduklan ve adma "roman" dedikleri
bu yeni yazrnsal türün içeriğini oluşturmaktadrr,

Bu çözümlemeden kalkan Lukacs, bir roman tiplendirmesi
(tipolojisi) :hazırlar. kahraman ve dirnya bağıntısından yola

çrkarak, XIX. yüzyri Batr romanrnln üç şematik tipini birbirin_
den ayrrdeder. Bunlara, bir dördüncü tip eklenir ki, o da, de_

ğişim gösteren bir tipin çözümlemesini gerektiren yepyeni özel

koşullar eşiğinde romansrl türün bir dönüşümünü oluşturur.
Böylece, Lukacs, 1920 yılında, bu dördüncü olanağrn, her şey-
den önce, destana yönelen Tolstoy,un romanlannda somutlaş-
tığınr belirtmiştir. Lukacs'rn yaptığr çözümlemenin ilintili oldu-

ğu romanrn oluşumsal üç tipine gelince, onlar şunlardrr,
a) "Soyut idealizm" romanu kahramanın etkinliği ve dün-

yanrn karmaşrklrğr karşrsrnda, çok srnrrlr bir bilince sahip ol-

masr özelliğiyle belirginleşir (Don Kişot, Krrmızr ve Siyah).
b) Psikolojik roman; içsel yaşamın çözümlemesine yönel-

miştir. Aynr zamanda, kahramanın edilgenliği ve uzlaşma dün-
yasrnrn ona sağlayabileceği şeylerin, kendi varlrğrnda doyumu-
na ulaşmak için çok geniş bir bilince sahip olmasr özellikleriy-
le belirginleşir (bu tipe, Oblomov ve Gönül Ki Yetişmekte gir-
mekteür). Ve sonuncusu,

c) Eğitsel roman; kendi kendini srnrrlayarak son bulur.
Bu olgu, sorunsal içeren bir arayrştan vazgeçiş olmakla birlik-
te, aynr zamanda, ne bir uzlaşma dünyasrnrn kabulü ve ne de
değerlerin üstüörtülü bir göstergesinin terkedilişidir. (Bu, "er-
keksi olgunluk" teriminde özel bir anlatrmrnr bulan kendi ken-
dini sınırlamadrr: Goethe'nin Wilhelm Meister'i ya da Gottfried
Keller'in Der Grüne Heinrich'i).

Kırk yıllık bir araya karşrn, Ren6 Girard'rn çözümlemeleri
çok sıkça, Lukacs'rn çözümlemelerine ulaşmaJ<tadır. Onun için
de, aynr biçimde, roman, yozlaşmış ve çürümüş, değerini yitir-
miş bir arayrşrn tarihidir, (kendisi, buna, "puta tapma") de-
mektedir. Bu arayış, yaprsında bir sorunsal bir kahramanrn,
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çürümüş, değerini yitirmiş bir dünyada, gerç,ek değerıeri era.
masr tarihidir. ku]landrğı terminoloji Heidegger kökenlidir. yal-
ntz, ona, Heidegger'in sağlamrş olduğu içeriğin tersine, sık srk
bir başka içerik kazandrrmaktadrr. İşin bu yanlnı daha çok aç-
madan şunu söyleyebiliriz: Girard, Heidegger'in varlık bilim-
sel (ontologique) ve varlüsal (ontique) * kavramlarından yola
çrkarak, yine, bu her ikisinin arasrnda var kabul ettiği ikilem
yerine, bu kez, kendisi, yine bu ikileme benzeyen "ontolojik''
(ontologique, varlü bilimsel) ve "metafizik" (m6taphysique,
fizikötesel) ikilemini kullanmaktadır. Çünkü, ona göre, bu ikin-
ci ikilem, gerçek anlamda bozulmamrş olanr ve aynl zamanda
da, gerçek anlamda bozulmamrş olmayanr karşrlamaktadır.
Kaldı ki, Heidegger için, ilerleme ve gerileme eylemlerini içe-
ren her tür düşünce, elenmesi gereken bir düşünceyi oluşturur-
ken, bu kez, Girard, "ontolojik" ve "metafizik"le ilgili termi-
nolojisine, Heidegger'inkinden çok, Lukacs'rnkine yakın bir içe-
rik kazandırmaktadrr. Bunu ise, iki terim arasına, gerileyiş ve
ilerleyiş ulamlannca düzenlenen bir bağrntıyı sokmakla elde
etmektedir.ı

Girard'ın roman tipolojisi, romansrl ewenin yansıttığı de-
ğer yitirme olgusunun (bozulmuşluk, çürümüşlük), az çok
ilerlemiş bir ontolojik kötülüğün sonucundan ileri gelmiş olma-
sr savl üstüne kurulmaktadır. (Bu "a,z çok" deyimi, Heidegger'in
düşüncesine taban tabana ters düşmektedir.) Bu sonucu ise,
romansrl dünya içinde, metafiziksel bir isteğin, yani değer yiti-
ren bir isteğtn gittikçe artmasr karşrlamaktadır.

Demek ki, Girard'ın roman tipolojisi, çürümeyle birlikte
doğan ve yozlaşma sonucu ortaya çrkan, değer yitirme düşün-
cesi üstüne kurulmaktadır. İşte bu noktada, Girard, bize göre,
özellik]e önemli olan bir b€lirginliği Lukacscı çözümlemeye ka-
zandrnyor. Onun gözünde, sonuçta, romansrl dünyanın değer
yitirmesi, ontolojik kötülüğtin gelişme göstermesi ve metafizik-

(*) "Ontologlque" kavramr, genelde varlık'la llgili btlme eyleminl dtle ge-
tirmektedir. "Ontique'' terimi ise, özel ve özgün bir kavramı belirtmek-
tedir. Heidegger'in felsefesinde; bu kavram, ''olan''la ilgilt tlintiyi gös-
termektedir. Burada, bir mek6n, yer kaplama, söz konusudur. Heideg-
ger, felsefesinde, bu her ikisi ara§ına bir karşıtlık yerleştirmektedir :

"Ontologique"te, varlığın varoluşu önemliyken, bu kez, ..ontique''te,
"olan" önemlidir. "ontologique", insan varlığının evrensel özellik ve
niteliklerine ilişkinken, "ontique", nesnenin evrenşel özelltk ve nitelikleri
ni dile getirmektedir. yani, bir yanda iıısan varlığınrn metafizik dün-
yası, öte yanda, nesnelerin fizik dünyası. (ç.n.).
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sei ıstegin artması, metafiziksel istekle gerçek anlamda bozui-
mamrş olan ("düşey aşkınlrk''ın arayrşr) arasrnda bulunan
uzaklığı giderek anttrran bilmeyi sağlayan az çok yaygın do-laylı bir yolla (mediatisation) açığa çıkmaktadır.

Girard'ın yaptığında, bilmeye yardım eden yolun (dolayım-
lanmişlü) örnekleri oldukça çoktur: Don kişot'ia şövalyece de-
ğerlerin araytşı arasrnda yer alan şövalye ruhuna ilişkin ro-manlar olduğu gibi, aynr zamanda, Dostoyevski'nin Ebedi Koca'-srndaki kocayla, karrsına duyduğu arzu arasında zorunlu ola-rak kalan 6,şığa ilişkin romanlar da vardrr. Ne yazık ki, onungöstermiş olduğu_ örnekler, bize göre, her zaman en iyi seçil-miş örnekler değilür. Üstelik, Girard'rn düştiıdüğü gibi, bilme-yi sağlayan dolaylr yolun, romansrl dünyanrn o o"rrlı evrense]bir kategorisi olduğundan emin değiliz. yalnız. her kendine öz-gü çözümlemede, bu değerlerin yitirilişinin doğasrnr (yapısrnr)
belirlemek koşuluyla, değerlerin yitirilişi terimi, bizce, dahayaygrn ve daha uyg].ın bir terim olarak gözükmektedir.

DolaYım kategorisini eün rşrğrna çrkaran ve önemini azda olsa abartan Girard, buna karşın, en azrndan, böyle bir ya-prnrn çözümlemesini kesinleştirmiş o]du: Bu yupr,-rorr*sıl dün-yayı belirginleştiren biçimierden en önemlisı olan değer yitir-me biçimini kapsadığı gibi, ayn.. zamanda büyük bir o]asıtık-la, oluşsal açrdan birincil olan bir biçimi de kapsamakta.dır.Bu biçim, roman türünüJı, edebi bir tür o]arak doğmasrnı sağ-lamlştır, kaldı ki, bu tür de daha sonralan, değer yitıriş olgu-sundan türeyen, daha başka biçimlerin doğmasına neden oldu.Bu noktadan kalkarak, Girard'ın tiplemesi, ilk önce, dola-yrmrn iki biçiminin varlığı üzerine temellendiriliyorı Drşsal veiçsel olmak üzere. Bunlardan birincisi, aracr]ık işlevini yerinegetiren kimliğin, içinde kahramanın arandığr dünyanın dışındakalmasl olgusundan kaynaklanan belirginıeşmesı özelliğidir.{Örneğin, Don Klşot'taki şövalye öyküleri gibij. İkıncisinae ise,bağlantıyı kuran etken, bu dünyaya bağlıdır (Ebedi koca'da-ki 6,şık gibi).
Niteliksel aynlıklar gösteren bu iki büyük öbekte, Girard,yozlaşma sonucu değer yitirmenin gittikçe arttığı kanrrr.ra sa-hiptir, Çünkü, ona göre, bu, romansıl kişilikle ve bağlantıyıkuran etken arasrnda bulunan, ve bu ı<ışiııtıe arıi"y aşkınlıkarasrndaki uzaklığın giderek artrşından doğan, ..ı."tiı çoğalanbir yakınlaşma sonucu açıklık kazanmaktadır.
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Şimdi, Lukacs ve Girard'rn, üstünde kesin bir biçimde aJı-
laşamadıklarr önemli bir Toktayı belirlemeye çalışalrm: Gerçek
değerlere sahip olmayan bir dünyada gerçek değerlerin yoz-
laşmış arayrşrnln tarihi. Roman, aynı anda, hem bir yaşamöy-
küsü ve hem de günü gününe yazılmrş tarihsel-toplumsal olay-
]ann bir dökümüdür; özellikle önemli olan şudur romanda, ya-
zarln, kendisinin yaratmrş olduğu dünya karşrsrndaki durumu,
bu kez onun, tüm öteki edebi biçimlerin yansrtmış oldukları dün-
ya karşrsrndaki durumundan ayn bir özellik gösterir. Bu özel du-
ruma, Girard, ince alay derken, Lukacs, tersinleme (düşündü-
ğünü, alay amacryla, tersine bir anlatımla söyleme, tersiyle
alay - ç.n.) demektedir. Yalnrz, her ikisinin de anlaştıklan or-
tak bir nokta var ki, o da, romanclnın, yaratmrş olduğu kahra-
manlannrn bilincini aşmasl zorunluluğudur. Bu aşma ise, (is-
ter ince alay, ister tersinleme olsun), romansıl yaratrnrn este-
tiksel açrdan kurucusu olmaktadır. Buna, karşın, bu iki düşü-
nür, aşma olgusunun doğası (yapısı) konusunda birbirlerinden
aynlrlar: Bu noktada, Lukacs'rn kanrsr, Girard'rnkine oranla
daha kabul edilebilir gelmektedir bize.

Girard'a göre, romano, yapltrnı yazarken, gerçekliğe uy-
gunluğu, yani düşey aşkınlığr yeniden bulmak için, değerlerin
yitirilmiş olduğu dünyayı terketmiştir. İşte bu nedenle, büyük
romanlann önemli bir payı, kahramanrn, bu düşey aşkınlığa
uymasıyla son bu]maktadır. Bazr ulaşrlmasr istenen, ama daha
önceden kesinlik kazanmış ereklerin soyut bir biçimde belir-
ginleşmesi de (örneğin, Don Kişot, Kırmrzr ve Siyah, Clöves'in
Prens€si'ni de bu a,rada, sayabiliriz), ya okuyucunun bir yanıl-
samasr ya da yazaflr- bilincinde var olan geçmişe ilişkin arta-
kalan canlr anrlann bir sonuçlanmasrdrr.

Böyle kesin bir doğrulama, Lukacs'ın estetiğine tamamen
tors düşmektedir. Çünkü, ona göre, her tür edebi biçim (ve
sanatsal olan her tür önemli biçim), öze ilişkin bir içeriği ifade
etmek gereksiniminden doğmuştur. Eğer, gerçekten, romansr]
değer yitiriş, yazarca aşrlmrş ve hatta, belti bir sayıda}<i kahra-
ma"nın, en sonunda, belirli bir duruma uyum göstermelori ge-
ride brrakrlmış olsaydr, bu tür bir değer yitirişin doğurduğu so-
run, değişik herhangi bir olayrn anlatımından başka bir şey
olmayacaktı. Böylece, buradan doğan açıklama da, az çok oya-
layabilen bir anlatımın belirgin özelliğine sahip olacaktı.

Bununla birlikte, yazarmı tersinlemesi, onun, oluşturmuş
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olduğu kişilikler karşrsrnda göstormiş olduğu özerk davranrş ve

romansrl bir dünyayr oluşturan kahramanlann, en sonunda,
değişime uğramalarr, hiç kuşkusuz, tartrşma götürmeyen ger-

çeklerdir.
Buna karşın, eğer roman, evrensel bir çapta, değer yitir-

me olgusunun dışa vurduğu dünyanrn edebi bir biçimiyse,
a zaırrrarl, Lukacs'a göre, biraz önce sözü edilen aşma da, yal-
rı:rzca, değer yitiren, yozlaşan, soyut, kavramsal, ve somut bir
biçimde yaşanmamış bir gerçeklik olacaktrr.

Yine, Lukacs'a göre, romancınln sahip olduğtı tersinleme,

şeytancrl karakterini çok iyi bildiği kahramanrna dayanmakla
kaJmaz yalnızca, ama aJmr zamanda, onun soyut karakterine
de dayanır. İşte, .bu nedenle de, kendi özbilincinin yetersiz yoz-
laşmış karakteriniı yansrmasryla bitmektedir bu iş. Tüm bun-
Iardan dolayr da, şeytansı, putperest, yozlaşmış ve çürümüş ara-
yışın tarihi, daima, en önemli gerçekleri dile getirmenin tek
olanağıdır.

Don Kişot ya da Julien Sorol'in, en sonunda, göstermiş ol,
duğu dönüşümü hazırla,yan uyum, Girard'ın sandığı gibi, ger-
çek özgün değerlere, düşey aşkınlığa ulaştrran bir yol olmayrp,
buna karşrn, yaJnrzca, gereksiz bir kendini beğenmişliğin getir-
diği boşluğun, söz konusu olan daha önceki arayışm ve aynı
zamanda, her bir umut belirtisinin, gerçekleşmesi olası her tür
arayrşln bir bilincine ulaşmadır.

İşte bu nedenle, dönüşüme götüren uyum, bir başlangüç o1-

mayrp, tam tersine bir erektir. Tersinlemenin varlığı ise (bu
tersinleme, daima, kendini tersinlemedir), bize, özellikle doğru
gözüken (bu romansıl biçimin) birbirine oldukça yakınlık gös-
teren iki ayn tanrmrnrn, Lukacs'ta ortaya çrkmasrnr sağlryor:
Yol başlar, yolculuk biter, ve roman, erkeksi (erkeğe özgü) ol-
gunluğun biçimidir. Bu sonuncu formül (biçim), açüça, daha
önce de gördüğümüz gibi, Wilhelm Meistor'e özgi, eğitsel ro-
manı tanımlar. Oysa, bu tür bir roman, kendi kendini sınrrlama
olgusuyla son bulmakta,drr. (Kendi kendini srnrrlama iso, ne
dönüşürne götüren uyumun kabul edilmesine ve ne de değer-
lerin üstüörtük bir biçimde srralanmaslna meydan vermeden,
sorunsal oluşturan araştrrmanrn terkedilmesidir.

Lukacs ve Girard'ın romana kazandırdülan anlama göre;
bu tür bir yapıt içinde, daima söz konusu olan gerçek değer-
lerin, bilinçli kişilikler ya da somut gerçeklikler gibi verilmeleri
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oianaksrzdrr. Bu nedenle de roman, sürekli, böyle değerleri ya-
prsinda banndrran bir edebiyat türü sibi görünmemektedir. Bu
değerler, romaJrcrnrn bilincinde, soyut ve kavramsal görünüm-
ler altında var olmaktadır. orada, etik bir karakterle donan-
maktadrrlar. Oysa. edebi bir yapıtta, soyut düşüncelere yer yok-
tur. Çünkü, onlar, yaprtta, aynlrk bir ögeyi oluştururlar sonra.

Romanrn sahip olduğu sorun ise şudur: Romancrnrn bilin-
cinde soyut ve etik halde bulunan ögeyi, bir yaprtrn özel ögesi
ha]ine getirmektir. Yalnrzca bu gerçeklik, romanda, temalaştı-
nlmamış bir eksiklik olarak var olacaktır (Girard, buna, "dola,
yrmlanmrş", demektedir) ya da bu, değer yitirerek var olmaya
eşdeğerdir. Lukacs'rn yazmış olduğu gibi, roman, romancrnrn
kendisine ait törenin (etiğin) yarattığr bir yaprtrn, estetik soTu-
nuna dönüştüğü bilinen yazrnsal tek türdür.

Bir roman sosyoloİisi sorunu, her zaman edebiyat toplum-
bilimcilerinin kafasrnr kurcalayıp durdu. Ancak, bize öyle geli-
yor ki şimdiye dek, bu sorunrın aydınlatılmasr yolunda karar]r
bir adım atmrş değiller. Aslında, roman, kendisine ait tarihin
bütün bir birinci bölümünde, bir yaşamöyküsü ve günü gününe
5zazılmış bir tarihsel olaylar dizisi olduğuna göre, her zaman,
günceli dile getiren toplumsal olaylann da, az çok, zamanrn
toplumunu yansrttrğr gösterilebilmiştir. Bu saptama için ise,

toplumbilimci olmaya hiç gerek yoktur.

Öte yandan da, Kafka'dan beri süregelen romanın biçim
doğiştirmesi ile "şeyleşme"nin ("nesneleşmo", rĞification)
Marxçr çözümlemeleri bağlantrya sokuldu. Bunda da, ciddi top-
lumbilimciler, bir tür metin açıklama yerine, daha çok, bir so-

run var olduğunu görmeliydiler. Eğer, Kafka'nrn, ve Camus'nün
Yabancr'srnm yansrttrğr saçma dünyasının ya da Robbe-Gril-
let'nin, hemen hemen yalnızca nesnelerden oluşan dünyasrnrn,
Marxça ve daha sonraki Mançrlarca geliştirilmiş olduğu bi-
çimdeki "şeyleşme" çözümlemesine uygun düştüğü, o denli açık-
sa, o zaman §oru, şu biçimde sorulma-k zorundadrr: XIX. yiizyı-
lın ikinci yansmda, bu çözümleme işlenüği sıralarda", ve bu çö-
zümlemenin bağlı olduğu olgunun ortaya çıkışı çok daha ön-
celere rastlamakla birlikte, niçiı, bu aynı olgu, bu kez, roman,
da, yalnrzca 1. Dünya Savaşı'nrn sonundan itibaren, yeniden
kendini göstermektedir?

Kısa,cası, tüm bu çözümlemeler, romansrl edebi içeriğin ba-
zr ögeleriyle, belli bir toplumsal gerçekliğin birbiriyle olan iliş-
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kisine götürmektedir. Bu ögeler, bu toplumsal gerçekliği, he-men hemen yer değiştirmeksizin, ya da, az çok, a-çıı.ça saydam-IaŞmış bir yer değiştirmenin yardım, oı_ui.rrrın,yu.r.rt_ akta_dıriar.
oysa,- roman sosyolojisinin, daha ilk anda, el atacağr başlı-ca sorun, romansrl biçimin kendisinin, ve bu biçimin içinde ge-Iiştiği toplumsal 

..o.tuTu ilişkin yapının bağlantısı sorunudur.Yani, bir yazın türü olarak.o-u., sorunuyla, çağdaş (modern)bireyci toplumun sorunu arasındaki bağtantİ olJ.rt.Yapısal açrdan, Lukacs ve Girard romansıı biçimi incele-diklerinde, şu ortaya çıkmakta,drr: Bu biçim, toplumun bilinmez_likten gelinen, ve gerçek değerlere götürmeyen, yozlaşmış, vedolaylı bir tarzd,a, roman kahramanrnca yeniden aranan değer-lerce yönetilen bir dünyanın göstermiş olduğu biçimdir. Bu dün-yanın özü, şu olguda bulunmaktadır: örsü;Iüe;;;;;.u" değer-ler, orada, üstüörtük bir biçimde var 
"lrİrrr-İ"ai-Önmışleralr.ve ayrıca, açıkça ortaya çıkan gerçeklikler olarak" da yok ol-muşlardır, Bu durumda ise, hiç ü. bİçimde, kahramanrnrn var-lrğrnr yöneten değerlerin tek anlamlr ve berrak bir bilinciylebelirJenen olrımJu bir kahramanrn ortaya çıkmasına katJanrla-maz, orada, özellikle karmaşık bir yapı otduğu apaçıktır. onun,günün birinde, içjnde ,ıar olduğu kesimin toplumsal yaşamında,hiç bir temele sahip olmaksrzın, yalnızca, bireyin bir uydurma-sl sonucu doğduğunu düşIemek oldukça zordur.

cağIar bovunca, bırbirinden oldukça ayrı yazar7ar ve ayıfü]ke]erde. brı tür bir divalektik karmaşıklık gösteren bir edebi-vat biciminin buunmasını düşünmek tümüyle oJanaksızdır. Her-ha,nsi bir bağdaşık]ık. ve romansıl İl.;-l" toplumsal yaşamrn enönem]i vanlan a,ra,sında bulunabilecek djkkat" a"g"; herhangİbir iliskivi barındırmaksızrn, bu edebi biçim, .d";;;;; alanında,
:H. 

o" çağın kapsamının dile getirildiği en yetkın- bir biçİm
ovsa, kesinlikle, tanımladığımrz romansıI bİçimin yapısı, ik-tisatçılann betimlemiş,oıduklarr rr;-;k;;;;ffi; yer alandeğis-tokuş ya,prsına srkı sıkrva Uağaaşıl<lıt gösterir.
İnsa,nJar ile eşya arasındaki doğul ve sağlıklı ilişki, sonuç-ta, nesnelerin somut niteliklerinaen aoğan özelliklerin ve onla-nn kul]anrlış bıcimlerinden ortaya Çıkan değerlerinın deneti-mindeki. gelecekteki tüketjmin yönlendirdiğı üretim ilişkisidir.ovsa, pa,ar için üretimi belirgınleştiren şey, tam tersine,insanlann bilincinden bu ilişkinııi dışarda bırakılmasıdrr. o,
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bu üretim biçiminin y,aratmrş olduğu yeni ekonomık gerçekliğindolaylı geçişi sayesinde, ıısttı<ırttıt ir. tror-ae saklr kalma duru-
İH:.İ'irgenmesi olgusudur, o}a, oeeış-tok;İuİ getırdıgı

Daha başka t-ıır]ıı olan toplumlarda ise, ne zamanbir insan,bir giyeceğe ya da bir 
""" ;;;";inim duys a, yaonlarr kendisiyapar, ya da, onlan yapabilecek

den ısterdi. o kişi a", n, ;;;;;,il;: ;."TffiXT j3Ti,3#-
lerin bağIı olduklan ı.".r]u.a va da, teiırıı bır yetkeye vedostluğa sahip o]abilmek ıçin sereken zorunluluğu göz önün-de bulundurduğu için, ya or,, 

"r".o, olarak, bazı ödünç vermelerkarşılığında giderirdi.3
B,gü" ise, bir giysiye ya da bİr eve sahip olabilmek için,onlan satın alabil::"k pu.ryu gereksınım vard,rr. Giysiyİ ve eviüreten kişi, ürettiği nesnelerı"-t"ı*rıIış değerlerine ilgisiz kal-maktadır, onun gözünde, bu tür aegerıer,-yaınoc-a, onu ııgi-lendiron bir şeyi elde etmek i;, gerekli bir kötüüğü oluştu-rurlar, Bu, fİrmasının verımlıiıgıni garantilemek lçin, yeterlibir değiş-tokuş değerıaır. İttıs;;;-r.rİ"Tda, (ki bu yaşam, top-Iumsal çağdaş yaşamın 

"" oiuJi bir kesitidir), nesnelerin vevarlıklann niteliksel yanlan 
"*r-au uuıunai irsü;'hu.tir iliş-ki kaYbotmaya :ruz iuttuğu ;;;,-;r", biçimde, insan]arla nes_neJer, ve insanlar arasrnda bulunan ilişkiler de yok olup git-mektedir, Bu ilişkilerİn yerini, bu kez, d.olaylanmış ve düzeyinİyitirmiş bir ilişki almaktadı., s"ıi bir biçimd"-rri-""iiı.."l olan,değiş-tokuş değerlerine dayanaİ lİİti.

Elbette, kullanış değerleri (kullanma eyleminden doğan de-ğerler - ç.n.) var olmalannı sürdürdUr.l"' llrl'rTrrnrr, iktisa-di yaşamın tümünü de yönetmetteoirıe., atu,'nr.,Ji.u.ur., 
"r-

jemleri, gizli bir karakter kazanır|ar. Aynen, romansı] dünyadaözgün nitelikli değerlerin ,vl"J.rl- sinl.
BilinçIi ve belli_bir plana göre, iktisadi yaşam, sırf değiş-tokuŞ değerlerine 

_yönelmiş tışıie-rce oluşturulmuştur. Bu düze_yini yitirmiş, bozulmuş değerlera, rıietımde, her alanda yaratrclolan, birkaç kİşiyi de eklemet g"*t*ektedir. onlar, özellikle,kullanış değerlerine yönelmiş kişıIerdır. Bu 
""d;;l; de, toplu-mun drşrnda bir yer tutar]r.. Boyıu"e, sorunsallı bİreylere dö-nüşürler. Eğer, en azrnd,an, rGırard'ın'r;;;'# İivl 

"ıt"ı".r-direceği) romantik İruruntu, oz 
-re 

,o*.ruu, iç dünyaya itişkinyaşam ve toplumsal yaşam arasında t.ıt.ırr"i uı--i.oprı.Iuğun
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varhğr kabul edilirse, bu kez, onlar, pazaJ. piyasasrna göre olu-

şan üretici toplum içinde yaratrcr etkinliklerinin uğramrş oldu_

ğu düzeysizleşmeye ilişkin kuruntulara kaprlamazlar. Bu yara_

trcı. etkinlikler, apaçrk bir biçimde ortaya çütıkları., (kitap, tab_

lo, egitirn, müzik kompozisyonu, vb... ha]e geldikleri) andan
itibaren, belti bir saygınlık kazanirlar, ve bu neden]e de, belli
bir odere sahip olurlar.

En son buna, şunu da eklemek gerekmektedir: Son sıra-
da yer alan bir tüketici olarak, değiş-tokuş işinde üretenin kar-

şısrnda bulunan her bir birey, pazat için üreten bir toplumda,
günün herhangi bir anrnda, yalnızca değiş-tokuş değerlerinin
dolayrmr aracılığıyla ulaşabileceği niteliksel kullanış değerleri-
ni elde etmek durumunda bulunur.

İşte o zaman, romanln, bir yazınsal tür o]arak, ortaya çı-
krşrnrn hiçbir şaşrrtrcı yanı yoktur. Görünüşte oldukça karma,
şü bir biçimi dile getirmesi ise, bütün gün insanlarrn için<le
yaşadıklan bir biçim oluşundandrr. Ayrıca, bu insanlar, hem
nitelik ve hem de, değdş-tokuş değeri dolayımınca belirlenen dü-
zeysizleşmiş bir tarza ilişkin, başlıbaşına bir nitelik, bir kulia-
nış değeri aramak zorunluluğu duymaktadrrlar. Her tür çaba-
nın, doğrudan doğruya, kullanış değerine yönelmek için oluş-
tur-ulduğu bir toplumda, bu olgu, yalnrzca, kendileri de düzey-
sizleşmiş, bozulmuş bireyleri doğuracaktır. Ama, bu, sorunsal
bireyi simgeleyen bir başka tatzdır.

Böylece, önemli bir romansı] tür, ve değiş-tokuş olan, bu
iki ayn yapı, birbirlerine srkr sikrya benzeşik olarak oüaya
çümaktadrrlar. Öyle ki, birbirinden ayn planlarda görülen,
ama, bir tek ve aynı yaplyr oluşturan bir yapıdan söz edilebi-
lecek denlidir bu. Biraz daha ileride göreceğimiz gibi, "şeyleş-
m€" dünyasrnr karşılayan bu romansıl biçimin gelişimi, ancak,
onu, ortaya çıkan bu sonuncu yapıyr oluşturan yaprlann ben-
zeşik tarihiyle bağlantıya koyduğumuz ölçüde, anlaşılabilecek-
tir.

Bu arada, bu,iki gelişimin benzeşikliği konusunda, birkaç
uyarryı dile getirmeden önce, süreci açrklamaya çalrşan toplum-
bilimci için oldukça önemli bir sorunu incelememiz gerekmekte-
dir: Bu süreç sayesinde, iktisadi gerçeklikten ve değişimlerden
dolayr, edebi biçim doğabilmiştir. Böylece, bu sürecin araştrrl-
masr, edebi yaratrnrn sosyolojik düzenlemesinin alışılagelmlş
betimlenmesi içine, onlan da (bu iktisadi gerçekliği ve {eğişim-
leri - ç.n.) katmamrzr gerektirmektedir.
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Şu birincil olgu, oldukça çarprcrdrr, İster Maıxçr olsun, i§-
fer olmasrn, edebiyat sosyolojisinin geleneksel şemasr, yalnrzca,
belirttiğimiz bu yapısallaşmış benzeşiklik durumu içinde uygu-
lanabi]ir. Edebiyat sosyolojisi çalrşmalarınrn çoğu, sonuçta, ede-
bi yaprtlann en önemlileri i]e, içinde doğdukları şu ya da bu
toplumsal kesim]erin ortak bilinçleri arasrnda bir bağıntr kur-
maktadrrlar. Bu noktada, alışılagelmiş Marxçr tutum, Marxçr ol-
mayan sosyolojik çalrşmalann tümünden, öznl bir biçimde ay-
nlmaz. Yalnrzca, onlara, bilinmesi gereken dört yeni düşünce
eklemektedir.

a) Edebi yaprt, gerçek ve belirli bir ortak bilincin basit
bir yansıması değildir. Ama, o, şu ya da bu kesimin sahip ol-
duğu bilince özgü eğilimlerin oldukça ilerlemiş tutarlılığında,
ulaşrlmış bir noktadır. Bu bilinci, belirli bir denge duııımuna
yönelmiş, dinamik bir gerçeklik olarak algrlamak gerekmekte-
dir. Aslında, başka alanlarda olduğu gibi, bu alanda da Marx-
çı toplum bilimleri oğucu (positivisted, pozitivist), görecelikçi
(relatİvistes, reltivist) ya da seçmeci (6clectique, ek]ektik)
sosyoloiik eğilimlerden ayran özellik şudur: Ona göre, anah-
tar kavram, gerçek ortak bir bilinçte bulunmaz. Ama, buna
karşın o, tek başına, bu bilinci anlamayr olanaklı krlan, gerçek-
leştirilebilir bilinç'in kurulmuş kavramr (zugerechnet) içinde
bulunur.

b) Ortak düşünce ve büyük bireysel edebi, felsefi, teolojik
(tannbilimsel), vb. yaratıIar arasrndaki bağlantı, içeriğin ben-
zemiş olmasında bulunmaz, buna karşın, oldukça ileri bir dere-
cedeki uyarlılıkta ve yaprlann benzeşikliğinde bulunur. Bu ben-
zeşiklik ise, ortak bilince ait gerçek içeriğin, birbir]erinden ol-
dukça aynlülar gösteren düşsel içeriklerinde di]e getirilmek-
tedir.

c) Bazr dunımlarda, gerçi bu oldukça seyrek rastlanan bir
ıiurumdur a,ma, şu ya da bu toplumsal bir öbeğtn zihinsel ya-
pısrna denk düşen bir yaprt, bu öbekle çok a,z ilişkileri olan bir
kişice hazırlanıt Yaprtrn toplumsal karakteri, bilhassa şu nok-
tada bulunmaktadır : Bir birey (kişi - ç.n.), "dünyagörüşü" adı-
nı verdiği şeyi işaret eden ve ona uygun düşen zihinsel bir ya-
pıyı, hiçbir zamaıı, kendiliğinden hazrrlayıp ortaya çrkaramaz.
Böyle bir yapryı, ancak, bir öbek oluşturur, birey ise, onu, yal-
n|zca^ çok yüksek düzeyde bir tutarlılığa ulaştınr. Ve, onu alıp,
düşsel yaratma, kavramsal düşünce gibi planlara vb... yerleş-
tirir.
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d) ortak l-ılinç, ne bir ilk gerçeklik ve ne de özerk birgerçekliktii o, üstü kapalı bir biçimde, iktisadi,lop]umsal, po-litü vb, yaşamr paylaşan bireylerin, toptan davranışlarrnda olu-şup ortaya çıkmaktadır.
Görütdüğü sibi, İşte bunlar, edebiyat sosyolojisine ilişkinMarxçr düşünce ile başka söniİl". arasrna çok büyük bir ay-nm koYmaya yetip artacak olan çok önemli .a,rıu.oo. yine de,bu aynmlara karşın, olgucu ya da görecelikçi edebiyat sosyolo-jisi gibi, Marxçı kuramcrla. ju, Juıirl,-;;;"-- i'uşr-r.,, ,ul-nlzca, gerek edebi, gerek sanatsal, ve gereks" }"ı.etı planda,ortak bilincin, bir zincir gibi sahip olduğu hatkalarl göre ifadeedilebileceğini düşünmüşÜrdir-

Oysa, şu anda.,incelediğimiz şıkta, ilk anda bizi çarpan şey,şudur: Eğer, biz, iktisadı yrşumİ, yapılan ile, oldukça önemlibelli bir edebi belirti_ r..;";; ;;kın bir benzeşiklik buluyor-sak, o zaman, ortak bilınç düzeyinde, bu benzeşikliği andıranhiçbir yapıy, bulup ortaya'çıkiru^^urr. ürtuııt, i, nolrtaya ge-linceye dek, bu ortak bilinç, İlr., t "- benzeşikliği, hem detoPlumsal varoluşun birbirinden ayn vanlan arasındaki anlam-Ir ve kavranabilen,bil bağIa;-; lerçekıeştireuıımet için gerek-Ii olan zincirin halkaları}nİ İ"İ"r."yordu.
Lukacs'rn ve Girard'ın çözumledjkleri biçimde roman, hiçte,şu ya da bu özel öbeklere ait biliiçIi uı. uıiiiJ" oirştr.rı-rşyapıIann, düşsel bır bağIama oturtuıuşlan gibi gözükmemekte-dir, oysa, bunun tam tersin", a-i"".telki de bu, geneldeki çağ-daş sanatrn büyük bir böIıiiĞorr'or*-ydlr), gerçekten hiç-bir toplumsal öbeğin ,"r.""İra;;, 

_": iktisadi yaşamın, toplu-mun tüm üyelerinin varlığında, i.t" örtülü bir duruma soktu-ğu değerlerin bir arayışrnr dile getirmektedir.
yenı bir ekinin temelinin oluşturulabilmesıni, yalnızca,daha "şeyleşmiş" topluma u,ıtt"rıvı" katılmamrş olmasından do-layı, tek geçerli toolumsal öbJ ;i;;-emekçi sınıfinda tprol.ta-rİatl gören eski Marxçr .u",- gul"luksel sosyolojik betimleme,den kalkıyordu: o"" eo.u, Ş.;; özgün ve önemli küItüro]yaratr, ancak, varatı;ıllı zirılnsel vu_prrrvlu, az çokyay€ırn, amaewensel bır ereğe yönetik ,r"rrır-nı.lbeğin yaprsı arasında kök-lü bir biçimde varolması ,"."t*lrrırş-uau., doğabilir. Gerçek-te, en azından, Batı toplumu iç;, Ü;.*çı çözümleme yeterli ola_madı. Batı emekçi,srnü, şeyl;;;-1toplrmu ve bireyi, düşün-ceden soyutlanmış bir "r.dİ;li; eetlrmel( - ç.n.) topluma ya-
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bancr kalmak, ve dovrimci bir güç olarak, ona karşr koymakşöyle dursun, tam terslne, İrlyrlt bir ötçüde; ;;; Uurırr, bütün-leşmiştir. Onun sendikal ," poiıtıt uri"rri, ir* i"rrr-u allakbuilak edeceği, ve onun yerını, sosyalist bir düıya ile do]du_racağı Yerde, bu kez, ou evıem ona, Marx,rn çözüm_lemelerininöngördüğünden, göreli olarak Jaha iyi bir yer sağIamrştrr.Bununla b:r]ikte, şeyieşmiş toplumca, gittikçe tehdit edil-mesine karşrn, küttürel yur*tr, İrrrbr. ,u-ur-Jrİror. Romansıledebiyat da, çağdaş r.'moae.n'İ
sanatr gıbı, t üıtürei yaratın,n .;JXTr| ffi?*,J,... 

rSi*: 
ffiH]anabileceğini cüşünsek blle) oJj, topıumsal bir öbeğin bilinci-ne bağlanmaksrzrn, bu biçimleri oluşturmaktadırlar.

Yazrnsal YuşaT9u, iktisadı yaşamın doğrudan aktarrmınrnortaya çümasınr sağlayan sııreçlerın irr"eıeĞe.ı.,u başlamadanönce, kütürel yaratrya itişkin Marxçı incelemelerin yansitmışolduklarr bütün bir alışılageı*ıi vu.srya, böyle bir sürecin tersdüştüğünü kabullenirs.t, 
"e.;,". zaman, bekienmeyen bir bi-çimde, burjuva düşüncesinl., ' Ğ, düşünceye ait - ç.n.) enönemli Marxçr çözümlemelerinden biri onaylanmlş oimak-tadrr; metanrn ve şeyleşmenin fetişizminin rorir.r 

-uı. 
put gibikabul ederek, yalnrzca, 

""r""v", bi. put gibi bağlanmak ve bu-nun sonucunda da tapmak, bu bir tür yabancrlaşmadır - ç.n.)kuramrnl bilmek. Marxln, ı.""oirı"" ait en onemıı buluşların-dan biri olarak kabut ettiği to çor.ımlemeye ,ti",'.orrçta, pa-zar için üreten toplumlarda (y;, iktisadi etkİnliğin egemenolduğu toplum biçimleri), ortut til.bütü; tı" s",;"kii_ği kaybed"; ilİH.l%İH?J1';,:Jİ1} ;lT
;'jlT,'İ: *::İ:-"'e 

doğru eğilim gösterir.-v" .., ,onunda da

Hiç kuşku yok ki, MaıT'ın, bu özel bir önem taşıyan çö-zümlenmesiyle, daha sonraki üuooıu,.r., 
"a"ti r" ielsefı ya-ratıya ilişkin genel kuramlan ,"r.rrar, (bu, bir karşıttık de-ğitdir) bir tutarsızJrk bulun-utJuil.. Bu tutarsrzlık, hiçbi r za-man, ciddi bir biçİmd,e Marx'ır, oı.rr.rır-astnın edebiyat sosyo-lojisi için, gerekli olan sonuçır.rrr-,^]o, önünde urirrrj.rr*amış-trr, Bu olumlamaya göre, pazar ıçıi üreten t"pl;;i;;a, birey-sol ve ortak bilincin .trt.ı..ı, ;;i;; üstü örtüi 

"ır..t, alt-yapıile üst-yapı arasrnda bulunan iiruuir"., köklü bir biçimde, de-ğiŞikliğe uğramaktaaır. cııncei;; üzerine, ilk önce Maıx,rnhazrrlamrş olduğu şeyleşme çoru-ı"-".ı, daha sonra, fe]sefi,
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bilimsel ve politik düşünce bağlamında, Lukacsca gelistirilmiş,
daha geç bir dönemde de, birbirlerinden oldukça ayn özel alan-
larda, betirli bir sayıda kuramcr tarafrndan yeniden ele alrnm_ış-

trr. Aynca, biz de, onunla ilgili olarak, bir inceleme yayrnlamrş-
trk. Böylece, bu çözüm_leme, belli bir romansıl biçimin sosyolo-
jik çözümlemesinde oluşan olgularca doğrulanarak geçerlilik
kazanmıştrr,

O zaman, bir toplumda, ortak bilincin dışında kalmasrna
karşrn, iktisadı yapryia, edebi etkinlikler arasrnda var o]an böy-
le bir bağrn, nasrl oluştuğu sorusu sorulma]rdrr.

Bu konuda, birbirinden ayn dört etkenin, ortak bir nok-
tada buluşan eylemlerine ilişkin varsayrml formüllendirdik.
Buılar srrasıyla:

a) Burjuva toplumunu oluşturan üyeierin düşüncesinde,
ekonominin ort"aya çrkardrğr davranrşlar ve değiş-tokuş değe-
rinin varlrğından dolayr, düşüncenin başlrca ve gittikçe gelişen
bir biçimi olarak, dolayrm kategorisinin doğuşu. Bu düşünce
yerine, büttinsel sahte bir bilinç yerleştirme gizil eğilimi. Bu
bilinçte, dolaylryan değer, mutlak değere dönüşecek, ve sonuçta
da dolaylanmış değer tümüyle kaybolacaktrr. Eğer, daha açık
bir dille anlatırsak, bu, parayr ve toplumsal saygınlığı, nitelik-
sel belirginliğe sahip başka değerlere ulaşmayr sağlayan, basit
dolaylr araçlar gibi kabul etmek olmayrp, tam tersine, mutlak
değerler olarak görmek doğal eğilimi, ve dolaylr bir görünüş
a]trnda da, bütün değerlere sızma düşüncesidir.

b) Böyle bir toplumda, bir ölçüde, düşünceleri ve dawa-
nrşlan, niteliksel değerlerce egemenlik altrna alrnmrş, özellikle
sorunsal yansrtan, belli bir sayıdaki bireyin varlrgı söz konusu
olduğıı gibi, bu arada, bu bireyler, bu niteliksel değerleri, top-
lumsal yaprnrn bütününde genel bir etkinliği olan, değerini
yitiren bir dolayrmrn varlrğrndan, tümüyle bulup çıkaramaz.

Tüm bu bireyler aras:.nda, ilk srrayr, yaratrcrlar, yazar|aı,
sanatçrlar, fi]ozoflar, teologlar, etkinlik gösteren insanlar, vb.
almaktadrrlar. On]arrn düşünceleri ve davranrşlan her şeyden
önce, yarattrklan yaprtlann niteliklerince yönetilmektedir. Bu
düşünceler ve dawanrşlar, tümüyle, pazaT etkinliğini ve şey-
leşmiş toplumun, onlan, kabulleniş halini hesaba katmazlar.

c) Hiçbir önemli yapıt, srrf bireysel bir deneyimin drşa-
vurumu ola,mayacağrna göre, a zaman, be]ki de, romansrl tür,
yalnızca, gerek toplumun bütünü içinde, gerekse romancılarrn
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birçoğunun içinden çümış o]dukları orta srnıf katmanlan için-
de geıişen duyguya ilişkin kavramsallaşmamrş hoşnutsuzluğun,
Coğrudan doğruya niteliksel değerleri erekleyen duygusai bir
özlemin gelişmiş olduğu ölçüde doğamadr ve gelişemedi.s

d) Pazar için üretime dayanan serbest toplumlarda, so-
nuçta, karşılıkir olarak bireyler ötesi bir geçişe dayanmayan,
ama, bununla birlüte, evrensel bir ereği öngören bir değerler
bütüniüğü vardrr. Ve bu değerler, bu tür topiumlarda da, genel
bir geçerliliğe sahiptirler. Bunlar, rekabet piyasasının varlrğına
bağlı, serbest bir biçimde devinmeyi öngören bir bireyciliğe da-
yanan değerlerdir. (Fransa'da özgüriük, eşitiik, özeI mülkiyet;
Almanya'da Bildungsideal: gündelik yaşamda, insan varlrğınrn
oluşumunu hazırlayan davranrş ve verilerin bütünü - ç.n.; tü-
revleriyle birlikte, hoşgörü, insan haklarr, kişilik gelişmesi,
vb.). Bu değerlerden yola çüarak, romanrn kurucu ögesine dö-
nüşecek, bireysel özyaşamöyküsüne ilişkin kategori gelişme gös-
termektedir. Öte yandan, o, burada, sorunsala dönüşen bireyin
yansıttrğr biçimi almaktadır. Ve böylelikle bu:

1. Daha yukarrda (b) maddesinde adı geçmiş olan sorun-
sala dönüşen bireylerin sahip olduk]an kişisel deneyimler-
den;

2. Burjuva toplumun, ewensel bir değer olarak yarattrğı
bireycilik ile, bireylerin gelişmesi için gereken olanaklann var-
lığrna, yine bu toplumun, gerçekte kendiliğinden geliştirmiş ol-
duğu önem]i ve cansürcı srnır]amalar arasında varolan içsel
karşıtlıktan kaynaklanmaktadrr.

Bu arada, bize, beiirli koşullara dayanan bu şema, şu olgu-
ca doğrulanmrş geimektedir: Ne zaman ki, adr geçen bu dört
ögeden biri olan bireycilik, iktisadi yaşamrn değişikliğe uğra-
ması ve serbest rekabet ekonomisinin yerini, karteiler ve te-
kellerce yönlendirilen bir ekonominin almasr (XIX. yüzyrlm so-
nunda başlayan dönüşüm. Ya|nız, iktisatçrlann büyük bir bö-
lümü, bu biçim değiştirmenin niteliksel dönüm noktasrnr 1900

ve 1910 yrllan arasrna yerleştirirler) sonucu, yok olmaya mah-
küm olunca, bu kez, biz de, bu değişime koşut olarak, bireysel
kişiliğin, yani kahramanln yitip gitmesine, ve yavaş yavaş ar-
tan bir biçimde de, yok olmasrna varan romansrl biçimin de-

ğişime uğramasrna tanü oluyoruz. Bize öyle geliyor ki, bu dö-
nüşümün, aşın bir biçimde şematik olarak belirginleşmesi ise
iki dönemin varlrğrna bağlrdır: Birincisi, geçici olma niteliğini
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taşır, Bu süreçte, bireyin önemini yitirmesi olguSu, romansıl ya-pıtın içeriği ojarak, yaşamrn öyküsünün y".i-ii, ayrı ideolojiler-den doğmuş değerlerce doldurma girişim]erine yol açma;Irtadır.Batı toplumlarrnda bu değerler kendine özgün yazrnsal biçimlerdoğurmak için oldukça zayıf gözükseler bile, onlar, belki de,zaten, varo],an 
_ve eski içeriğini yitirmekte o]an bir biçimintamamlayrcrsı o]arak, işe yarayabilirler. Buna go.", ilk önce,sosyalist ideolojinin Batı düşüncesine sokup geliştirdiği, (ku-rum],ar, aile, toplumsal öbek, devrim, ,b... srbıı topluluğa veortak gerçekliğe ilişkin düşünceler yer almaktadır.

Aşağı yukan Kafka ile başlayan, yeni çağdaş romana dekuzanan, ve h6lğ, tam_amlanmamrş olan, bu ıtı".l dönem ise;sorunsal yansrtan kahramanı ve bireyseı ozyaşamı, nir başkagerçeklik ve öznenin, ve gittikçe gelişen bi.;.;;;anın var-olmadığını gösteren bir roman' yazma çabasıyla doldurmayailişkin her bir denemenin terkediimesiyle nitelenmektedir.
Romansrl biçimi, ona, hiç kuşkusuz, geleneksel roman içe-riğine benzeyen, ama, yine de, köklü Ul. nlçi-Je ayrlık gos-teren (şimdi, burada, romanrn özsü_l içeriğinin başlıca iki öge-sini e]emek söz konusudur, Sorunial yurr.t* trtr*rurrm psi-kolojisi, ve şeytansrl arayışınro ,lvtı.lr,l) bir içerik vererek (bugeleneksel roman, daima, .o.rrrui,, araştrrrlmaslnın ve oiumla-yrcr değerlerin eksikliğinin yazrnsal biçimiydi) ;o*-u girişi-minin, aynr zam€ı"nda, anlatrma ilişkİn, tıruı.ınae" 

-r* 
biçim-lere doğru yol alan koşut yönefiJeri doğurmak zorunda kala-cağı bilinen bir şeydi. Belki, orada, belli bir donemi kapsayaneksiklik (absence) tiyatrosu sosyoıfisıne (Beckett, Ionesco, Ada-mov) ve aynr zamand,a, .'figılratlİ'' olmayan resmin belirtiyanlarrna ilişkin ögeler nulunmattadır.

En sonunda, daha.sonraki araştırmalara neden olacak birsonuncu sorunu da dile getirelim, i"."ı"JĞil;";;;rnsıl bi-çim, özünden eleştirel ve-muhuııt'uı. biçimdir. o, gelişmekteolan, burjuva topluma karşr bır dırenme biçımidir. B-u nıreyseıdirenme, bir öbek içinde, tar.u,-rallaşmamış, ama, duyguyadayanan psişik süreçlere drrr;;;;t{o. Çünkü, Batı toplum-larında, olumlayıcı bir kahra-u"r., olanaklılısnı (her şeydenönce, Marx'rn öngördüğü ve 
"-"T- ettiği haliyle karşı koyucu"proletarya" bilinci) ıçeren 

"o"iiJıçımleri hazırlayrp geliştire-bilecek, bilinçli direnmele. r"r".r""e gelişme göstermemişti:Böylece, kahramanı bır sorun"s"i-"i"şr".an roman, alışıtagelmiş
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kanrnrn tersine, hiç kuşkusuz, tarihe ve burjuvaıığın gelişiminebağlı, edebi bir biçim olarak ortaya çıkmaktadrr. Oysa, bu sr-nıfin, o]asr ya da gerçek bitincinin iİ;;;;';;;İ;. "
Ancak, burada, şunu bilmeyi gerektiren bir soru soruiabi-iir: Bu edebi biçime koşut oir.aı., burjuva sınrtrn bilinçIi birbiçimde oluşturulan değerlerine, ve edimsel bir biçimde varolanözlemlerine uygun düşen başka biçimler seıışmemii midir? vebu noktada, tümüyle genel ," ,u.ruyrmsal bir niteliği olan, şuöneriyi dile getirmek istiyoru z : Ba|zac'rn yaprtlarınln, (kesin-likle, bununla ilgili olarak, bu yapıtla, ylpl.rr,- ç.ır.i-ıemekgerekecektir) burjuvalrğın, bilinçli bir biçimd" oırşir.rlup, or-taya çrkarrlmrş, değerlerince kurulmuş olan dünyanın, tek bü-ytü dışavurumunu (belirtisini - ç.n.) oluşturduiları olasılığı,Bireycilik, güce susama, para, cinsel düşkünlük (erotisme) gi-bi değerlerin, özgecilik (l'altruisme), yardımseverlik ve sevgigibi, eski feodal değerlere karşr utkusu.

Eğer, sosyotojik açrdan, bu varsayrm doğrulanmrş olsaydı,Balzac't.an çıkardığımız şu olguya, yeniden bağlanabilirdi:Balzac'ın yaprtlarr, öyle bir çağa yerleşiyor ki, o lagda, ken-dindeliği tarih drşı kalmış bireyci|ik, yeni bir toplum (düzeni -
ç.n.) oluşturmakta olan, ve gerçek tarihsel etkılıiıgının en yük-sek ve yoğun düzeyinde bulunan bir burjuvalık bi]incini. biryapıya kavuşturuyordu.

Buna ek o]arak, kendimize, şunu da sormamrz gerekiyor:Niçin, (bu özel durum dışında) romansıI edebiyatın bu biçimi.Batı kültürü tarihinde, yalnrzca ikinci derecede bir öneme sa-hip oldu? Ve yine niçin, hiçbir zaman, XIX. ve XX. yüzyıl bo-yunca, burjuvalığın gerçek bilinci ve özlemleri, büyük Batı ede-biyatını oluşturan, başka tür biçimlerle, aynı drızeye yerleşebi-
lecek özgün bir edebiyat, biçimi yaratmayr başaramadr?

Bu noktayla ilgili olarak, tamamen genel birkaç varsayrmoluşturmak istiyoruz: Geliştirmiş olduğ.ıımuz bu çözünıleme, en
çok öneme sahıp romansı] biçimlerden birine ulaşmaktadrr, Bu,(şimdi bize) hemen hemen, özgün kültürel yr.utrrr* tüm bi-
çimleri için geçerli görünen bir doğrulamayi oluşturmaktadrr.
şu anda, yalnız, bununla ilgili olarak gördüğümüz tek ayrrk-lik, Balzac'ın yapitlarrnca var krlrnmaktadrj Bu yapıtıar, ta-,ihse] bir anda, sırf bireyci değerlerle kurulmuş u.ıy,ıt nı,edebi evren yaratabildiler: Aynı anda, bu tarih dııı değerlercedevindirilmiş insanlar da, hatın sayrlrr bir tarihsei alt-üst olu-
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şu gerçekleştirmekteydiler. (Aslrnda, bu alt_üst oluş, Fransa,_

da, 1848,de burİuva devrimin sona ermesiyle tamamlandr). Bu_

na yakrn bir başka ayrüliğa göre, (belki, şu anda düşüneme-
üğimiz tek-tük olasr birkaç ayrıklığı da ona ekiemek gerekecek

haıö), biz sanryoruz ki, ancak, geçerli edebi ve sanatsal yara_

tiş, yalnrzca, bireyin aşrlmasrnrn, ve bireyler arasl doğrudan
varolan niteliksel değerlerin aran§Inln, yürekten istendiği yer-

de vardrr. "İnsan, insanr geçer" diye yazmrştrk, pascal,m bir
parçaslnl hafifçe değiştirerek. Bu, şu anlama gelmektedir: İn-

san, yalnrzca, ancak, kendisini atgıladığr, ya da gelecek içiıde
ilerleyen bir tümel].iğin bir parçasr olarak, kendisinin bilincin-
de olduğu ve yine kendisini, bireyseiliği aşan tarihsel ya da
dinsel bir boruta yerleştirdiği ölçüde, özgün bir varlrk olma,
srnı bilecektir. Oysa, burjuva düşünce, burjuva toplumun ken-
disi gibi, ekonomik etkinliğin varlrğrna bağlanmış olduğundan,
kesinlikle tarihte, aynr anda köktü bir biçimde, hem dine ya-
bancr ve hem de tarih drşrdrr. Bu, öyle bir düşüncedir ki, di-
le getirmiş olduğu eğilim, ister yüce dinlerin gökle (Tanrr'yla -

ç.n.) ilişkili kutsallığrnr, ister tarihsel geleceğin içkin kutsallı-
ğını işaret etsin, tüm kutsallıklan inkğ,r edecektir, Bize, öyie
geliyor ki, bu, burjuva toplumun yaratmrş oldugu, kesinlik]e
estetik dışr bilincin ilk biçimine ilişkin temel nedendir. Burju-
va düşüncenin başlıca belirginliği, akılcrlrk, aşrrıya kaçan an-
latrmlarrnda sanatrn varlığını bile bilmezlikten gelmektedir.
Kartezien (Descartes'a özgii - ç.n.) ya da Spinozacr bir estetik
yoktur. Ve hatta, Baumgarten için bile, sanat, yal.nızca, bilme-
nin (bilgi olgusu olarak - ç.n.) daha alt düzeydeki bir biçimi-
dir.

Demek ki, açıkça söylendiği gibi, burjuva bilincin, biraz
önce de belirtmiş olduğumuz, özellikle birkaç önemli durumu-
nun dışrnda, büyük edebi belirtileri yoktur. Pazar ekonomisine
bağlı bir toplumda, sanatçr, (onu, daha önce de dile getirmiş-
tü) sorunsal bir varlrktrr. Ve bu, şu anlama gelmektedir: O,
eleştirel ve topluma ters düşendir.

Bununla birlikte, şeyleşmiş (nesneleşmiş - ç.n.) burjuva dü-
şünce, kendi temasal (yapısrna özgu - ç.n.) değerlerine sahipti.
Bu değerlet, bazen, bireyciliğin değerleri gibi, gerçek anlamda
özgünlüğü o|an, bazen de, srrf, onun yaprsrna uyg"ı.ın düşen de-
ğerlerdir. Lukacs, bunlara, yanlrş bilinç (sahte, aldatıcr bilinç-
ç.n.), dahasr, aş].rr biçimleri içinde olunca da kötü niyet, ve,
Heidegger de gevezelik demektedir. Ortak bilinçte, özgün ya
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da uyurhsal, temalaşmış bu basmakalıp tipler, g€rçelr aniamda
özgün olan romansıl biçimin yanında, bireysel bir öykü anla-
tan ve (madem ki kavramsallaşmış değerlerle ilgili) olumlayrcr
bir kahraman taşryan, koşut bir edebiyat doğurabilmek zorun-
daydı.

Elbette ki, orta,}r bilincin üzerine kurulabilecek, bu ikincil
romansrl biçimlerin krvnm]arrnr izlemek ilginç olacaktrr. Belki,
bu, (gerçi, daha, onlarla ilgili incelemeyi yapmadık ama) en alt
düzeyde yer alan Delly tipi biçimlerden, (belki) Alexandre Du-
mas ya da, EugĞne sue gibi yazatlarda bulunan en yüksek dü-
zeydeki biçimlere dek uzanan, çok değişik bir diziye ulaşacak-
tı. Belki de, bu plana, yeni romana koşut olarak ortaya çrkan,
ortak bilincin yeni biçimlerine bağlanan, ve büyük bir başarr
olarak kabul edilen, birtakım yapıtlan yerleştirmek gerekir.

Ne olursa olsun, çizmiş olduğumuz oldukça şematik bu tas-
lak, bize, romansı.l biçimin sosyolojik bir incelemesinin çerçeve-
sini sağlayabiliyor gözükmektedir. Bu inceleme, o denli önemli
ki, bize, özellikle öbeklere ait bilincin yaprsrnl aydınlatabilen
bir ince]eme gibi gelmektedir. Bu öbekler üzerinde, pozitivist
sosyologlann, çok kez, "mass media" terimiyle karşıladıklan
(yani, orta katmanlara ait bilincin yaprsr) edimsel araçlar et-
kin oimaktadır.

NOTLAR:

(1) Şunu göstermemiz gerekir ki, bize göre, bu varsayrmın geçerlilik alanı
daraltılmak zorundadrr. çünkü, eğer, o, edebiyat tarihi içinde yer

, alan Cervantes'in Don Kişot'u, Stendhal'in Kırmrzı ve §iyah'ı, Flau-
bert'in Madame Bovary'si ve Gönül ki Yetişmekte gibi çok önemli ya-
pıtlara uygulansa bile, bunun yanl sıra, çok srnrrlr bir biçimde, ydlnız-
ca "La Chartreuse de Parme''a uygulanabilir. Ve, hiç bir biçimde de,
"Batı roman tarihi"nde saygıdeğer bir yeri olan Balzac'rn yaprtlarına
uygulanamaz. Bununla birlikte, şu halde, bize göre, Lukacs'ın çözüm-
lemeleri, romansrl biçimin ciddi bir sosyolojik araştırmasrna girişilme-
sine izin veriyor.

(2) Lukacs düşüncesinde olduğu gibi, Heidegger düşüncesinde de, .'Var-
lık", (bu, Lukacs'ta "bütünsellik"tir) ile (ister bu, haber kipi, yani bir
durumla ilgili olarak yargıya ulaşma olsun; isterse emir kipi, yani bir
durumla ilgili olarak değer yargrsına ulaşma olsun) hakkında konu-
şabilen her bir şey arasrnda kesin bir kopma vardır.
İşte, bu ayrımı Heidegger, antolojik (varlıkbilimsel) ve ontik (vartık-
sal) bir ayrrm olarak belirlemektedir, Bu bakış açrsından, belırleyerek
haber veren düşüncenin, en genel ve en yüksek düzeydeki biçimlerin-
den biri olan metafizik, en son durumda, varlıksal'ın alanında kal-
maktadır.
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varhkbilimset ve variıksal, bütünsellik ve kuramsal, ahlöksal ya tiametafizik kavramlarını, birbirlerinde zorunlu olarak ayırdetme konu-sunda anlaşan Heidegger ve Lukacs'ın görüşleri, bu kez, onıar ara-§ındaki bağıntıları kavramak işine gelince, oldukça ayrılrklar gösterir.
Tarih felsefesi,nİn bir parçası olan Lukacs,ın düşüncesi, bilgİnin (bil-
me eylemi-ç.n.) evrimsel oluşumuna, ilerleme umuduna, ve, gerlleme
tehlikesine ilişkin düşünceyi içermektedir. oysa, o.ru gör., ilerleme,somut verilere dayanan olumsal düşünce ile bütünsellit, en son du-rumda birbirlerinden ayn|amaz olan bu iki öğenin, biıbirterındenuzaklaşmalarrdır. Felsefenin görevi (işlevi-ç.n.) 11 u.u"r, bütünsellikkategorisiııi, tüm kısmi araştırmalartn, ve olumşal verilere dayanandüşüncelerin (düşünmelerin-ç.n.) temeli olarak işin içine sokmaktır.Buna karşın, Heidegger, köklü bir biçimde, tve tıatta, Lu nedenle so-yut ve kavramsal olarak, varlık ile (belirlenerek-ç.n.) verllmiş olan,varlıkbilimsel ile varlıksal, felsefe ile olgucu biıim- arasına kesiıı birayrılık koymaktadır. Böyleee, ilerleme ve gerileme ile ılgılı her bir dü-şünceyi dışarrda bırakabilmektedir. oysa, o da, bir tarih felsefesineulaşmaktadır. Yalruz, bu, gerçek anlamda bozulmamış oİan lle, gerçekanlamda bozulmuş olan'ı, ve, '.Varlık''a açilış ile '.varıık''ın unutul-muşluğunu kapsayan iki boyutlu soyut bir felsefedir.Açıkça görüldüğü gibi, burada, Girard'ın terminolojisi Heidegger kö-kenli (kaynaklı-ç.n.) olmakla birlikte, ilerleme ve geriıeme kategori-lerinin bu çöz'imlemelerde yer alması, onu, Lukacs'ın görüşlerine da-ha yakın kılmaktadır.

(3) Değiş-tokuş olgusu, yer yer görüen bir olgu olduğu sürece, dolayımlıgeçişe ilişkin zih_inse] 
. 
yapı, ya ortaya çıkmaz ya da ikincil bir olguolarak kalır, Çünkü, işin içine, yaınızca, artan kısrmlar, ya cta, özellİk-le doğal bir ekonomi İçinde, bıreylerin ve öbeklerin üreiebilemeyecek-leri, kullanmaktan doğan değiş-tokuş değerlerinin özelliğı gırmekte-dir, Şeyleşmenin gelişimi içinde, köklü bir dönüşüm, pazar için üre-timin bir sonuçlanmasrdrr.

(4) Bir ..yansıyan ve_yansıtan bilinç''ten (eonscience-reflet) söz ettiği-mizde, o zaman,-bu bilincin ıçerigını ve bu İçeriğın tırnirınoen ayrıögeleri arasında bulunan ılışı<ıier 1ütününü rvapisı aoini veroigımızşey), srrası geldiğinde de onlar üzerinde eyleyemeksizin, toplumsaı ya-şamın belirlı başka alanlarrnın etkisine uğradıklarını dile getirmekte-yizdir, Kaldı ki, uygulamada, bu duruma, kapitalist toplum gerçekli-ğİnde, hiç bir zaman varrlmadr. Bu sırada bu durum, 
"t-"r"-ıt yaşamüzerinde, bitincin eyleminin ve etl<inlığlnin, aşamalar gösterir bir bi-çimde, ve, süratlic_e azalmasına cloğru Ulr eğilim gO.t"".-"tt.dir. Ay-rıca, bunun tersi de olur; bu, bilincin vup,rİ'r1-1ç.;,ğ';;;L" topıum-

İllrlru"^" 
ekonomik yanlnın ettlnİlğlnln sürekli bir artışı btçimin-

(5) Burada, şimdiden kaldırıp atamayacağımız, belki bir gün, belirli sos-yolojik araşttrmalar sonucu çtlzUmleyJnileceğimiz, oldukça zor blr so-run ortaya çıkmaktadır: Romansıl uıçı.r,ı., ceıişmesi;i;naı<ıı kılan,duYguYa ve ortak paylaşıma ,lişkin kavramsaııaşmamtş ..yansıma 
bı_::}t-i'' (caisse de r6sonancel sorunJur nu,Ilk adımda, birbirinden ayrı sınrrlı tıüı.rı, büttinsel bir topluma kat-
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maYa ve orada eritmeye yönetik, ve, bu nedenle de, belli bir noktayadek, onların özgüllüklerini ortadan kaldırmak uçr.r.rou.r-şeyleşmenin,birey-ınsanın, psikolojik olduğu ı<aoai, biyolojik gerçektiğlne de, o den-li ters düşen bir öz yapıya.ri,lp olaugunu, yine bu şeyleşmenin, tümbirey-insanlard,a, az çok kuvvetli bir derecede, karşı i.;;;" davranış-ları doğurduğunu_ sanmıştık. (Ya da, eğer, o, kaçış tepkilerinden dola-yı, niteliksel açıdan oldukça ilerlemiş bır bıçımde değer yitiriyorsa).Bu karşı koyma davranışlarıysa, şeyleşmiş dünyaya karşı, yaygın birdirenmeyi yaratmaktadır böylece. b-d", ro*".r.uı-vr.J.rr. arka pla-nını oluşturmaktadır.
Bize öyle geliyor..ki, daha sonra, bu noktada, denetlenmemiş öncel bir§anınln varlığı söz konusudur: Toplumsal gerçeklikten dolayı, tümüy-le doğasını yitirmiş olamayacak oıan-ortaya çıkışların ait olduğu bi-yoloJik bir doğaya sahip varoluş" lışti, sanıdır.oysa, şeyleşmeye karşr ouygusaı'oıreıimeıerın, olumlayıcı araştırmanın
İ;İİ:''ffiİ:i§İ1J:.',cağı, bazı özeı topıum.uı t"i*r.]arca sarıııp

(6) Lukacs, geleneksel romanın içinde bulunduğu zamant, şu önermeylenİteliyordu: "Yol başlamıştır, euri bit-işti.,, vurri---Jrr ı.., buönermenin ilk kısmını atarak, ieriye kalanla niteleyebiliriz: ona aitzaman ise, ister şu önermeyle nitelensin: "Esinin kendisi hAl6 bura-da, ama, gezi sona_ ermiştir'' (Kafka, Nathalie, Sarraute), lsterse yal-nızca, şu saptamayla belirlenstn: "gezİ 
-heaüz btfujil;,;;a, yoı, tııç-bir zaman baştamamıştır.'' rRobbe--Crİll.t'.rl., ilk üç romanr).(7) Bir yıl var ki, aynı.sorunları cörüşüp tartışırken, ve, sorunsal oluş-turan kahramana sahip ,o*ur,İ.--İ-Jlumlayıcı kahramana sahip ro-mansıl alt-yazrnrn vartlğını dile getırırten, şunları yazıyorduk; :'Ensonunda, bu yazıyr, 

!uvu-ı< nı, .o",iii"r"tıyıe nıtirecicii-'L^jr^",]n ya-pıtlarının sosyolojik incelemesİ- Bır.'*or", onun yaprtları, kencline öz-gü romansrl bir biçim otuşturmatt-ai,i." Ü.r.rrt, onıar, oızim tle belirt-tığimiz gibi, romana ilişkin ıtı ture aıt 
-önemli ögeteri de, bu biçiminiçi:ıe sokmaktadır. Demek ki, UUrUt 

" 
Ulr olaslİnla, ;" yapıtları,tarihin en önemli romansıl anlatımınr dile getirmektedlılel.''

*,,f:ll' *?l1'rT' 
oıougumu; u;;"'"ıtaıci,,a;i;;il,,*, yıne bu

nemektedir. }n varsayıma, blr ölçüde, kesinltk rurrnJrr-rv, ae-
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TARHSEL POETİKA*: AMŞTIRMA
pĞiı,iıı,ırEni

Mihail KRAPÇENKO
Türkçesi: Kevser KAVALA

Bilim dallarrnın adlarr ilo inceledikleri şeylerin adlannın
çakrşmasr pek seyrek görülen bir şey değildir. Örneğin, "tarih"
sözcüğü, hem bir bilime, hem de o bilimin incelediği toplumsal
süreçlere verilen addır. Poetüa için de durum böyledir. Bu
kavram, hem bir bilimin, hem de onun araştırdığı edebi olgu-
lann kimi niteliklerinin adıdır.

Sözcüğün her iki anlamıyla poetikanrn sorunlan ta eski-
çağdan bu yana bilginleri ilgilendirmiştir. İlgilendirmesi de ol-
dukça doğaldır. kuramsal yorum ve genelleme olmadan sanatsal
yaratıcılığın ve edebiyatın gelişmesi olanaksrzdrr. Bu genelle-
melerin sonuçian çoğunlukla son derece önemli oimuştur. İn-
san bu noktada, bugün de srk sık başvurulan Aristoteles'in
Poetüa'srnr anımsıyor ister istemez.

Uzun bir süredir poetika, hem tanımlayıcr, hem de kural
koyucuydu. Bu alanda çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde nice
bilimsel inceleme kaleme alrndı. Bunlarrn en ünlüsü yeniçağda
Boileau'nun yazdığı ve kuşkusuz belli bir açıdan bugün de il-
ginçliğini koruyan poetikadır.

XIX. yüzyılla birlikte edebiyatı tarihsel açrdan ele alan in-
celemeler hrzla arttı, edebi anlatım araçlarrnrn tür ve tarz|a-
rrna tarihsel bir açrdan ba^kilır oldu, bunların ewimleri anla-

(*) 1) Edebiyat kapsamına glren bütün klıramlar; 2) Blr yazarın temel
kompozisyon, üsltıp, vb. gibı edebl olanaklar arasından kendine özgü
seçlmlerinin tümü. (Ç.N.)
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trldr ve böylece tarihsel poetikanın temelleri atıldı. Aleksander
Veselovski'nin önemli incelemeleri, araştrrmalarr ve bu konu-
da kaydettiği mesafeler, bilim tarihimizde, bir evre oluşturur.
Veselovski, edebi olgulan en geniş boyutlarıyla kapsayacak tek
ve evTensel bir poetika oluşturma tasarrsrnr gerçekleştiremedi.
Onun en büyük engeli, izlediği kuramsal-yöntemsel ilkelerin
kendisiydi.

En büyük eüçlük çeşitli edebi tür ve biçimlerin birbirin-
den yalrtrlmrş olarak tek tek ele almrşından, sanatsal ifade ataç,
lannrn bir anlamda atom]anna aynştınlmasrndan kaynaklan-
maktadrr. Bu yaklaşrm onlann oluşum ve gelişimlerinin bütün-
cül bir biçimde sergilenmesini engellemiştir. Ama sorun yalnrz-
ca bununla da kalmamaktadrr. Bizce böylesine geniş kapsamlı
bir tasarıyı gerçekleştirmek, Veselovski çapında önemli bir.. bil-
gin için de olsa, bir tek araştrrmacının altından kalkabileceği
bir şey değil,di.

Devrimi izleyen yıllarda (önceleri daha çok biçimci yönte-
min smrrlan içinde olmak üzere), poetika araştırmalan alabil-
diğine yoğunlaştı. Bu çalışmalar, kuşku duyulmayacak başan-
lanna karşın, tarihçiliğin ilkelerine büyük oranda karşivdılar,
ovsa tarihsel-edebi malzeme, biçimci yöntem yandaşlannrn ça-
lrşmalannr gerçekten etkilemiş, ilginç somut gözlemlerin, var-
grların ortaya çrkmasrna yol açmştr.

l93O'larrn sonlarr ile 194O'lann ikinci yansrnda ve 195O'lerde
poetika araştrrmalannda azalma olmuş, belli bir durgunluk ya-

şanmıştı. Oysa son otuz yrldrr poetika alanındaki araştırmala-
ra karşr ilginin farkedilir derecede arttr$nı görüyoruz. Artık
araştırmacrlar yabancr edebiyatlan olduğu kadar, Rus edebiya-
tınr da kaynak a|arak geliştirilmiş tarihsel poetikanın sorunla-
nna eğilmiş durumdalar. V. Vinogradov ile D. Likaçev'in temel
yaprtlarrna, G. Friedlönder, M. Steblin-Kamenski, S. Averintsev,
M. Gasparov, E. Meletinski, O. Freidenberg, Yu. Mann, M. Pol-
yakov, S. Şatalov ile diğerlerinin değerli incelemelerine bu dö,
nemde tanık oluyoruz. Son on yı]ın Sowet bilimadamJannrn ya-
prtlan tarihsel poetika sorunlarrna sistemli, aJnaca uygun ve

çağdaş bir çözüm getirme konusunda önemli bir umut kaynağı
oluşturuyorlar. Kuşkusuz burada yabancr bilimadamlarrnrn de-
neyimlerini de unutmamak gerek. Temel dayanağı farklı da ol-
sa, Polonya'da, Fransa'da ve Batı Almanya'da dikkate değer
araştrrmalar yapılıyor. Son yıllara kadar çeşitli ülkelerde poe-
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tika konusunda yayımlanan sayrsrz araştrrmanın yaprsalcılığın
görüşlerinden çok etkilendiğini söylemeden geçmemek gorek.Bunlar temel konumlan ve genel içerikleri ağrsr.roa, tarihçili-
ğin ilkelerine yalnrzca yabancı olmakla katmayıp karşıdırlar
da.

Tek ve bütünlenmiş bir tarihsel poetikanın ortaya kona-casna ilişkin bir başka öncül de, çok yakrnda, dokuz cittlik bir
Pünva Edebiyat Tarihi'nin Sovyetler'de tamamlanacak olmasr.Farklı ülkelerin, farklı halklann edebiyatlannın tarihsel gelişi-minin toplu görünümünü verecek olan bu yapıt edebi anlatrmaraçlannrn, tür ve tarzlannrn ewiminde y".ri r" verimli araş-tırmalann kaynağı olabiliı olmalıdrr da.

Kuşkusuz Dünya Edebiyat Tarihi'nde edebi sürecin bu ni-teliklerine ve bir takım özelliklerine, şöyle ya da böyte, değinil-mektedir. Ama böylesine bir yapıtta bu noktalar fazlaca öneçrkmaz; dünyayı sanat aracılığıylıa betimlemenin farklı tür vetarzları arasrndaki iç ilişkilerin çözümü yer almadığı eibi, gerekkarşıtlıklan, gerek bütünsellikıeri açısından tarihsel gelişimle-rinin irdelemesi de yapılmamıştrr.
öte yandan, dünya edebiyatı tarihi, edebi bilinç ile bununevriminin gelişimini açık seçik görmemizi sağlayan genel birperspektif de getirdi, bu olmadan gerçek nır ta-riıısei poetıka or-taya koymak zordur. Gerçekliğin sanatsal olarak özümlenişininaraç ve tarzları kapsamlr biçımde incelenmeden, edebi yaratrcr-]ık tarihinin eksik ve tekyanlı kalacağını da belirtmeliyiz. Ede-biyat tarihine dayanan tarihsel poetika asrlnda .a.ui.rı."ç dün-yasrnm kavranmasına katkrda bulunur.
Tarihsel poetika araştrmalarınln üçüncü, son bir öncülüde poetika soııınlanna güçlü bir ilgi duyan bilimadamlarrnrnsayılannın artmrş olmasrdrr.
poetikanın konusuna gelince, görüşIer farklıdrr, tarihselpoetika için de öyle. veselovski'nin tarihsel poetika araştırma-larr önceliği üslup, edebi dil, olay örgüsü incelemelerine verir-ken, edebı türlerin tarihsel srrasrnr daha sonraya bırakıyor.vinogradov, poetikanın konusunu tanımlarken, onu, 'sözedayalı sanat ürünlerinin örgıitlenmiş biçim, tür, yol ve tarz,a-rlntn; edebiyat yaprtlannın yaprsal tür ve biçimlerinın'' bilimiolarak, "ya.nızca edebi söyleın olgusunu değil, edebi oluşumla-nn ve sözlü halk sanatrnrn yapısrndakı en Jeğıiiır virrıerı a"'' 'kapsamaya çalışan bir bilim ol-arak gönir.
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1919'da yazrlıp 1977'de basıIan bir yazrsrnda Zirmunski şöy-le diyordu: "poetika, edebıyatı, bir sanat olarak inceleyen bilim-dir" 2.

Bu tanımr açmak için de şunlan eklemişti: ''Genel ya dakuramsal poetikanın işi edebi anlatrm araçlarrnr sistemli birbiçimde araştırmak, bun]ann karşılaştırmalr tanımlarrnr ve sı-nrflamasrnı yapmaktır... Edebiyatrn yapr taşIan sözcükler oldu_ğuna göre, poetikanrn sıstemii bir biçimiu oırşrr*]abilmesiiçin, dilbilimin bize- sağladığı olgulann srnrflamasına dayandınl-masr gerekir. Bu olgulann her biri, sanatrn ..ıJ""iıeı işin buy-ruğuna veritdiği zaman, doğası gereği, yazrnsal bir anjatrm ara_

Bu tanrmlarda poetikanm konusu için farklı yorumlardabu]unulmuŞsa da, hepsinde ortak bir özellik gözlenmektedir:gerçek poetika ile üslup bitgisini niçeriği u.urriauı.ı sının çiz-medeki başansı".Iıklan. Kuşkusuz, bu iki uiıımal arasrnda çoksıkı bir bağ vardır, ama poetika ıısıup bilgisi ile hiçbir şekildeözdeş değildiı onun temalan, sorunlan daha başkadır.
Aynca, şu durumu vurgulamakta da yarar var: Genel yada kuramsal poetika, büvük o.u.rd, edebiyat yaprtınrn oluşumbiçimi ilo yapısrnr incelemeve vonelırten, tarihsel poetika ger-çekliğin sanatsal- gerçekliğe dönüştünilmesinin araç ve tarz.a-nnrn gelişimini ele alır, onlan daha geniş boyutıan içinde ince-ler, farklı uluslann ve ülke]erin edebi yaratıcılığr üzerinde, ede-bi akım ve türler üzerinde durur.
çağdaş edebiyat eleştirisi deneyimlerinden yola çıkarak,biz, tarihsel poetikanın konusunu dünyayı ımgeıer aracıığıyıaözüm'eme tanz ve araçIannın, bunlann toplumsal ve estetık İş-Ievlerinİn evrİmİnİn inceİenmesİ, sanatsal bulgulann serüven-lerinin araşhnlması olarak tanımlanmasrnln uygun olacağ ka-nrsrndayrz, Tarihsel poetika, edebi yaratıcılığın değişon itkeleri-ni, bir sanat vöntemi olarak edebiyatın gelişim sürecinde bellibir ewede etkin olmuş ilkeleri araştrrmak zorundadır. Çeşitlitarihsel dönemlerde yazar'at tarafindan kuııanıımş eaetı anla-tım yollanna bütünlüğünü ve sıstemıilik niteliğini veren bu il-kelerdir. Edebi yaratıcıIık ilkelerinin gözaıdr edilmesi, ister is-temez, edebi anlatrm araçlannrn çoztm-ıınJe ;";;r"ğr, herhan -gi bır edebi ya da tarüsel bakış açısından yoksunluğa yol açaryapısal iş, birbirinden ayn eaeul'lnlatrm araç ve biçimlerinibasit bir sınıflamaya indirgemek olur ve böylece doğal olarak,
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kuramcr için edebi anlatım tarz ve araçlarının gelişim ve yet-
kinleşmesinin gerçek tarihini ortaya koyma oianağı kalmaz.

Tarihsel poetikaya sanatsal uygulamaların tarihi, birbirini
izleyen biçimlerin bir tarihi gözüyle bakmanın doğru olmaya-
cağr kanısındayız, bu süreçte "anlamlı biçim" kawamı benim-
senmiş olşa bile. Teknol,ojinin, hatta sanatsal teknoloİinin bile,
edebi biçim gibi, kendi başrna ve kendi adrna var olmadığı bi-
linen bir gerçektir. Biçimi yaratrcr düşüncenin deviniminden
büsbütün ayrrmak olanaksrz, daha da önemlisi gereksizdir, çün-
kü sanatsal yaratrcılrğrn işlev ve anlamr çarpıtılmış olur.

Tarihsel poetika fanusa kapatılmış bir bitki değildir; ço-
ğunlukla eskimiş, artü kullanrlmaz olmuş edebi ve teknik ye-
niliklerin bir kataloğu olarak da düşünülmemeli. Müzelik de-

ğil, kendi canlr görüntüsü içinde, tarihsel poetika, dünyayı im-
geler yoluyla kawama yol ve tarzlannın toplumsal estetik iş-
levinin dinamik niteliğidir. Tarihsel poetikanın resimli bir ka-
talog ya da fanusa kapatılmış bir bitki durumuna gelmemesi
için, edebi anlahm araç ve tarzlannm her şeyden önce geniş
bir düşünsel ve estetik taban üzerinde, sanat kültürünün temel
gelişim eğilimlerinin, €n önemli kazanrmlannrn rşrğrnda ince-
lenmesi gerekir. Bu noktpda poetika üslup bilgisine çok yak-
laşmaktadır. İkinci olarak, edebi anlatım araçlannrn an]amlı
gelişimi ve anlamsal işlevi sürekli hesaba katılıp tanrmlanma-
lıdır.

Tarihsel poetika edebiyatın okurlar üzerindeki estetik et-
kisini gözardr etmez, bu temayr kuşkusuz en genel yönleriyle
ele alır. Edebi anlatrm araçlan her zaman ydrnızca gerçekliğin
estetik özümlenişini değil, Tolstoy'un dediği gibi, bir sanat
ürününde yansrtılan düşünce ve coşkular aracrlığıyla okuru et-
kilemeyi, "aşrlamayr" da amaçlar.

Burada şunu da belirtmeliyiz: Edebi anlatım araç ve tarz-
lannrn işlevleri ile tarihsel dönemlerin kendilerine özgü sanat-
sal değerlerinin ortaya çüışı arasında yakın bir ilişki vardrr.
Doğer ortaya koymak başka sanatlann olduğu kadar, edebiyatın
da bir tür üst görevidir. İşte bu yüzden, dünyanın estetik özüm-
lenişinin araç ve tarzlarrnrn değer yaratrcr yönlerine de poetika
gerekli dikkati göstermelidir.

Kuşkusuz, değişik sanat akımlanna bağlr sanatçıların ça-
lışmalarrnrn özgün sonuçlan ya|nızca oülarrn yeteneklerino,
yansıttrkları düşüncelere değil, aynl zamanda kullandıklarr sa-
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natsal anlatrm araçlannın gücüne de bağlıdır. Yaratıcılığın ka-
zanrmlan ile gerçeklik malzemesinin imgelerin diline dönüştü-
rülmesinin araç ve tarz|an arasrnda srkr bir ilişki vardır. Dün-
yanrn estetik özümlenişinin değişik araç ve tarz|arrnrn varattr-
ğı değerler de farklıdır. Örneğin, Rönesans dönemi Fransrz ede-
biyatını XVII. yüzyıldaki genre preceur ile karşılaştrrdrğımrz-
da bunu görmek hiç de süç değil. Bu tür karşrlaştırma|ar ala,-
bildiğine uzatılabilir.

Tarihsel poetika, değer sonınunu, elbette bağrmsız bir so-
run gibi değ"il, sanatsal anlatrm araçlarrnın iç yönelimlerinin
özellikleri, araştınlmasr olarak görür; sanatsal anlatrm araç|a-
rrnrn değer amacı, değer geçerliliği, kanrmrzca, tarihsel poetika-
nın belirleyici temalan arasrnda yer almalrdrr.

Tarihsel poetikanm içeriği ve konusuyla ilgili o]arak bura-
da geliştirilen görüş, sanrrrz, tarihsel üslup bilgisiyle arasındaki
yakın ilişkiyi de bir ölçüde aydınlığa çıkanyor. Edebi süreçte en
önemli halkayı üsluplarrn gelişimi oluşturur. Üslup olgulannrn.
birbirini izleyegelmiş üslupların, ne yazık ki varlrğrnr henüz tam
anlamryla kanrtlayamamış bir bilimdalının konusu olmasrnrn
nedeni budur. Poetika ile üslupbilgisi arasrnda sürekli bir etki-
leşim olduğuna göre, tarihsel poetika, kendi temel i]kelerinin
bakış açrsrndan üslup süreçlerini gerektiğince yansıtabilir, yan-
srtmalrdır da.

Tarihsel poetikanrn içerik ve konusu bu alandaki araştrr-
malann yöneldikleri belli başlı temalarla sıkr srkrya ilişkilidir.
Bizim görüşümüze göre bunlar bir araştrrmacrnrn çalrşmasrnrn
en önemli şu dört bölümünü içerirler: Birincisi, evrensel bir ta-
rihsel poetika ortaya koymak; ikincisi, ulusal edebiyatlann poe-
tikalarrnrn araştrnlması; üçüncilsü, edebiyatın belli başlr usta-
lannı.n poetikalan ve bunlann gerek ulusal edebiyatlann, gerek-
se dünya edebiyatrnrn poetikalanna katkılannın incelenmesi;
döıdüncüsü, ruhsal çözümleme sibi, gerçekliğin dolaylı anlatımr
gibi bir takım poetikalan ilgilendiren tek tek bulgula,ru7 yazgy
larınr, sanatsal anlatım araç ve türlerinin evrimini araştrrmak.
Bu dört ana bölümün her birinin kendine özgü hem genel, hem
de özel sorunlan var kuşkusuz.

Yukanda sayrlan bu yönelimler arasrnda ne gibi ilişkiler
bulunmakta? Tarihsel poetika araştrrznalannr hangi sırayla yü-
rütmek daha doğnı olur? Somut olgulardan başlayıp sonra da-
ha kapsamlı genellemelere geçmek herhalde daha uygundur.
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ötekiıere oranla somut denebilecek bir olgu büyLü yazar.arınya da ayrı ayrr ulusal edebiyatların poetikalan olabilir. Genede burada önemli sayıda yöntemsel sorunla karşılaşıIır. Hattabüyük ustalann poetikalannın belti nitelikleri orta|a. konduktarısonra bile, böyle tek tek kaleme alrnmış bölümleri bir araya ge-tirip ulusal nitelikli edebiyatın, hele hele dünya edebiyatınınpoetikasını "ortaya koymak" olanaksız görünebilir. poetikanm
teme]ini oluşturan 

,ilke]erin bir çoğu, ortaya çıkan kompozis-yonlann çerçevesi dışrnda kalrr.
ulusal poetikalar ile evrensel poetika arasındaki ilişkilerdaha da karmaşıktrr. ulusal bir edebiyatı öteki edebıyatıaraan

Yalıtarak ele alırsanrz, onun yaratrcr kazanrm]aa.rr, 
"*"rsel ta_rihsol poetikaya ]<atkilannı değerlendirmek güçleşir. Bir şeyiancak başka şeylerle karşılaştırarak kavrayunıirır- Ama neyineYle karŞılaştıracağız? Komşu edebiyatlarla mı? Ama nedenya|nızca onlarla? Daha "Tlzak'| şeylerle karşılaştırmJ uızı çogukez daha an]amlr sonuçlara soiünır. I,lusal uir 

"aenıvatrn ka-zanrmlan, sanatsal yaratıcıiığrn sanatsal anlatım araç ve tarz-lann:n genel evrim süreçlerinın ışıgınaa;;;'İ'leğerlendi-
rilir.

Öte yandan, şu ya da bu oranda ulusal edebiyatlann poeti-kalanna dayanmaksrzrn, ewensel bir tarihseı poetita 
-";;;;

konabilir mi? Bu noktada bir krsır döngüyle ı.urşiuşrvo rıJz, amasanırLz, durum ilk bakışta gönindüğü ka,dar ";"b; değil,Burada önemli olan nokta, edebi sürecin tekdüzenliliktenuzak oluŞudur, Dünya edebiyatının gelişiminin belli özellikleri_nin çoğu kez belli zamanlarda belli ülkelerde ya da aynr andabir çok ülkede birden bi.lurlaştığı bi]inir. Örneğin, Avrupa Rö-nesansl her şeyden önce İtalyan_ edebiyat, Oemİtun geç-Rone-sans ise İngiltere, İspanya, Fransa- eaeuiyatı. Kıasıı< ionem, hıçkuşkusuz, en başta Fransa'nrn .urrrJ yaratıcılığıdır. Aydınlanmaçağı edebiyatı, en tam, en yetkin anlatımınrh-*rr, Fransave İngiltere'de bulmuştur. Ewensel önemi açısından burada de_ğinilen dönemlere özgü edebiyatlann poetüasıyla ilgili araştır-ma]arın gerektiği ka.dar ku]IanılabiJeceğini, ıruıianılıiası gerek-tiğini söylemeye gerek yok sanrnz.peki, Rus edebiyatı ile öbür toplumcu halklannın edebiyat-Ian da içinde o,ma-k-üzere, dıınya'edebiyatı h";i;;;" bir çokülkenin önemli katkıiarda bulunduğu bir yüzyıl oıarr ls. yüzyılne olacak? Burada da aşrlamayacı* güçlüklerin bulunmadığıkanısındayız. Bu dönemin ,rru.i Jarınaati belli başlı başarı-
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ları apaçık ortada zaten, tarihse] betim]emeleri bir ölçüde ya-prlmrş durumda. Her ne kadar sözümona küçüJ< halkların ede-biyatlan her zaman gerektiğince hesaba lraiıımamrşsa da, bunoktada önemliyi önemsizden, birincili ikincilden ayrramamakdiYe bir eliçlük yoktur. Gene de 19. yüzyıIdaki ulusal edebiyat_larrn sanatsal deneyimleri, ev.ensel bir tarihsel poetikanın bel-li bir bölümünün temejini şu ya da bu ötçüde oirştr.a"uttrr.yukanda söylenenlerden sonra şurasr açıktır ki, dünya ede-biyat süreci bilinmeden, ulusal edebiyatların tarihsel poetikasıyazılamayacağr gibi, ulusal edebiyatlarrn kazanımlarına baş-vurlnayan. onlara dayanmayan ewensel bir tarihsel poetika dao|amaz, Her iki alanda yapılacak çalrşmalar arasrnda etkileşimolmasr gerekir. Ama bunların başarılı bir biçimde geliştirilebil-mesi, tarihsel poetika sorunlannrn çözümüne bağhĞ. Bizce ön-celik bunlara verilmelidir, bunlann geliştirilmesindeki önceliksırasrnda, tek tek uluslann edebiyatlannın tarüsel poetikalarıy-la ilgili çalışmalar daha ilerdeki bir zamana ertelenmemeli, işeikisinden başlanmalı.
Bilindiği gibi evrensel tarihsel poetüa, sanatsal anlatımaraç ve tarzların:n_ gelişiminin çeşitli eweleriyle iigiı".,i.. ru-rihsellik ile edebilik ister istemez birbirine kanşmaktadrr: Buılkelerden hangisinin önce geldiğini söylemek güçtür. Edebi-yatı alışilageldiği biçimde bölümlere ayrrmak işe yaramaz, çün-kü edebiyat sürecinde uzun dönemlerde merkezkaç gücü ege-menCir.
kuşkusuz, gerçekliği ımgeler aracılığryla özümlemenin yolve tarzlarrnın ilk kez ortaya çütığı döne,mi, edebi bliincın gelı-şimindeki "edebiyat öncesi" foklJr dönemini dikkate almadano]maz, Bu evre, gerek bütün ha]klann edebiyat]aı]nda, gerek on-dan sonraki dünya edebiyatrnın genel tarihini anlamada son de-rece önemlidir.
Eski dünya, eski zaman|ar, edebiyatın, sanatrn yeni anlatımaraÇ ve tarz]annrn oluşumu ve gelişiminde çok önem]i, özel birdönemdir. O dönemde_ en önemİi ş"y, t"k tek ulusal edebiyatpoetikalannm gösterdik]eri belti ozlııiklerdir. yr.rrr- 

"oebiyatr-nın poetikasr, Latin edebiyatınınkinden apaçık farklıydı; bu herikisi de, Çin, Mısır, vb. edebiyatlannrn poetikasından farklıydı-lar, Öte yandan, bun]aı, bir çok ortJ öze]lik de gösterirler, çün-kü belli bir dönem tarafindan, bellı bir dönemin toplumsal vetarihsel birikimi tarafindan koşullandınlmışlardır. yani esı<ıçağ
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edebiyatlarınrn poetikaları"nın hem kendine özgü, hem de orta^k
özellikleriyle ilgilenilmesi gerekir.

Aynca, araştrrmacr eski dünyanın kimi (örneğin Yunan ve
Roma) edebiyatlarında kesin biçimini bulmuş türlerin oluşum
ve evrimini de gözardı edemez.

Ortaçağ edebiyatında tek tek uluslarrn rolü, eski çağda ol-
duğu kadar elle tutulur değildir. Bu dönemde edebiyatlararası
farklılı]rlar, her şeyden önce, kesin biçimlerini kazanarı ve aynr
zamanda alabildiğine dalianrp budaklanan tiirlerin yoğunluklu
gelişimiyle ilgiiidir. Bu yüzden farklı türlerin, genel ve özel ni-
teliklerinin poetikası, ancak ortaçağ edebiyatının poetikasıyla
ilgili çalışmalarda en iyi biçimde ortaya konabilir.

Yeniçağda, edebiyatrn poeti.lrasrnr da değiştiren, edebiyat
sürecinin güçlü etkenleri ulusal etkenler ile sanatsal akrmlar
olmuştur. Kuşkusuz, aynşü olan bu olgular, gene de edebiya-
tın gelişimi içinde hem birbirinden bağrmsrz, hem de birbiriyle
sıkr sıkrya ilişkili olarak yer alan gerçek olgulardır. Rönesans
döneminde, aralarrndaki etkileşim elle tutulur duruma gelmiş;
sözkonusu dönemde sanatsal üretimde ulusal çizgilerin rolü açrk-
lık kazanmlş; sana,t akrmlarından kaynaklanan farklılüIar, ede-
biyat türlerinin farklı]ıklarıyla birlikte belirginleşmiştir. Başlan-
gıçta çok açrk olmasa da, zamanla kesinlik kazanmıştır.

Tarihsel poetikanın evrensel ilkeieri ile ulusal sanat dene-
yimleri arasrndaki ilişkiden söz etmiştik. Burada edebiyat akım-
lannın poetikasıyla ilgili çalrşmalann temel önemini belirtme-
den geçemeyeceğiz. Sanat akrmlan çoğunlukla uluslararasr ni-
teliklidir, ama farklı edebiyatlar bu akımların içinde farklı öl-
çüde yer alabilir ve bu akımlann o edebiyatlar üzerindeki etki-
si de farklı olabilir. Somut koşullara bağlı olarak edebiyat akım-
lan belli niteliklere bürünebilir, kazanrmlan da farklı olabilir.
Kimilerinin yereysel bir önemi vardır, kimilerininse uluslarara-
sı. Sanatsal anlatrm araç ve tarz|arı için de doğrudur bu. Ta-
rihsel poetikayı ilgilendiren, dünya edebiyat sürecine en büyük
katkryr yapmrş olan]ardır.

Edebiyat a"kımlarr gerçekte türlerin gelişimine yeni boyut-
|ar kazandrrrrlar. Türleri yal-nızca, etkileyip değiştirmekle kal-
maz, bir ölçüde onlara egemen de olurlar. Kuşkusuz, türler ya-
pısal rollerini yitirmezler, önemlerini sürdürürler, ama o dönem
edebiyatının gelişim mantığr, türlerin poetikasrnrn, türler ile
edebiyat akrmlannrn poetikasr arasrndaki bağlantının, hatta eş-
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güdüm ve bağımlılık ilişkisinin gözden kaçrnlmadan ele alrır-
masrnı gerekli kılar.

Özellikle yeniçağda edebiyat sürecinin ayrrlcr özeiliği, sanat
akrmlarrnın birarada yanyana var oluşlarıdır. Tıpkr edebiyatın
büyük ustalannın sanat yapıtlan gibi, edebiyat akrmlannrn or-
taya çıkıp birbirlerinin karşrsına dikilişleri, kuşkusuz farklr ideo-
lojik ve toplumsal özlemlerin, toplumsal ve estetik tavrrlann ifa-
desidir; bu akrmlann sanatsal anlatrm araç ve tarzl.arı üzerin-
deki etkisi, edebiyat yaprtlarrnrn düşünce ve imge düzeni üze-
rindeki etkileri kadar büyük olmamrşsa da, yine de onlarrn geli-
şimine damgalannı vurmuşlardrr. Mevcut sanat akımlannrn il-
keleri birbirinden ne kadar farklr olursa olsun, içinde yer aldık-
lan dönem bunlan kendine göre kaynaştınr ve onlann edebiyat
süreci içindeki yerlerini saptar.

Bilindiği gibi, edebiyat akrmları içinde çeşitli yönelimler or-
taya çüar ve gerçekliği imgeler biçimiıde özümlemenin birbi-
rinden çok farklı yaklaşımlarrnr bulup çrkarrrlar. Örneğin 19.
yijzyıl gerçekçiliği içinde. epikten tutun da psikolojik tiyatroya,
ahlak ve töre edebiyatından taşlamaya kadar birbirinden bun-
ca farklr yönelimler yer almrştı. Şu ya da bu biçimde doğan bu
yönelimlerin her biri kendi sanatsal anlatım yollannr kendileri
bulduklanna göre, ewensel tarihsel poetikanın bunlan da ince-
lemesi gerek.

Çok önemli bir sorun da, farklr tarihsel dönemlerde, farklr
edebiyat akımlan ve türlerince kullanrlmış sanatsal anlatım
araç ve tarz|an arasrndaki sürekliliği göstermektir. Dünya ede.
biyatının gelişimi, ya|nızca, dünyayr imgeler halinde algıiama-
nın estetik görüş, ilke ve yollannrn birbirini izlemesinden olu-
şan bir şey değildir. Büyük bulgulan, ölümsüz sanatsal genel-
lemeleri kapsadığı gibi, belli başlı ustalarca bilerek kullanıldığı
için, onlann görkemli genellemeler yapmalanna yardrmcr olmuş
sanatsal anlatrm araçlarrnrn durmamacasrna dinamjk bir biçim-
de zenginleşmesini de kapsar.

Edebiyattaki süreklilik kawamr, kuşkusuz burada kabaca
çizilenden çok daha geniş olgulan içerir.. Genel olarak düşünü-
len süreklilik, her şeyden önce ideolojik-estetik planda ve imge-
ler planrnda kendini gösterir, ama poetika alanrnda da etkilidir.
Birinci tür süreklilik, genişçe incelenmiştir, ama sanatsal an-
latım araçlan tarihindeki süreklilik halkasr konusundaki araş-
trrmalar oldukça yetersizdir.
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Bir kuşağın, bir dönemin ürünü olan şeyler bütünüyle birsonrakilere aktarıldığ gibi, insan zihninin, insan yeteneğinin
bütün başarılan yüzlerce, binlerce yıl yaşar. Her tarihsel dönem-de öteki dönemlerin edebi başarrları etkilerini sürdürürler. ye-
ni bulgulanmrş sanatsal anlatım araç ve biçimleri ile karmaşıkilişkiier, bağlantılar kurarak, edebiyata eklektik olmaktan çok,bütüncül olan, çoğul düzlemii bir yapı kazandrnrlar.

Belli bir dönemin edebiyatında (taklit bir edebiyat değilse),oluşturucu rolü, poetika alanrndakiier de içinde oimaır üzere,yeni olgu ve bulguJar oynar. yenilikçi aramalar ve kazanrmlar,
edebiyatrıı gelişimini, itici gücüdür. Gerçek yenilikler, daha ön-ceki en iyi kazanrmlarrn özümsendiğini gösterir.

Geçmiş ile şimdi arasrndaki yakın uagıar, ikisinin birbirin-de yankrlanmasr, ya|nızca "komşu" donemler arasrnda değil,ızak çağlar arasrnda da vardır. Eskiçağın Rönesans edebiyatın-da, shakespeare ve cervantes'in de romantik dönemde yanlıu-
lanmasr gibi.

Hayatın sanatsal anlatrmrnrn tür ve araçlan zamanla, çoğukez de çok kısa aralardan sonra, tipiklik ve basmakalıplık nite-Iiği kazanrr. Araştrrmacıntn dikkatini başlı başına çekmeye de-
ğer bir olgudur bu, ama gene de kendini ya|nızca bunlarla sr-nrrlamasr doğru olmaz. Belli bir edebiyatın poetikasınln, dahasonraki dönemlerin sanatrnca özümsenmiş kazanımlarrnrn tektek ortaya çıkanlıp betimlenmesi gerekir.

Tarihsel poetika çalışmalannaa iHnci yönelim, u]usal ede-biyatlann poetikalannr tarihsel gelişimleri içinde ele almaktrr.yukanda söylenenlere eklenmesi gereken bir şey aatıa var, neı-]i bir u]usal edebiyatın temel .urut ilkeleri uo"rk o,ı.rvu edebi-yat sürecinin genel eğilimlerinin ışığında aydınlığa çıkar, dünyaedebiyatına katkıda bulunduğu tara=nrm ve bulgular ancak böylegörülebilir. Gelgelelim, ulusal edebiyatlann hepsinin bu tür birsanatsal gizilgücü yoktur, hiç değiise gelişimlerinin her döne_minde yoktur, Gene de ulusa] edebıyatlan, dünya edebiyatın-da "sesini duyuranlar" ve duyuramayanlar olarak ikiye ayırmakyanlrştır, Edebiyat d-ü-rryasında karşıiıklı ilişkiler çoğ: tez rarı<-lıdır, Ülkemizde halklann, senç gl""rar da içınde jrrrut üzere,sovyet döneminde dünya çapında sanatçılar yetiştırdiğini bili-lofıJZ: Cengiz Aytmatov, Muhtar oyezov, Resul Hamzatov, Kaİs-yin Kuliev ad]an bunun en iyi örnek]eri.
ulusal bir edebiyat için sanatsal deneyimleri farklı yönler-den yorumlamak çok önemlidir, hem ulusal kültürün kendine
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özgülüğü, hem de uluslararasr önemi açrsrndan. Edebiyat ile
halk arasındaki, halkın toplumsal ve ruhsal hayatı arasındaki
derin bağların edebiyatın gelişimiıin başlıca kaynağr olduğunu
unutmamalryrz. Bu açrdan bakıldrğında, yalnızca edebiyatin
gelişim tarzlarrnr değil, kullandığr sanatsal anlatım Larz ve araç,
lannr da gözönüne almak, yani poetikayı üretken bir ilkeolarak
incelemek gerekir.

Böylece, ulusal edebiyatlann poetikalarryla ilgili çalışmalar,
hem evrensel tarihsel poetika ile ilişkisi, hem de ulusal edebi-
yatlaı"ın kendilerinin gelişme ve yetkinleşme, birbirlerini etkile-
yip zenginleştirme bağlamı içinde yürütülmelidir.

Bu bağlamda, poetikalardaki dikkate değer başarrlarrn, im-
ge ve düşünceler a]anındaki büyük bulgularla her zaman çakrş-
madrğrnr da belirtmek gerek. Boccacio'nun Elegİa di Madonno
Fiammetta'sı, sanatsal değeri ve sanatsal genellemeleri açrsın-
dan, Decameron'dan daha zayıftrr, ama bu biraz daha alçakgö-
nüllü poetikasrna karşrlrk, psikolojik çözümlemenin ortaya çrkrş
ve gelişiıni açısından önemli bir rol oynamrştır. Bu yüzden, "no-
vella", evrensel tarihsel poetika için oldukça önemlidir. Bu tür
daha başka örnekler de kolayca verilebilir.

Tarihsel poetika çalrşmalarında üçüncü yönelim, edebiyatrn
belli başlı ustalannca kullanrlmış edebi anlatım araçlannın in-
celenmesidir, Büyük ustaların her birinin yaratrcrlrk yolculuğu-
na kendinden öncekilerce, çoğu kez de kendi çağdaşlannca ger-
çekleştirilmiş şeylerden başladrklannr ve bu arada edebiyatm
çeşitli alanlannda kendilerine özgü yeniliklerin başlatıcıları ol-
duklannr herkes bilir. Büyük bir ustanrn poetikasında sanatsal
anlatım araçlannın kimileri daha önce kullanrlmrş tarz ve bi-
çimlerin yinelenmesi ve yetkinleştirilmesidir, kimileriyse kendi
buluşlandır. Ne bilinen şeylere yaprlan katkılar, ne de kendi bü-
tünlükleri ve r,ek tek oluşumlan içinde özgün buluşlar, edebi-
yatrn genel deviniminin dışrnda kalır. Her ikisi de zamanla
özümlenir ve hem çağrn, hem de daha sonraki zamanlarrn ede-
biyatını etkiler.

Edebiyatrn önde gelen ustalan, çoğu kez edebiyatta yeni
yönelimlerin başlatrcrsr olurlar, ya da bu yönelimlerin gelişi-
mine yeni ve önemli özellik veilkelerle katkıda bulunurlar.
Onlarrn yaratrcı etkisiyle edebiyat türleri dönüşüme uğrar. Bü-
yük ustalann poetikalan, hayatın imgelerle betimlenişinin tarz
ve araçlarrnrn evriminde bütüncül bir halkayı, bu evrimin itici
güçlerinden birini oluştururlar.
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İŞte bu Yüzden, ünlü ustalann poetüalarının incelenmesi_ne, hem eyrense] tarihsel po.tltaaa hem de t"tl"l. ulusal ede-biyatlann tarihsel po"tıtuiu.rra, yer verilmelidir. Ewensel ta-rihsel poetika, dünya çup-au .lrrlü ve önemii yazarlard,an ön-celikIe Homeros, Firdevs-i, Rustaveıı, Dante, i.JJurr, Shakes-peare, Cervantes, Moliöre, Voltaire, 
.GTlh., 

'gİl;:Byı.on, 
Puş-kin, Mickiewicz, 

|ot-stov, no.ioilru, Çehov r.-cJ.n'rrin poeti-kalannr açülamalıdır. 
-Kuşkus,ri,' 

u, ıırtu, nrrrrr,lışınaaııı ya-zar|ar-ı içine almayan örnek uır ıiste değil, aıeıusuı vapılmış, buyüzden de kesinlikten uzak, 
'*rİ^"r"?* 'Şİl;".Edobiyatın önde gelen_ ustalarınrn t&ratıcılık alanındaki ba_şarrlarının çöztimlemesı, ıiuşııusıız, ulusaı edebiyatıarrn tarihselpoetüasmrn ternelini oluşturur. Ary", 

'""-r*;;akta yararvar), tek tek ünlü ustatann poetüalan *"rŞ"'l"ı. kişilik in-celemelerin, edebiyatın seuşi;-s'tıreçıerıni daha geniş boyut-Ianyla kavramamızı sağlayaca}ı incelemelerin sayrsrnın arttırı]-masl, olabildiğince desteklenmelidir.
Tarüsel poetikada sarratsal anlatım ara.ç ve türlerinin ewi-mi olarak tanıırıadığmız dordıiJtı yönelimin ana çizgileri ye-terince açü görünüyor-- g" 

".uit.-a, tek tek bütün sanatsalanlatrm araÇlarrnın tarihini oıdııgıı ka,dar, edebi türlerin tarü_sol gelişimi gibi olgu ve sııreçıerıi* incelenme.iri a" iupsa* ör-neğin epü, lİrik, u.,I, ırrurro,'d*i*r,ve koşuğun çeşitli türleri-rrin gelişimi sibi. kuşkusuz i"iıt r"ı poetüanıi surr"i bir tartış-masr yapılırken bu temalara değınıIecektir,-ama burada da anı]-masr gerekir, Tarihsel poetikaıı]n çeşitli bölümlerina., r.ro tru-kusuz, romandan sö,, edilecatU.,- J-u, 
"oaurrın sistemli bir ta-rihİ verilmeyecektir, 

!u, §iir, i.rriru, komedya gibi öteki tür-Ieriçin de doğrudur. Burada .;;;
:fl ",i:,iT:**;ş:H;:#H#HH#TJil'ff H:

Bütün bunlann_ yanr sra, poetika alanrnda tek tek bulgııIa-rın öyküsü ve yazgı'.aldu çot iiri"oir.. Araştırma soıunlarr ara-srnda psikolojik çözümlem;;;;erçeklığın dolaytı anlatrm:n-dan söz etmiş bulunuyoıur, ouıru'iaşka konular da srra]ana-bi]ir; örneğin, düny-a edebivatrni""""rurve anlatrcr ben'İn duru-munun gelişimi, tiyatroda dlyalos iİe monologun itişkisi gibi.Bu konuda yalnızca,bir örnek vermek istiyoruz: Bir süre ön-ce ak]rmı.za bir ara§rTT. rur-rt *lror, acabaoyuncunun sah_nede kendi kenriine yüksek ,..ıu tİrrrşmasr yöntemi ne zaman
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ve hangi koşullarda başlayrp, daha §onra nasıl ortadan kalktı?Araştırmamlzln sonunda, Eski yunan Edebiyatında bu yönte-min kul]anıldığınr gördük. Daha sojTa ta 19. yüzyılın üinci ya-nsrna kadar Batı Avnıpa ve Rus Edebivut, ü.iİİl lovr.r"u rr"pkullanıImrş, Daha sonra yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çehovkullanmıyor, 20. yüzyrlrn öteki yazarıan da öyle. Şimdiyse hiçyok. Bu bize ilginç göründü. TlyatroOal<l bu tılçılt Jnemsl, yOn-tem bir Çok şeyleri yansrtryor olabi]ir, ama kısa bii-yazroa çe_şitli yönleriyle ele almak olanaksrz. Gerçektiğın sanatsal özüm-lenişinin tatz ve araçiannın tek tek incelenmesinin anlamlı veilginç olabileceğine inanryoruz.
Görüldüğü gibi, geniş boyutlu bir incelemenin yapılmasrdüşünülüyorsa, tarihsel poetikanrn, deyim yerindeyse, iki boyu-tu var; biri yatay boyut, yani tarihsel katmanıu., oiutıvse dikeykesit. Bu kesit, ilkin farklr dönemlerin poetikalarlnın gelişimin-deki sürekliliği, ikinci olarak da dünyanrn estetik özümlenişininayn tür ve biçimlerinin tarüini kapsryor.
Başka bir çok girişimlerde oldug"u gibi, bilimsel araştırma-da da, Yalnızca en yakın tasanlan değil, daha uzaJr olanlarıda gözden uzak tutmamak gerekir. Bir başka ""ttrn daha be-lirtmeliyiz. yakın amaçlarla yetinen kişi, küçük aynntrlarrn için-de boğulup yolunu yitirebitir. Öte yandan, yalnrzca urak amaç-lara bakmak, gerc9k yenilikler yapma ve gerçek çalrşma enerji-sinde azalmaya yol açabilir.
Tarihsel poetika çalrşmalan sürdükçe, çağdaş edebiyatınpoetikasıyla ilişkisi giderek artacaktrr u.t"ırı., İ;;r; edebiya-trn sanatsal anlatım araçlannın daha derinlemesine incelenme-si için bir temel oluşturacaktır. Aynca, bu araştırmalar, çağdaşedebiyat etkinliğinin poetikasrnın çeşitli yön ve özelliklerinikapsamlr bir biçimde tanımlayan kitap ve yazrlann çoğalmasr-na da büytlt oranda önctilük edecektir.

NoTLAR,

(1) V. Vinogradov, §tyüstics. Theory of Poetie Speech Poetics (Üslupbll-
_ gisi. Şiirsel Söylem Kuramı. Poetika), 1963 s. 184.(2) v,M, Zirmunski, Theory of Literatııre. Poetics, §tylistics (EdebiyatKuramı. Poetika, Üslupbilgisi), Leningrad, 19??, ş. 15.(3) A.g.y., s. za.
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FELSEFE HABERLERİ

ARAP Ür«rrr,Rİxnr, r,grsEF,İ »ÜşÜxcENİN
cüxcr,r SoRuNLARI

Karl MELZER*
Çev., Ulug NUTKU

1967 askeri yenilgisi Arap ülkelerinin toplumsal hayatında
birçok bakımdan duraklamaya neden oldu. Arap halklarrnın
ulusal kurtuluş mücadelesi kendi devletlerine sahibolma ve si-
yasal bağrmsızlığr savunmada (Filistin halkı hariç) gerçekten
önemli başarıiar elde etti; ama ikinci aşamalannrn karşrsrnda
duran görevler, yani iktisadi bağımsulrğin ve toplumsal iler-
lemenin gerçekleşmesi, bazı devletlerde gecikti; Mrsrr'da ise ge-
ri atıldı. Diğer yandan, bu ülkelerin siyasal rejimieri 7O'li yrl-
larda güçlerini pekiştirdiler ve egemen sınf güçlerinin aydrn
sözcü]eri, en yakrn geçmişin toplumsal tecrübelerini teorik iş-
leme firsatınr buldular; buna felsefi teori de dahildi. İsrail'in
Haziran saldrrrsında yenilgilerinin yarattrğr şok ve kapitalist ge-
lişmenin krsmen felaket getiren toplumsal sonuçları, Arap halk-
larrnrn özbilinçlerini derinden sarstı, sömürgeciliğe karşı mu-
zaffer mücade]enin birçok değer ve kavramına gölge düşürdü
ve Arap ülkelerinin düşünce hayatrnda keskin aynşmalara yol
açtı.

Felsefi düzeyCe bu durum, Arap kurtuluş hareketinin baş
hedefinin daha da sorunlaştrnlmasr biçiminde ortaya çrktr: Öz-
eürlük, yani bağımlılütan, gerikalmışhktan kurtuluş ve ilerle-

(*) Karl MELZER
mü, Ielpzig.
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menin gerçekleşmesi. Özgürlük nası] mümkündür? sorusu Arap
ülkelerinin felsefi düşüncesinde gittikçe merkezi sorun haline
getdi. Felsefi uğraşın Arap bölgelerinde gittikçe yükselen mevki
ve değerini, sayı.sr kabank ve niteliği yüksek felsefi yayrnlar ka,
nıtlıyor. Bunu bir dizi Felsefi Toplantılar da gösteriyor; örn.:
,,Arap Anayurdunda Uygar Gelişmenin Bunalıml," (Nisan 1973,

Kuveyt), ,,Miras ve Kurtuluş" (Nisan 1979, Rabat), "Açıklama
Bitimi (Felsefe) Birinci Dünya Kongresi" (EylüI 1980, Trablus).
"Yazgı|arı Önünde Araplar" (Ekim 1980, Tunus).

Bu eğilim, Ürdün'ün Amman Üniversitesi'nde 5-1O Aralık
1983'te yaprian "Birinci Arap Felsefe Kongresi"nde belli bir do-

ruğa ulaştr. Bu kongreye önde gelen 30 Arap felsefeci katıldı.
Diğerleri arası.nda, Felsefe Bölüm Başkanları (yöneticileri) da
,rİdr, İskenderiye Üniversitelerinden Ahmad Subhi, Ürdün Üni-
versitesinden Ahmad Madi (aynr zamanda kongre organizasyon
komitesi başkanr), Muhammed V. Rabat Üniversitesinden Said
Binsaid, Kuveyt Üniversitesinden Fuad Zakariya, Beyrut Ame_

rikan Üniversitesinden Mağ.id Fahri, Kahire Ayn şams Üniver-
sitesinden Mura,d Vahba ve Lübnan Üniversitesinden Mu,in Zi-
yada. onlann yanr srra Tunus, Aden ve Kahire Üniversiteleri
temsilcileri de katıldılar. L,übnan'da yayımlanan "Arap Felsefe
Ansiklopedisi" baş redaktörü Muhammed Zayid, Paris,te bir Bir-
leşmiş Mjlletler Enstitüsünde çalışan Mısırlr sosyolog Anu,ar ,Abd

al-Malik* ve serbest çalışan Lübnanlı felsefeci Nazif Nazzar.

Bu kongrenin en önemli içeriği, başta orada ortaya konan
l5 çalışma olmak üzere, şimdi bir tutanak cildine geçmiştir: Al_

falsafa fi,l_watan al-,arabi al-muaşır (Bugünkü Arap Yurdun-
da Felsefe), yay.: markaz dirasat al_wahda al_,arabiya (Arap

Birliği Araştrrma]an Merkezi), Beyrut 1985, 336 sayfa,l

Katrlanlardan anlaşılabileceği ve Ahmad Madi,nin selAm_

]ama konuşmasında vurguladığr gibi, kongre yüksek okullarda
felsefe öğretimi konusunu görüşmek için toplanmrştı; ama ko-

nuşm.acrlar çok daha geniş boyııtlar çizmek için bu frrsattan
yararlandılar. Felsefe ve Arap toplumu, felsefÖ ve Arap tarihi
konulanna girdiler. Böylece hem felsefi sorunları incelemenin
anahatlan ortaya çıkanldı hem de ideoloiik sıntrlar delindi. Bir
yandan rilkelerinin toplumsal gerçekliğinin bilgisini edinmek

(*) Özel adlar yazımaşırı (transkripsiyon) olduğundan, Türkçe seslendİre-

rek daha da özelleştirmek gerekmezdi. Örn.: Enver Abd ül-Malik,
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için dünyagörüşsel-yöntemsel gereçlerı üretmeye (geç burjuvafelsefesiyle hesaplaşmada ağr b*u.*.*a) çalıştıIar; diğer yan-dan felsefenin özünü genel-toplumsal olana değil, özel-Arapolana bağladılar; bir Arap felseiesi ve ''üçünc,ı a,ı-ryr'' felsefesiarayışına girdiler ve işçi sınrfinrn bilimsei dünya gohşrınü ker-re içine tıkılmışlütan çıkardılar.
AraP ülkelerinin tarihi özeütlüğünce belirlenen oturumlar_da felsefeciler bir dizi temel .o*ıu, açtrlar: Felsefe nedir ve neolacak? Felsefenin dinle ilişkisi nasıIdrr? yöresel fetsefe mira_srna tavrr nasıl? Batı felsefesine (Marxçı felsefe dahil) tavrrnasrl? Felsefeyle Arap gerçekliği bağıntısı nasıl?
Bu felsefi çabalan teorice en derin ve içerikçe en kapsayıcıdile getiren kişi kahire Üniversitesi'nden iıu.u, Hanafi olciu."KüItür Drrrumumuz" bildirisini yayrmcılar haklr o]arak kita-brn başrna koydular (s. 13-42). Hanafi şu tanrmı verdi: .'Felsefe

zaman| ve mekğın_r olmayan, toplumu olmayan, kültürü olma_yan salt düşünce değildir. Felsefe bir çağda oırşurr,Jı, kuşakçageliştirilen, bir topluma hizmet eden ve bir kültüre anlatım ka-zandrran düşünce sistemidir'' (s. 13). Arap ıllkelerınoe felsefebunalrm geçiriyor, çünkü "felsefecilerımiz olduğunu ya da fel-sefe yaptığımızr söyleyemiyoruz'' (s. 19).
Hanafi bu "]«i]türel durumun" üç görünümünü anlattı:1) "Eski mirasa tavrr, çünkü biz bir -i; topir-ryrz, ulusalbilincimiz eskiye hep açıktır.'; 2} "Batı -ı.*r"u-lJJ,..' Bu bi-zim ulusal bilincimizin temel dıreklerinden, yurtsever ve bilim-sel düşünce küItürümüzün doğrudan bilgi kaynaklanndan biri-si olmaya başladı,"; S) "İçinde vasaargrmız ve bilinç duyarlıği-mrzı, farkrnda olalim ya da olmayalıın, aoıaurai s;lçekıige ta-Vır." Bu, "bilg:iye itilim olabitirü karar vermede yönlendiriciolabilirdı, doğrudan duyumsal tavraınşla, yani dolaysız rasyo-nal teori kurarak bilginin tek kayııağr olabilirdi'' (s. 15).

Bu durum (diye devam ediyor Hanafi) tartrlmryor; miraslameşguliyet gerçeklikle llgilenmede bir yük oluyon böylece .'pra-
tikte yurtsever birlik, teoride 

"ı;;; kimlik kenara itiliyor'' ts.15), Kültür vo felsefede bunaırm rr", .ıç göriinümde drşa vuru-Yor; özmirasa baJrış yabancıIaşryor, "oje"trıi.tı". * iu.trş ta._zı haline geliyor, kendine orgü 
"u; 

bakış olmuyor (s. 16). Batı-nrn felsefe mirasr ortamında" ,toprt öğretiliyor, '.sanki Descar-tes, Kant ve Hegel, Marx, ıtııetzs'che, Husserl, Bergson, Sartre,Merleau-Ponty ve Heidegger o-1a"r"" yıldızlarmış gıbi'' (s. 18).
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Ve üçüncti boyut_bütüıüyle yitti: '.Bizde felsefe aktarmaya dö-nüştü, ya eskilerden ya j" .oau.rrl".d*-;;;;;ya; gerçekli-ğin doğruda^rı teorileşiırıımesi -rrr*r. 
orıştır."i- t^,ıiL bir yandaduruyor, gerçeklik on'.lr"lJ 

,an:aşımamış bir gerçeklik vesalt biçimsel, içeriksiz bir-;-İ;'' r. 
.rrİ.-HJ.r]İ' 

or, çözümü,üç göniıüm arasrnd,a d;;g;;;'yeniden kurulmasrnda ve özel-

iHff T:tlt}ffij#;i:"tım"ti,,ı".Jr?",".,-"sinaei
timselliği .uy"'.ıra" olacaJrtır. 

unun sağIanması felsefenin bi-
Bildirısinde daha sonra kendi alternatif tasarilannı açıkla-

,Hl"r;trlLlİresel felsefe mirasıno3, rasvon*i .]",l,,,,,sel öğe _

s21-2il"","ilT;,hHl,x-,Ğ:U*ilr,?;T,#*,lil[1Tj:
felsefesinin sırf çewilm".i ;; rrJr-"o. düşünütmeden sunulma-sr alışganlığından.vazgeçilmesi 

çağnsıra* trırrriil rru fe]se-fe mirasr daha çok ";";.;i-;.lrrr-*r.* olarak görüIme]idirBu mirasta islam'rn o, *t"ır.iri oorr",,de ve Reiaıssance'dabgrlrgrn payr olmuştur (s. 30-33).
Gorçeklik konusunda: "KüItürün yüreğİnde varo]an, düşün-ce olarak ondan d.oğan 

"" .ru oük ona aor", 
'.]iriur'' 

(s. 37),gerçekliğin şu karmaşımıyla uğraşıIarak ılJİrl"*İrl, 
'' 

.'Araptopraklannın işsıa-l r" çr,p, ııuii"i t r.rrı-u,. J,- ii'] sr*r aynş -malarına karşı çıkaraır, ;";;;;;"gesinin y".rid", kuru]ması'';3) "Baskr ve tiranlığa karşı o;";;;, özgürlük ve demokrasiningerçekleştirilmesi.'' (s. 37 İ.l' 
----*

Hanafi, ikinci aşamasrnda bulunan Arap bötgelerindeki ulu_sa] kurtuluş hareketlni" toplu,İ"l1 g"llşm; ;;;-#;ki başlıcagörevlerine lulusal-ç ] nwıu"-r"rnlorru- kulesinden açıkça tüm
;ffir?fft? f,]İ*ak, 

felseferır, ?_or,r.unu belirıedi :,,Felsefe _

fı vottur" ; ;*iil:iT;;ffil}.,r*::nal*; :ğ;ulusunun birti§ini1,. s".ç"t;;]Jril .,rrirrıri-"r, "trrşı 
özdeş_Iiğin gerÇekleŞmesj'f "i"ri t.ır-şırğrn ,şrıması ve ilerlemeninbaşaıdmasr", "Kitlelerin ır"."-ı."il"g.eçirilmesi.'' Hanafi, şöyle

İ,,ffi"J,,"J,""-,J'lT_l,i,ı"sana,-u".İ"tuu;ıçırJvtırJ-egeçerıi
Arap mekd,nında felsefi yaratmanrn temel bir sorununu daMrsrrlı Fua,d Zaka']llSilr r"riJİ;;ö"ğdaş Arap topıumunda feı-sefe ve din" (s. 43_-69). rlĞratılra"-rrl. .rt ''büyük rasyonalist''diye saygınlık verile" Z"V"rlİu,-tl."r"vl" dinin aynı içeriği oI-
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duğundan kalkarak, aralanndaki farkın ya|nızca düşünce tarzı
ve yöntemlerde bulunduğunu söyledi. Şunu belirtti: ''Ama bu-
rada en önemli olan, bizim, eğer çağdaş İsldım'rn felsefeye karşr
tavnna çrkrşlar yapacaksak, daha, başta açüça söylememiz ge-
rekir ki, bu suçlamalar İslA,m'rn kendisine değil, çağdaş Müslü-
man]ann dinlerini anlayış tatzına yöneltilmektedir" (s. 45). Din
çewelerinin fel.sefeye ve felsefecilere yalnrz düşünsel kalmayan
baskrlarrnrn ne gibi sonuçlar doğurduğunu çarprcı biçimde bel-
geledi ve haklr şikd,yette bulundu (s, 46 f., 62). Söze devamla akrl
ve mantık (s. 51-54), hakikat (s. 54), siyasal demokrasi (s. 56),
zary:.ana ilişkin tavır (s. 58) ve insan görüşü (s. 60) konulannda
felsefeyle İsld,m'rn karşrkarşıya gelmelerini tartıştr. sonra felse-
fenin alçakgönüllü görevini belirtti: "Dini düşüncenin çoğu kez
derine inmeden kullandığr yahut da anlam]arrnın yeniden be-
lir]enmesini güncel değişmelerin gerektirdiği bazı kavram|ara
ışık tutmak" (s. 67).

Hanafi ve zakartya'nın anahatlannı çizdikleri başlıca so-
runlar, diğer katıIaniarca farklı yoğunluk ve nitelikte farklı yön-
lerden ele alrndı. Ürdün Üniversitesi'nden Adil Dahir, "Arap
toplumunda felsefenin ro]ü" çalrşmasında (s. 71-91), felsefenin
toplumsal işIevini özünde eleştirel-değerlendirici olarak belirt-
ti. Modern "Batı" felsefesine şiddetle çattı; çünkü eleştirel işlevi-
ni yerine getirmiyor, "egemen ideoloii"nin silahr oluyor, "tutu-
cu,ideolojik" rol oynuyor (s. 71). Dahir'in kanrsrnca (ama buna
sonuna kadar katılmak mümkün değil), aynr durum, Arap fel-
sefesinde de var, o da soyutluk, kibirli yansızlık, bilim uşaklığı(scientisizm), biçimsel akıIcılık ve akademizm peşindedir (s.
77 f ). Arap felsefesini, "epistemolojik, antropolojik ve lojik ha-
pisanesinden kurtarmak için" (s. 89), akla güvenmek ve eleştiri
yanmak gerekir. BaşIrca dileğini şöyle özetledi: ''Özel olarak fel-
sefenin soııınlarrnı değil, genel olarak insanın sorunlannr fel-
sefenin temel çıkış noktasr olarak seçmeliyiz'' (s. 91).

Sacid Binsacid (Rabat), "Günümüzdeki Arap düşüncesinde
felsefi akımlar ve mirasa tavrr: giriş notlan" bildirisinde (s. 93-
100), Arap ülkelerinde yaygınlaşan miras tartrşmasını tah]il et-
ti. yeni etkilenmelere değindi ve Maıxçı Arap felsefecilerden,
onlarrn konumunu reddetmekle beraber, söz açan az sayıdaki
konuşmacrlardan biri oldu. Miras ve felsefe üzerine görüşleri
soyut parçalar ve tarihdrşı kaldığindan, çrkanmlan, Avrupa dü-
şünce tarihiyle su götürür paralellikler kurma an ve ''eski-mo-
de f1", "Doğu-Batr" gibi kurgulardan öteye geçemedi.
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Ahmad Subhi (İskenderiye), "Arap yurdunda İsl6mi felse-
fe doğrultulan (1960-1980) " başlıklr bir bildiri sundu (s. 101-119)
"İslö.mi" srfatrnr seçmesi, teorik bir programa işaret ediyordu.
Ona göre, İslğm Arap kültürünü büyük yapan belirleyici etken-
di; bu nedenle, "(Fmma'nın kültürel kişiliğinin yeniden keşfi"ni
talebetti. Arapçada, hem islömi ümmet, hem de ulus anlamrna
golen "[rmma'nın yaratıcr manevi varlrğı" yeniden kazanrlma-
lrydi (s. 118). Subhi 19. yizyıl ortasrndan beri Arap ülkelerinde
felsefe tarihinin önemli sayfalannı derleyip yorumladı. Müslü-
man reformcu]ann isteklerini yenilediı eskinin donuk kopyasr-
nr çekmekten uzaklaşılmalr; bunun yerine dini-hukuki kaynak-
ların özgürce yorumu geçmeli.

Aden Üniversitesi temsilcisi Mahrnud Amin al-'Alim'in Arap
toplumunda Marxçr felsefenin sözcüsü olarak kürsüye çıkrşı, si-
yasal ve bilimsel nedenlerle büyük önem taşıyordu. "Mısırda
Lise 2'de felsefe öğretim yöntemi için üç metin ve üç tutum" bil-
dirisinde (s. 126-149), orta öğretim kitaplarını tahlil etti. Bun-
lar, ileri gelen felsefeciler olan Yusuf Karam, İbrahim Madkur
ve Zaki Nağib Mahmud tarafindan, modern Mrsrr tarihini üç
aşamada kapsayacak biçimde yazrlmrşlardr: 1952 Dewimi önce-
si, Nasrr Dönemi ve Sadat yönetiminde kapitalist restoı.asyon.
A]-'Alim, değişen siyasal kümelenmelerin felsefe sorunlarrna
bakışta farklı ağırlık ve vurgulamalara nasrl yol açtrğrnr, ama
hiçbirinin, burjuva ideolojisinin ortak temelini terkedemediğini
gösterdi. Kongre kitabında bu çalışmaya verİlen saygln mevki,
üstün niteliği için sadece bir son söz anlamına gelmez.

Ürdün Üniversitesi'nden Adib Nayif Diyab, "Akademik ça-
lışmalanmrz ve çağdaş Arap felsefesinin doğuşu"nu açıkladr (s.

151-169). O da Hanafi'nin 'üç görünüm"ü ile özdeş olan, felsefi
düşüncenin üç mihveri üzerinde durdu: a) Eski metinlerin krsrr-
ca incelenişi zamanrmtzln görevlerine uygun düşmüyor; b) "Ba-
tr" felsefesi toplumsal gelişimin temel sorunlanndan kaçrnryor,
parça a|anlara kayryor ve böylece her iki uğraşrn yaran ancak
şarta bağlı oluyor; c) "Mödern Arap düşüncesi ve onun konu-
su... bizim siyasal- toplumsal sorunlanmızdır. Özgül anlamrnda
bu fe]sefe değildir, çünkü güncel kültürel ikilemlerimizle uğra-
şır" (s. 163). Bu sorunlarr pek az sayıda Arap felsefeci ortaya
atmıştr; dünyagörüşsel bir yöntem geliştirmek zorunludur; böy-
lece historizmin, dil-analizinin ve fenomenolojinin bir sentez!
gözönüne getirilecektir (s. 168 f.).
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Dr, Ahma9- 
Y?dİ (Amman), güıcel Arap felsefesinde özel-Iikle Zaki Nağib Mahmud'un ujraşıyıa önemli bir akım halinegelen mantıki pozitivizml ele Jldı, "Yerrl-porl]i;;;* ve çağdaşArap felsefi düşüıcesina" -u.rİrki analiz'' İ.. İ?İ-ror). Madi, zoArap felsefecis_inin mantrki p"rıtl"lrole ilgili yazılannr inceledive onlarrn bu felsefede öngördükl9ri vöntI;#;;; görüşü ay.nm,,ır; tam kesin mantılıi ve dilsel-anaıitik inc;i;;elerin geneluzlaşrm yoluyla öilimsel onayl,anmaslnı ve pozitivizmin dünya-görüşsel önermelerini reddetİi.

Kamal 'Abd al-Latif (Rabat,Üniversitesi), .'Çağdaş 
Arapdüşüncesinde Batr felsefesi t*"ı.ru.ırİn varlığr'' üzerinde ko-nuştu (s, 203-214) ve şu so.ruç]an 9§r{, 1) ''ilahiyatçı düşüı-cenin egemenlİği, 

_çağdaş a.up teorı rıretı-ı uıurrJa felsefi te-ori-pratiğin zorunlulukla rol. oİ.rrr demektir'', 
-r)' .'Br&mlılı-

ğın süregİtmesi- sadece gat.I. iı- orıu.ırrce oluşturmuştur: kÖk-Ieri bizim tarihimize vr,nuİ"r-tir tarihte 
"İrr.O.üuünc€...'';3) "Felsefi-teorik 

"y]._1... 
tlİ."çÜler düşüncesidir''; 4) ''Bu dü-şünce toplamacıdır (elektrikl 

"" ";a""l telsete İa.l* *^rr", o"-taya çıkan felsefelerle eleştirel--taİhi ilednin İffi;ğ"dur'' (s.213). Konuşmacrnın ta]ebi ..çifte 
eİeştlrl'' uygulamaktrı hem ken-di miraslann.a, hem ''Batılr'' fe-I-str" (s. 213).

Rabat Üniversitesi'nden Muhammed Waqidİ'niıı bildirİsİ,"Yusuf Karam, easdas Aristotelesci metafizİk'' (s. 215-236) veMag:id Fahri'nin "Hümanist.r"uior*.uk felsefe'' bİIdirisi (s. 239-251), içerik bakrmrndan birbirino Jtr"* n"eı,yJı;fraqıdı, Ka-ram,ın ortaçağ Arap teıseresıniÜ 
§.ı"1";;;;.i;nek çizgi-sini zamanımrzda c=|a-ldırma- girişimiyle hesaplaşarak, buna"tarihsizlik ve soyutluk'' r.. zİzİ '.r_rrrr- tarıhı ve topıumsalboyutunun yoksunJuğu" (s. zsii ierter, raı,JPir*orr", gelene-ğe tutundu ve "imkd,n, g"rç"k;ş,İİru,, teıseresi o"".a, k. 246);

-."İif"§;;'JİrT' topıumsar ;;;, uygulanabilır bir dünya
Rabat Üniversitesi'nden 'Abd as-Salam Bin'abd al-'Ali, ''Mag-reb'de felsefi düşünceni" 

"rrtıri]' bildirİsind,e, mevcut felsefitutumlarr inceledi. Al-'A;;ı.rli"*tr, aynlma ve ..tarihimarksizmi alma'' tezinden 
"rut-a"İ"raJr, al-Gabiris'in tezini sa-ırundu: mirasr easOlşlast1.*ut, 

"İ"ştl.u."t benimsemek; mira-
:ff'*H|ilri#,,:'Hr]*,ği' J;]L ıoeoıoıikÇ, *,,, 

", işıevi
Ürdün Sanayİ ve Ticaret Bakanlığından Dr. İbrahim Badran
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(konusu: "Arap zihniyeti üzerine", s.275-28ü, teorik düşünceyİkitte bilinci ve sosyal psikoloji bağlamında ele alarak, zihniye_tin önemli ölçüde kopuirluk ve tutarsı.zlıkla dolu olduğunu, çün-kü yüzyı]larca süren kokuşma ve yabanc, 
"g"*".ıiğı tarafındanşekilsizleştirildiğini belirtti. Toplumsal aegşım, .'Bltı]ııaşma 

veyabancrlaşmaya götürmüştıır, aıışıınceylelarihin bağnı kopar-mıştı.r" (s. 281). Bir "teknolojik zihniyetin yaratıması''nı, bununmodern bilim ve teknik çağına uygun olmasrnr tatebetti.
Modern düşünceyi kawamada dil bakımı,ndan karşılaşılangüçlükleri, Ürdün Üniversitesi'nden salman ri-gud* sorunedindi: "Arap dilinde felsefi terim sorunu'' (s. 291-304). ModernArapçada olgunlaşmamrş felsefi terminolojı yüzrı-ıiden doğanbüyük güçIüklere değindi; kav.amların türedikleri dildeki srniArapça metinlere uygulanmalarrnrn yarar ve zararlarını tartış-tı, Arapçanın zengin imk,nlan tutarlr bir felsefi terimbilgisi içinkullanıImalıdır diyerek, bunun dilsel olmaktan çok, felsefi birsorun olduğunu haklı olarak ileri sürdü.

Eldeki malzeme tümüyle ve açrkça şunu yansrtryor: günü-ınüzde Arap üIkelerinde felsefe derin bır değışme ,,ı."", içinde-dir, Hanafi'nin dile getirdiği teıseJe bunalımr, Arapçadaki bur-juva-Avrııpa felsefesinden tr.irra-arap felsefesine geçişin he-nüz tamamlanmamrş olmasından doğuyor'uı."i"-ru.rn' çaIış-masrnda metinlerin tekrar]anmasrndan, toplumsal gerçekliğin

"İ,Tİ}Tl §r,fu'rtirilmesi 
ıçın- feısete trrı,]rı" iğ.ru_uru

Bu gibi içerik sonınlan yanında, tutanak cildİ (kongre ki-tabı) bir dolu aynnt-ıIı bilg"i 
-verıyor. 

Düşünürleri okurlara ta-nrtma amacıyla konulan ''kimlikçe'' önemli; ama arada şu bilside veriliyor: yedi suudi Arabistai üniversitesinin hiçbirinde fel-sefe bölümü Yok. Kat_ılanlann çaırşma ve bitdirilerinde verdik_Ieri kaynaklar, Arap üI,keterind"tı s,i"""r felsefi yayınlarm tambir bibliyograf,yasınr çüarmaya y"T"r.
Kongre, bir "Arap felsefe cemiyeti" kurulmasr niyetininaçrklanmasıyla faalİyetini bitirdi. Bu cemiyet şu konulan araş-trracaktrr: Arap felsefecilerın çataiannın birleştirilmesi; ulus-lararasr kongrelere, kurumla.""".-nı.ııklere katılmalan; henüzfelsefe böIümleri olmayan arup ııiıversiteıerinde bu bölümlerinkuru]ması iÇin çalışmalar; çağd"u Luo düşüıcesinin Arap üni_versitelerİnde öğrenilmesi; Doğu r"],,ıç.ır"ü dünya,, felsefeleri_nin incelenmesi; felsefe öğret"iminln orta dereceli okullara ve
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fen faJıültetprtne daha da yayılması; bir tüm-Araplar felsefe der-
gisinin çıIrarılması; stireu. felsefe kongre ve sgminerlerinin dü-
zenlenmesi ve başı çeken çağdaş Arap filozof ve düşünürlerin
eserlerinfuı yayımlarıması. Bu niyetlerin gerçekieşmesi için gö-
rüşmeler kuveyt Üniversitesi'nde yapıIacaktrr; bunun için daha
kongre esnasında, oranrn felsefe bölümü başkanı Dr. Fua,d Za-
kariye ile ilk temaslar yapılmıştır

NOTLAR:
(1) kerredeki bütün sayfalar bu cilde aittir. sonradan öğrendiğime göre

(Kasım 1986), bu kongrenin ikinci bir tutanak cildi Kahire'de hazırlan-
maktaür ve bildiriler üzerine tartrşmalarr da içerecektir.

(2) "Batı" mirası ve "Batı" felsefesiyle öncelikle Avrupa ve Kuzey Ame-
rika etkileri kastediliyor. kongre esnasında "Batılı" terimiyle geç-bur-
juva felsefesi de kastediliyordu.
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FELsEFE BlBLivoonAFyAsı

ARAP HARFLİ rÜnrçr FELSEFE KİTAPLARI
KAYNAKÇASI (lB49 _ l92B)-

A. Fahri, Benjamin Frank-
lin, İstanbul, 1307 t18911,

İstepan Mat., 79 s.
Abdullah Cevdet, Bir zeka-

yr feyya,zı Doktor Gustav
Le Bon'un ilm ve tefekkür
aleminde gördüğü iş, İstan-
bul, 1925, Necm-i İstikbal
Mat., 112 s.

Abdullah Cevdet, Cihan,ı İs,
l6ma dair bir naz,ar,ı ta,
rihi ve felsefi, İstanbul,
1922, Necm-i İstikbil Mat.,
QDc

Abdullah Cevdet, Dimağ ve
meleki,t,i akliyenin fiziyo,
lacya ve hrfzrssrhhası, İs-

tanbul, 1919, Matbaa-i
Amire 426a26*10+3 s.

Abdullah Cevdet, Fenni ruh
Dimağ ve ruh-tefekkür-vic,
dan ve tefekkür, İstanbul,
1911, Matbaa-i İçtihad 136

s., (Dr. Karl'rn mektupları-
nr içermektedir).

Kaılir YERCİ

Abdullah Cevdet Fiziyolac-
ya ve hıfzıssıhhat,i dimağ
ve melek6.t-i akliye, İstan-
bul, 1894, Mahmut Bey
Mat., 212*12 s.

tAbdullah Cevdet], Fünün
ve felsefe. Tarih,i tesvid.
Taşbasması. lCenevre],
1309 t1897], 31 s.

Abdullah Cevdet, Fünün ve
felsefe, 2. tb.; Mrsrr, 1906,

Matbaa-i İçtihad. 49 s., Kü-
tüphane-i İçtihad Adet: 6.

Abdullah Cevdet, Fünün ve
felsefe ve felsefe sinihalan,
3. tb.; İstanbul, 1912. Mat-
baa-i İçtihad, 159 s,, Kütüp-
hane-i İçtihad Adet: 6.

Abdullah Cevdet, Hadd,r te'-
dib Ahrnet Rıza Bey'e açık
mektup, Tab'-r sdni (ikinci
basrm); İstanbul, 1912. Mat-
baa-i İçtihad., 72 s.; (İlk ba-
srm: Paris, 1903).

* Aynı adı taşıyan bir çalrşmamız, Günümüzde Kitaplar Dergisi'nin 19,

20/2| ve 22. (Temmuz, Ağustos/Eylül, Ekim 1985) sayrlarında, 246 yapr-

trn kaynakçasr verilerek yayınlandı. Bu çalışmamızda ise, saptadığrmrz

50 dolayrnda yeni yaprt eksik kalmış bll-
gileri tamamlanmıştır

daha verilmiş, kimt yapıtlarrn

157



Abdullah Cevdet, İki emel,
Kahire, 1316 t190O]. osman-
li İttihat ve Teralrki cemi-
yeti Mat., 32*3 s.

Abdu]lah Cevdet, İki emel,
t2. bs.J, Mrsır, 1906. Mat-
baa-i İçtihad,, 32 s,; Kütüp-
hane-i İçtihad Adet: 4.

Abdullah Cevdet, İtl emel,
3. bs., İstanbu], 1914, Mat-
baa-i İçtihad 31 s.; Kütüp-
hane-i İçtihad Adet: 83.

AMullah Cevdet, Uyanrnrz!
Uyanrnız! \ıIrsır, 1907. Mat-
baa-i İçtihad 36 s.; Kütüp-
hane-i İçtihad Adet: 9.

Abdurrahman Lütfullah,
Din'in birliğd, dolayısıyle
tabiat, madde, kuwet, mil-
liye nazariyelerinin sükütu,
Istanbul, 1337 t1921],
Necm-i İstikbal Mat., 23 s.

Abdurrahman Sami tPaşal,
Rumus-ul hikem, İstanbul,
7287 t187O], Şeyh Yahya
Efendi Mat., 128 s.; (Arap-
ça çevirisiyle birlikte yeni
basrm: Trablus Şam: laız,
t1894], Matbua-ü belaga
168 s.).

AMurrahman Şeref, İlm-l
ahlik, İstanbu], Mekteb-i
Mıitkiye-i ŞAhA,ne Litograf-
ya Destgdıhr, Taşbas[ı€}s4 5.
sınıf, 1314/|316 t1898-1900].
136 S.; 6. srnıf. 7372/I37g
t1896-1897] . 12? s.; Matbaa-i
Amire 1316 tlgool. 150 s.;

Abdıilhakim Hikmet, Elhac,
Felsefe ve hikmet, Paris,
1903, İmprimerie de l'Est-

Quest, 41 s.; Külliyat-ı Hik-
met, Cüz: 1.

Ahmet Canib, Cümel-i hike-
miye-i Türkiye, Kastamonu,
1309 t18931. Vilayet Mat.,
22 s,

Ahmet Hamdi, Hikmet-i si-
yasiyye, İstanbul, 1328
t1912l. Edep Mat,, 341*g s.

Ahmet Hamdi Şirvani, Ma-
kalat-ül-urefa fi mesail-il-
hükema, İstanbul, 1285
t1868]. Tasvir-i Efkğ.r Gaze-
tehanesi, 84 s,

Ahmed Hamdi, Mantrlı, İs-
tanbul, 1293 II877l, el_Hac
Mustafa Efendi Mat., 24 s.

Ahmed Hamdi Şirvani, Muh-
tasar maııhlç İstanbul,
1299 t18831. Babıili'de 10
no.'lu Mat., 40 s.

Ahmet Mithat, Ben miyim
hikmet-i maddiyeye müd6-
fa,a, İstanbul, 1308 t1892l.
Tercüman-ı Hakikat tMat.],
124 S.

Ahmed Mithat, Beşir Fuad,
İstanbul, 1887.

Ahmeü Mithat, Durüb-i em-
s6l-i Osmaniyye hikemiyya-
trnın ahkimınr tasvir, İs-
tanbul, L874/75, tAhmet
met Mithat Mat.],224 s.

Ahmet Mithat, Felsefe-i ze-
nan, İstanbul, 1287 ] 1870 t,
Muharririn zatına mahsus
matbaa, 196-298 s; Q. ba-
srm: İstanbul, |2g2 t1875],
Kırk Ambar Mat.).

Ahmet Mithat, Hali-üukad,
İstanbu], 1307 ]1889t.
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Ahmet Mithat, İlham ve tag-
Iitat. Psikoloji yani fenn-i
menafi el-ruha dair bazı
mtilihazat, İstanbul, 1884.
Tercüman-r Halıikat Mat.,
176 s.

Ahmet Mithat, Schopen-
hauer'in hikmet-i cedidesi,
İstanbul, 1304 I1S88l, Ter]
cüman-r Hakikat Mat., 155 §.

Ahmet Mithat, Tarih-i hik-
met.

Ahmet Muhtar, Hikmet-i te-
fekktir meal-i Fikret, İs-
tanbul, 1318 t19O2], Mah-
mud Bey Mat., 53 s.

Ahmed Muhtar, Hu_lasa-imaııtık, İstanbul, 1312
] 1896 t, Alem Mat., 23 s.

Ahmed Rasim, Cümel-i hike-
miye-i Osmaniye, İstanbul,
1303 t1887l. Şirket-i Müretj
tibiye Mat., 64 s.; Osmanlı
Kütüphanesi Adetı 6.

Ah_met Rıza, Birinci layiha,
Cenewe, 1313 t1897l.

Ahmed. Şam'i, Htilğsatii'l-ah-
Iak, İstanbul, 1323 t19o7l.
Asrr Mat., 63 s.

Ahmet Şuayrp, Hayat ve ki-taplar, İstanbul, 1326
t191O], Matbaa-i Hukukiye,
4o7 s.; (İIk basım 19O1'de-
dir).

Akçura Yusuf, Muasrr Av-
rupa'da siyasi ve içtimai fi-kir cereyanlan, İstanbul,
1926.

A]l İrfan Eğribozi, İm-i ah-

val-iruh, İstanbul, 1909, Ru-
şen Mat., 101*2 s.Ali İrfan Eğribozi, İlm-l alı-
val-i ruh, 2. Basrm, İstan-
bul, 1922, 95 s., İıınaı ı<ıı-
tüphanesi.

Ali Kemal, İım-l ahi6k, İs-
tanbul, 1330 t1914]. Sabah
Mat., 3OO s.

Al] 
_Reşad, Faşiznı, İstanbul,

(1348 D Kanaat Mat., 126 s.Alinecippaşazade A. Hamdi,
fahivet,i aşk, istanbul,
18B1. Mahmut Bey Mat.,
21*1 s.

Ali Rrza, Hulasa-i akaid, Ada-na, 1316 t190O], Vilayet
Mat., 1O8 s.

Ati Sedad, Nizan-üI ukul,
fi'l-mantık ve l'usül, lİstan]
bul, 1303-1887, Karabet ve
Ka^sbar Mat.J, 40*251 s.Ali Sedad, Lisan-ül mizaır.
Istanbul, 1306 t189ol, xara]
bet ve Kasbar Mat., 128 s.;(Önceki yaprtın özeti nite-
liğindedir).

tAşdenıirl, Şevket Süreyya,
Lenin ve loninizm, isİarr-
bul, 1924, Cüan Mat., 63*1
s.; Aydın]ık Küiliyatı: 10.

Babanzade Ahmet Naim, FeI-
sefe dersleri, İstanbul, 1914-
15.

Babanza.de Ahmet Naim, Hik-
_ met deı,sleri, İstanbul, 1912.
Bafink, Dr. B., Tabii ilim]erin

umumi netice ve meseleleı.l
veya tabiat felsefesine met-
hal, Çev. Dr. Avürrefik, İs-tanbul, 1339-42 1792g-26l,
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Matbaa-i Amire, 171 s. Ma-
arif VekAleti Neşriyatr Adet:
33:

Baha Tevfik, Felsefe-i ede,
biyat ve şair celis, İstanbul,
].33o t1914]. Necm-i İstik-
bal Mat., 76*2 s.; Teced-
düd-i İlmi ve Felsefi Kütüp-
hanesi Adet: 12.

Baha Tevfik, Felsefe-i ferd,
İstanbul, 1332 t19161, Ked-
ron Bedrosyan Mat., Cemi-
yet Kütüphanesi, 12O s.; İtim
ve Felsefe Kütüphanesi
Adet: 1.

Baha Tevfik, Hassasiyete da,
yanan ahtak.

Baha Tevfik, Muhtasar fel-
sefe, İstanbul, 1331 t1915],

A. Asaduryan ve Mahdum-
iarr Mat., 231 s.; Tefeyyüz
Kütüphanesi.

Baha Tevfik - Ahmet Ne-
bil - Memduh Süleyman,
Nietzsche. Hayatı ve felse,
fesi, Neşreden: Garbis Fik-
ri, İstanbul, Müşterekü'l-
Menfaa Osmanlr Şirketi
Mat., 128 s.; Teceddüd-i İl-
mi ve Felsefi Kütüphanesi
Adet: 8.

Baha Tevfik, Teceddüd-ilıni
ve edebi, psikolo|iye, a}ıla,
ka, mantrğa ve edebiyata
dair en son nazariyeler, Is-
tanbul, t.y. Müşterekü'l-
Menfaa Osmanlr Şirketi
Mat., 219*2 s.; Suhulet Ki-
tabevi.

Baha Tevfik, Yeni ahlik,
İstanbul, t.y., Suhulet Ki-
tabevi.

lBalaban] Mustafa Rahmi,
Felsefeden aHak (Liselerde
okutturulmak üzere...), İs-
tanbul, 1339 t1923]. Mat-
baa-Amire, 50+2 s,; Maarif
Vekd,leti Neşriyatı Adet: 24.

IBalaban], Mustafa Rahmi,
Küçük felsefe tarihi, İstan-
bul, 1339 11923]. Matbaa-i
Amire, 181+1 s.; Maarif
VekA,leti Neşriyatı Adet: 39.

1Balaban], Mustafa Rahni,
Ruhiyata methal, İstanbul
1920. Matbaa-i Amire, 4g+2
s; Türkiye Büyük Millet
Meclisi Maarif VekAleti
Neşriyatı.

lBalaban] Mustafa Rahmi,
Terbiyevi ruhiyat liboratu-
varı, İstanbul, 1920. Mat-
baa-i Amire, 314 s; Maarif
VekdJeti Sayı: 22.

IBaltacıoğlul İsmail Hak,kr,
Din ve hayat, İstanbul 1334

t1918], Kader Mat., 43 s. (2.

basım: 1339 (t1923], 52 s.

tBaltacıoğlul İsmail Hakkr,
ınn-l ahval,i ruhdan bir
parça, his, fikir, irade, se-
ciye, İstanbul, 1340 I|924l,
Iılekteb-i Harbiye Mat., 12 s.

tBaltacıoğlu] İsmail] Hakkr,
İlm-l maırtrk, y.y., t.y.; l
Cuz 64 s.; 2. Cüz: 184 s.

lBaltacıoğlul İsmail Hakkı.
Kalbin gözü, İstanbul, 1922
(Felsefi bir yaprttır).
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tBaltacıoğlul İsmait Haİ<kı,
Rouss€au'nun terbiyo fel-
sefesi, İstanbul, 1925.

Barbe Abbe, Tarih-i felsefe,
Çev. Bahur İsrail, İstanbul,
1332 t1916], Matbaa-i Ami-
re, 436 s; Maarif-i Umumi-
ye Nezareti Telif ve Tercü-
me Kütüphanesi Adet: 46
(Dr. Rıza Tevfik'in bir mu-
kaddemesiyle).

Bennier Gaston, Hüceyre ha-
yatın €sası, Çev. Fikri Tev-
fik, İstanbul, t.y. Necm-i
İstikbal Mat., 238*2 s; Te-
ceddüd-i İlmi ve Felsefi Kü-
tüphanesi Adet: 11.

Bergson Henri, Gülmek ne,
dir ve kime giilüyoruz?,
Çev. M. Şekip T\ınç, İstan-
bu], 1918, 80 s; suhulet Kü-
tüphanesi.

Bergson Henri, Şuurun bi-
livasrta mutalan hakkrnda,
Çev. Halil Nimetullah lÖz-
türk], İstanbul, 1928, Dev-
let Mat., 248 s; Maarif Ve-
k6,1eti Neşriyatı.

Bertrand Alexis, Meb6di-i
felsefe-i ilmiyye (MekA.tib-i
Sultaniyyenin 12. seneleri-
ne mahsustur. 1. c.), Tercü-
me eden: Salih Zeki, İstan-
bul, 1333 t1917], Matbaa,i
Amire, 302+7 s; Maarif-i
Umumiyye Nezareti Telif ve
Tercüme Kütüphanesi Adet:
1.

Bertrand Alexis, Felsefe-i ah-
li,kiye; mebadi-i felsefe-i il-
miye ve felsefe.i ilmiye ve

felsefe-i ahiaİ<İyö, İz.c.İ,

Çev. Salih Zeki, İstanbul,
1334 t1918], 295 s; Maarif-i
Umumiye Nezareti Telif ve
Tercüme Kütüpharıesi.

Beşir Fuad, Beşer, İstanbul,
1303 11887], Kihran Mat.,
128 s.

Beşir Fuad - Muallim Naci, İn-
tikad, İstanbul, 1304 [1888],
Mahmut Bey Mat.

Beşir Fuad - Fazlr Necib, Mek-
tubat, [Z. basım], "İstanbul,
1313 ı1897], Babrali'de 25
no.'lu Mat., |27 s; Şefik Kü-
tüphanesi, (İlk basım, İs-
tanbul, 1305 t18891, Mih-
ran Mat.).

Beşir Fuad, Victor Hugo, İs-
tanbul, 1301 t18851,255+ 1 s.

Beşir Fuad, Voltaire, İstaıı-
bul, 1304, t18881, A.M. Şir-
ket-i Mürettibiye Mat., 139

s; Osmanlı Kütüphanesi,
Adet: 9-10.

Binet Alfred - TH. Simon,
Çocuklaıda zekinın mikya-
§ı, Çev. İbrahim Al6ettin
[Gövsal, İstanbul, 1915,
Matbaa-i Amire, 3+68 §.

Maarif-i Umumiye Nezareti
Telif Tercüme Kütüphane-
si: 17.

Binet Alfred, Ruh ve beden,
Çev. Hüseyin Cahit tYal-
çınl, İstanbul, 1927, Tanin
Mat., 298 s; oğlumun Kü-
tüphanesi.

Boirac Emile, Felsefe ya}ıut
hikmet-i naıarlye, (1. Ki-
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tap: İIm-i ahval-i ruh), Çev.
Mehmet Emin tErişirgill,
İstanbul, 1330 t1914], Araks
Mat., 316 s.

Boirac Emile, İlm-l mantık
Çev. Reşad Nuri Güntekin,
İstanbul, 1330 t19141, Ka-
naat Kütüphanesi ve Mat.,
123 s.

Bougl6 C., İürn-i içtimat ng-
dir?, Çev. Mustafa Suphi,
İstanbul, 1911, Mürettibin-i
Osmaniye Mat., 173+2 s;
Millet Kütüphanesi Adet:
16.

Bourdel Char]es, İlim ve fel-
sefe, Çev. Mehmet Ali Ayn,
İstanbul, 1331 t1915], Mat-
baa-i Amire, 146 s.

Boutmy Emile, İngiliz kav-
mi, Çev. Abdullah Cevdet,
Kitab-ı evvel. Mrsır, 1909,
Matbaa-i İçtihad, 1OO s; 2. ve
3. Kitab: İstanbul, IglL, 244
s; 4. Kitab: İstanbu], 1912,
Matbaa-i İçtihad, 387 §; Kü-
tüphane-i İçtihad Adet: 22.

Boutroux Emile, İllm ve
din, Mütercimi: Hüseyin Ca-
hit tYalçın], İstanbul, Ig27,
Akşam Mat., 512 s; Oğlu-
mun Kütüphanesi lDizisil.

tBölükbaşı], Dr. Rrza Tevfi]ı,
AMülhak Hamid ve müla-
hazat-ı felsefiyesi, İstanbul.
1918, 550+2 s.

tBölükbaşı] Dr. Hıza Tev-
fik, Estetik, İstanbul, 1336
trszol, Darü'l-Fünun Mat.,
64 s., Taşbasmasr; İstanbul
Darü'l-fünun Edebiyat Med-

resesi Felsefe Şubesi Adet:
12.

tBölü]ıbaşıl Dr. Rıza Tevfik,
Folsefe dersleri, Üpist6me-
logie. Mebhas-r m6rifet, 1.
ks., İstanbul, 1330 t19141,
564+16 s., 2 planş; Kanaat
Kütüphanesi.

tBölükbaşıl Dr. Rıza Tevfik,
Mebhas-ı mirifet, Taşbas-
masr.

tBölükbaşıl Dr. Rıza Tevfik,
Mabad-et-tabiyat. Ontoloji
mebahisi, İstanbu], 1336
t192O], Darüfünun Mat.,
44 s. (bitmemiş), Taşbasma-
sr; Darülfünun Edebiyat
Medresesi Fe]sefe Şubesi
Adet: 14.

tBölükbaşı] Dr. Rıza Tevfik,
Mabad-et tabiyyat dersleri-
ne ait vesaik, İstanbul,
1335 t1919l, Darülfünun
Mat., 744 s. (bitmemiş),
Taşbasması.

lBölükbaşı] Dr. Rrza Tevfik,
Mufassal kamüs-i felsefe,
(1. c.: Kamüs-i umüminin
yalnız ıstilğ,hat-i felsefiyye
krsmrnı şömildir), İstanbul,
1330 11914], Matbaa-i Ami-
re, 806+2 s.

tBölükbaşı] Dr. Rrza Tevfi]r,
Mufassal kamüs-i felsefe,
\, c,, 2.Ciiz 2. c,, I. Ciizı
İstanbul, 1332, ].336 t1916,
1920], Matbaa_i Amire; 1.
c., 2. Cİiz; 1332 t1916l, 2L7-
806+2 s; 2. c., 1. cüz; 1336
t192o],40O s; Maarif-i Umu-
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rnİyye Nezareti Telif ve Ter-
_ 

cüme Kütüphanesi Adet:54.
tBöIükbaşı] Dr. Rrza Tevfik,

Felsefc şerhleri, İstanbul,
1332 t1916J, 40O s.

{Bölükbaşı], Fi]ozof Rıza
Tevfik, İstanbu_l, 1328 t1912l,
Reşadiye Mat., 16 s; Hürri-yet ve İtlat xiıtüphanesi
Adet: 1.

Buharin N. - Y. Preobrajenski,
Komünizm elifbasr, Bakıi,
1920, 348+5*7 s.

Buyse Dr. Ömer, Umumi ve
6Ii Amerika terbiye usüIle-
ri, Çev. Abdullah Cevdet,
Cilt 1-2-3, İstanbu], 7925-26',
Matbaa-i Amire, 610, 384.
381 s.

tBüchnerJ Ludwig Fenn_i
ruh. (Krafta und Ştaff Ki-tab-i meşhurunun üç meb-
lT.l tamaıniyle, diğer te-fahhusit-i fenniyeyİ havi-
dfr], Mütercimi: Dr. Abdul-lah Cevdet, İstanbul, 1911,
Matbaa-i İçtihad, 136 s; 1çli-
tüphane-i İçtiha.d Adet: 25.

Büchner Ludwig, Madde ve
kuwet, Cilt 1-2-3, Çev. Ah-
met Nebi] - Baha Tevfik, İs-tanbul, t19111, 736 s; Teced-
drld-ü İlml ve Felsefi Kütüp-
hanesi kitap +.

Cemil Zeki, İbn-i Haldun, Nd,-
şiri: İbrahim Hilmi, İstan-
bul, 1317 t19O1], 45 s; Ki-
tabhdne-i Hilmi, Adet: 5.

Claparöde Edward, Çocuk

ruhiyah ve tecrübi pedag6,
ji, Çev. Mustafa Rahmi tğa-
laban], İstanbul, 1923, Mat-
baa-l Amite, 777*2 s; Ma-
arif Vekdleti.

Clapar6de Edward, Çocuğunpsikolojisi ve tecrübi Feda-
qoİi, Çev. Hüseyin Cahit{Yalçınl, İstanbu], ısİa,
Dev]et Mat., 492 s; Maarif
Vek4leti.

Cemil Zeki, İbn_i Haldu4 N6-
şiri: İbrahim Hilmi, İstan-
bu], 7317 t19O1], +s ., lçı-
tabhane-i Hilmi, Adet: 5.

Clapar6de Edward, Çocuk ru-hiygt, ve tecrübi pedago-
ii, Çey,Hüseyin Calılt lİ-al-
_çı_n], İstanbul, 1928, Devlet
Mat,, 492 s; Maarif Vek6leti.

Cuvier Armand, Felsefe elif-
!?ır. Ruhiyat, Çev. Hasan
lU tYücel], İstanbul, 1339
t1923], Teşebbüs Mat., 218s; Darülfünun Edebiyat
Medresesi Neşriyat Encü-
meni Neşriyatr (Dış kapak-
ta yaprtın a,dı Ruhiyat EIif-
basıdır.)
Cümeli-i hikemiye-i ecnebi-
{e, Istanbul, 1303 t1887]
Şirket-i Mürettibiye Mat.,
Osman]r Kütüphanesi Adet:
3, +; ı. cüz: Halil Edib 64 s;2. Ciiz: Ahmed. Rasim s7-
128 s.

tÇambel] Hasan Cemil, Fich_
t9 ve, Fichte'nin hitabeteri.
Ankara, lg27, Türk Ocak-
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lan Merkez Heyeti Mat.,
351 s; planş; fiirk ocaJç-
larr Hars Heyeti Neşriyatı,
Sayr: 8.

IÇankıl Mustafa Namık, Ru-
hiyat. Felsefe dersleri İs-

tanbul, |926,27, Harbiye
Mektebi Mat., 299 s.

Derey Silvain, Herbert Spen-
cer'in din ve ahlak hakkrn-
dalri nazariyesi, çev. Meh-
met Münir [Ertegünl, İs-

tanbul, L327 t1911-1, Mü_
rettibin-i Osmaniye Mat.,
23 s; Meziyet Kütüphanesi
IAdet:l 8.

Descartes Ren6, Hiisn,i ida-
re-i akl ve ulümda tahari-i
halıikate dair usul hakkm-
da nutuk, çev. İbrahim Ed-
hem tDirvana], İstanbui,
1311 t1893], Mahmutbey
Mat., 2O8 s.

Descartes Ren6, Usul hak-
kında nutuk, 2. basrm, çev.
İbrahim Edhem [Dirvaııa],
İstanbul, 1928. Devlet Mat.,
119 s; Maarif Veköleti.

Dewey John, Mekteb ve ce,
miyet, çev. Avni, İstanbul,
ısİo tlszq], Matbaa-i Ami-
re, 104*1 s, Maarif VekA,-
leti Neşriyatr Aded: 64.

Dewey John, Terbiye ve de-
mokrasi, çev. Avni Başman,
Önsöz, Mehmet Emin lEri-
şirgill, lstanbul, 1926; Maa-
rif Vekd,leti Yayrnı.

IDikerl, Mustafa Hayrullah,
Felsefe,i tıp, İstanbul, 1313

t1895], Kasbar Mat., 39 s;

Asr Kütüphanesi Adet: 55.

tDüer], Mustafa Hayrullah,
Freud'un psikoloiiyas, üT-
rine. tecriibe tetebbüye, Is-

tanbul, 1917. Bahriye Mat.,
21 s.

Diyarbakrrlı Said Paşa, Hu,
lasa-i mantk, İstanbul,
1310 t18941, Alem Mat., 52

s. (Bir başka basrm: 1315

t18991. Asır Mat. 56 s.).
Draper J. M., Niza-ı ilm ve

din, çev., şerh ve cevap ve-
ren Ahmet Mithat, 4 cilt,
İstanbul, 1313-18 I ıagz-rsoz]
Tercüman-r Hakikat Mat,
550, 453, 523,442 S,

Durkheim Emile, Ahlalı ter-
biyesi, Mütercimi: Hüseyin
Cahit lYalçınl, İstanbul,
1927. Devlet Mat., II*270 s;

Maarif Vekd,leti Ya,yrnr.
Duvil Gabriyel, İlml sosya-

lizm. çev. Vdlö Nureddin,
Moskova, |924, 44 s; Merkez
Şark Neşriyatı.

Ebbinghaus Herman, Mus,
tasar ilm-i ruh, çev. Eşref
Efendizade Şevketi, İstan-
bul, 1333 t1917], Matbaa;i
Amire, 128 s.

Ebbinghaus Herman, Ruhi-
yat, çev. Mustafa Şekip
tTunçl, İstanbul, 1335

t1919], Darül-fünün Mat,
560 s. Taşbasması; Darüfü-
nün Felsefe Şubesi No. 4.

Ebül Burhan, Felsefe,i aske,
riye harbin talep ettiği ha-
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va^s-ı b€şeriye, İstanbul, 1317

t1901l, A. Asaduryan Şir-
ket-i Mürettibiye Mat., 28 s.

Bbüzziya Tevfik, Benjamin
Franklin, İstanbul, 1299

t1883], Matbaa-i Ebüzziya,
36 s; Kitaphane-i Meşahir: 5.

Ebüzziya Tevfik, Benjamin
i'ranklin, t3. basım], İstan-
bul, 1308 tl892], Matbaa_i
Ebüzziya, 48 s.

Ebizziya Tevfik, Buffon, İs-

tanbul, 1299 t1883], Mat-
baa-i Ebüzziya", 36 s. (2. ba-
sımı 1308 t1892] 47 s.).

Ebizziya Tevfik, Jeaır Jac,
ques Rousseau, İstanbul,
1303 t1887], Matbaa-i Ebüz-
ziya, 36 s.

Emin Feyzi Süleymaniyeli,
İllm ve irade (maddiyun
mozhebinin reddi), İstan-
bul, 1343 l1g27l, Necm-i İs-

tikbal Mat., 173*3 s.

IEmrel Ahmed Cevad, Mek-
tebde malümat-ı ahliıkiye
ve medeniye dersleri, 2. ba-
sım. İstanbul, 1328 t19121,

Mahmud Bey Mat, 208 s; Hil-
mi'nin Yeni Mektep Külli-
yatr: 10.

lErişirgill Mehmet Emin, Ta-
rih-i felsefe notlan, İstan-
bul, 1336 I192O], Darülfünun
Mat. 186 s. Taşbasmasr; Da,
rülfünun Edebiyat Medre-
sesi Felsefe Şubesi.

IErişirgill Mehmet Emin,
kant ve felsefesi, İstanbul,
1339 t1923], Matbaa-i Amire

413 s; Maarif VekA.leti Neş,
riyatr Adet: 15.

tErişirgil Mehmet Emiı,
Wilhelm L€ibnitz, İstanbu],
1337 [rgzr1, Darülfünun
Mat, 16 s., Taşbasması; Da,
rül-Fünün Edebiyat Medre-
sesi Felsefe Şubesi Neşriya,
tı.

Edhem Necdet, Tekamiil ka,
nunlar, İstanbul, 1329 t19131

Matbaa-i İçtihad, 27 +2 s.

Eyüb Necati, Felsefeli dini
esaslar, 2. krsrm 1. cüz, y.y.
1928, 55 s.

Faguet Emile, Yeni felsefe
tarihi, çev. Ahmed Hidayet,
İstanbul, 1927. Ahmed Kd,-
mil Mat., 176 s; Felsefe ve
İçtimaiyat Küliyatı.

Fatma Aliye, Teraclm-ü ah-
val-i feli,sife, İstanbul, 1317

t19011.
Felsefiyat-r hazrradan, Aşk
nedir? ve a^şkrn trp ve ilm-ül-
ruh nukatr nazanndan mu,
tal6,-i ilrniyesi, çev. M. Arif,
İstanbul, 1337 t1911], Suhu,
let Kitaphanesi, 69 s. (Yeni
basım: N. Babikyan Mat.
1328 t1912l 68 s.)

Fenelon, Hik6ye-i Aristo
Nous, çev. Reşad, İstanbul,
1306, t189o1, Kasbar Mat.,
39 s.

Fegersen, Frabel usulüyle
küçük çocuklann terbiyesi,
çev. Kazım NA.mi, İstanbul.
1340 t1924l, 202+3 s; Maa-
rif Vekdleti.
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Fonsgrive Georges, tl-'espi-
nasseJ, Fennİ menahic [me-
todoloii|, çev. İsmail Hakkı
İzmirli.

Fonsgrive Georges tl'espinas-
se] Felsefe Dersleri.

Fonsgrive Georges ll'espinas-
sel, Meb6di-i felsefeden
ilm üI-nefs, 1. k. mütercimi:
Ahmet Naim, İstanbu], 1331
t1915l, Matbaa-i Amire, 16
*496 s; Maarif-i Umümiy_
ye Nezareti Telü ve Tercü-
me Kütüphanesi Adet: 37.

Fouillğe A]fred, Avrupa mil-
letleri ruhiyah, çev. Mus-
tafa Rahmi tBalaban], İs-
tanbul, 1923. Matbaa-l Aml-
ıo, 101 s; Maarif Vekd,leti
Neşriyatı.

Foui]l6e Alfred, Ka,dın erkekve ırklar ruhiyatr, çev.Mustafa Rahmi tBalabanJ.
Lstanbul, 1923, Matbaa-i
Amlre, 44 s; Maarüf Vek;İ;:
ti Neşriyatı.

Fouille6 Alfred, Tarih-i felse-
fe, 2 cilt, çev. Baha Tev-
fik-Ahmet Nebil, İstanbul,
t.y. N. Babikyan Mat; Man-
zume-i İlmi ve Felsefi Kü-
tüphanesi Adet: 7.

Franck, Adolphe, Felsefe-i
hukuk-i medeniye, çev. A
Konstantin, İstanbul, 1333
tlgu], Matbaa-i Amire, 24s
s; Maarif-i Umumiye Neza-
reti Telif ve Tercüme Kıj-
tüphanesi Adet: 103.

Franko Gad, Jean, Jacques
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Rousşeau'nun terbiye ııa-
zariyeleri, İstanbut, 1329
t lglsl, Kana"at Mat., 294 * 2 s

Galobi, Miftah-ül fünun, çev.
Ohannes (?). İstanbul, 7277
t1861], Matbaa-i Amire;
(Yazarın adrnın doğrusu
Gallupi'dir. Kitabın ikinci
basrmr 1872 yılında,dır).

Giraud J., Hiikm-i cumhur,
çev. Mehmed Ali tAyııil, İs-
tanbu], 1327 t1911I, Kader
Mat., 158 s.

Giraud J., Hiüümet-i avam
vatan ve insaniyet, çev.
Mehmed Ali tAynil, İstarı-
bul, 1327 t1911], Artin Asa-
duryan ve Mahdumlan Mat.
133*1 s.

Goriev, B. Y., Maddiyet, fu-
kara-i kasibe felsefesi, Bakü,
1922. Birinci Hükümet Mat.,
167 s; nmi Sosyalizm Kütüp-
hanesi, Sayı 3. Azerbeycan
Komünist "Bolşevikler, FıI-
kasrnrn Merkezi komitesi
Telifat-Teşvikat Şubesi Neş-
riyatı.

tGövsa] İbrahim Alaa,ddin,
Jean Jacques Rousseau, İs-
tanbul, 1927. Sebat Mat., 14
s., Büyük Adamlar Serisi.

Guyau Jean-Marie, Terbiye
ve veraset, çev. Abdullah
Cevdet, İstanbul, 1927. Mij-
li Matbaa 560+IX s. Maarif
VekA,leti.

tGüıaltayl Mehmet Şem-
settin, Felsefe-i üIa. İsbi.t-ı
v4cib ve ruh nazarlyeleri,



İstanbu], 1339 t1923l, Ev-
kaf-ı İstömiyye Mat., 552 s;
Tetkikat ve Te]ifat-ı İsld.miy-
ye Heyeti Neşriyatı Adet: 5.(Emile Boirac'ın etkisinde
yazılan bir kitaptır).

tGünaltay] Mehmet Şem-
settin, Tarih-i edyan, İstan-
bul, 1338 ll922l, 32O s; Ka-
naat Kütüphanesi.

Günther Aikobi, Maba.d-et-
tabia dersleri, çeviri, İstan-
bul, 1335 t1919I, 64 s., Ta.ş-
basması,

Haeckel Ernest, İnsanrn men-
şei: Nesil-i beşer, çev. Ba-
ha Tevfik, İstanbul, 1327
Irsır], Matbaa-i Nefaset, 92
s; Teceddüd-ü İlmi ve Fel-
sefi Kütüphanesi.

Haeckel Ernest, Vahdet-i
mevcut lMonisml. Tabiat
iliminin dini, çev. Baha Tev-
fik-Ahmet Nebil, İstanbul,
1911, Kader Mat., 88 s; Te-
ceddüd-i İmi ve Felsefi Kü-
tüphanesi: 2.

Halid Edib, Maddiyyuna red-
diye, ?, 1334 t1918], Liva
Mat., 13 s.

Hartmann Edward von, Dar-
vinizm, çev. Memduh Süley-
man, İstanbul 1329 t1913],
Necm-i İstübal Mat., 727 s;
Teceddüd-l İlml ve Felsefi
Kütüphanesi Adet: 1 t1O?].

Hasan Fehmi, Hlkmet-i neşri,
İstanbul, 1329 t1913], Mat-
baa-i Ebüzziya, 15 s.

Hayrullah, Mes6il-i hikmet.
İstanbul, 1265 11849], Da-
rü't-Tıbaati'l-Amire, 119 s.

Hazık (Dr.), Hürriyet, İstan_
bul, 1324 t19o8l, Mekteb-i
Fünün-i Tıbbiyye-i Askeriye
Mat., 6*5 s.

Hoca Tahsin, İım-ı ahv6,I-ül
ruh.? Hüıriyetin babasr,
Ankara, 1926. H6,kimiyet-i
Mi]liyet Mat., 103*1 s; Ha-
kimiyet-i Milliye Kütüpha-
nesi: 3.

Hüseyin Hıfzı, Hürriyet lrıra-
ah, efkör-ı aliye kemi"Iit-ı
insaııiye fazai|-i ahlikiye,
İstanbul, 1327 t1911], roo s.

İbn Haldun, Mukaddime, Ter-
ceme-i mukadüme-i HaI-
dün, çev. Ahmed Cevdet Pa-
şa, 3 cilt, İstanbu], 1288
I7872l, Matbaa-i Amire.

İbn Halaıln, Tercüme_i mu-
kaddlme-i İbn Haldün, çev.
Muhammed Pirizade, İstan-
bul, 1ı75 t1859l, Takvimha-
ne-i Amire, 4*352 s.

İbnürreşad Ali Fernıh, Dev-
let, İstanbu], 1302 t1885],
Karabet v€ Kasbar Mat,,
67*1 s.

İbrahim Alaeddin, Bedi- ter-
biye, İstanbul, 1341 t1925l
95+1 s, Resimli Gazete IYa-
yınıl.

İbrahim Ethem Giridi, Na-
kali,t-ı hikemiye, İstanbul,
1304 t1887], A. Naviyan Şir-
ket-i Mürettibiye Mat., 62 s.
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İbrarılm Ethem Giridi, Se.me-,
r&t-iit akl, İstanbul, l3o3
t1888l, Matbaa.-i A. K. Toz-
luyaıı İdare-i Şirket-i Mü-
rettibiye, 30 s.

İhsan Adli, Hüıriyet, İstan-
bu], 1330 t19141, Matbaa-i
Hayriye ve Şürekası, 55 s.

İsmail Fenni Ertuğrul, Mu-
ytddin arabi ve vahdeü vü-
cuü İsta,rıbul, 1924.

İsmail Fenni Ertuğnıl, Lü-
gatçe-i felsefe, İstanbul, 1928

İsmail Fenni Ertuğnıl, Mad-
diyun medıebinin izınihlali,
İstanbul, 1928.

İsmail Ferid, İuta1-i meziıeb-i
maddiyun, İzmir, 1312
11896l, Ahmed Celğdet ve
Şürekösı Mat.

İzmirli İsmail HaJ<kı, Ebül'
hukema Yakup bin İshaJı
el-Kındi, Felsefe-i İsliniyo
tarihl, 1. Kitap, İstanbul,
1338 t1922I, Matbaa-l Ami-
re, 76 s; Dğuıllfünun Edebi-
yat Medresesi Neşriyat En-
cümeni Adet 1.

İzmirli İsmalt Hakkı, Felse-
fe dersleri, İsta,ııbul, 1330
t1914], Hukuk Mat., 312 s.

İzmirli İsmail Hakkr, Felse-
fe-htkınet. l. Kitanı İIm-ün-
nefe, İstanbul, 1333 [19ı7],
Matbaa-i Amire, 9l s.

İzmirti İsmail Hakkr, Felse-
fe-i İslamiye tarihl, İstanbul,
1336 t1920l, 416 s. Taşbas-
ması; İstanbul Darülfünunu
Edebiyat Medresesi Felsefe
Şubesi Adet: 10.

ı,İzmirli İsmail Hakkr, İhvan-' ül-safa felsefesi, İstanbul,
133? t1921],47 s. Taşbasma-
sı; Darüfünün Edebiyat
Modresesi Felsefe Şubesi
Neşriyatı.

İzmirli İsmail Hakkı, Muta-
sar felsefe-i uli, İstanbul,
1329 t1913], Hukuk mat. 80,

55 s.

James William, Terbiye mu-
sahabeleri, çev. Mustafa Şe-
kip lTunçl, İstarrbul, 1925.
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FELSEFE SÖZLİJĞİJ

Burıda,n on fuş yıl kadar önce, "tehnih" olınahtan öte a4ıhlayıcıolon bir felsefe söztüğü vi i" oji'-ili."t""in temel kawam]arrhita,bı yazıneq,a harar -ııerdiın. Düşüıııenin getişimiü furihsetokış içiııd,e eyre eyre_ görmek de öİİmliyd,i, bu gelişimi tek tehka,ııramların serüveıüeriııd,e la"İİn a" öneınliyd,i. Üç beş yıl,ıniçiııd,e bu iş biter d,iyord,ııın, ;İ;;;.Ögretmanli,h, başka, heııes-le r, aıı ar elihte r b eni' en g eıı e bı.- 
- 

i 
" 
r|iı":*" birhaç yıIımı atd,ı,. Birara dayrorıdıırL, epeyce bir şeylert nİİrarm. Düşüncenin gelişi-mini eyre evre yazmalı-telaiı üur"iirıa sürehli bağtantıda, oI-ınafTı,L eııgelled,i. Azlz 

Ça,ıwla.r arııadnjım ı" roiai"io"ı;;""r*d,aa bazı bölüınleri, arü -aoor-r7'o)eınıi 
hwraıniarli .tıgiıı

ma,dd,elert Felsefe Dergisi,ııde iii^ıirr*mı isteyirııe horhtuın.Çole şeyt yenid,en ele aiıno,m. g"i;h;;o;", orıa, verd,iğiın sözü bi-raz geç halınış olarak yerine getİriyİruın. Bu ,seçıne 
şöztrük''elbette bu dergiyi olzurLen ;r;;;;""üru"^r* çılıabilecek hanı-,;ffi.,!" itrgili olaıoh, onu i"rki;- iö*"ri" yiviii*in ufrı;ıı,-

Afşar TİMUÇİN

AÇIK (fr. clair; alm. klar; ing. clear). Kolay anlaşıIır olan. Birnesnenin açrk ve seçü fikrine ancak o nesneyi i-u]i--oru.r,k be-lirgin bir biçimde ve öbür nesnelerden ayıı j"*ı. ı.rvrayabil-diğimiz zaman ulaşırız. Bır nesnenin açık fikrine ancak o nes-neyi öbür nesnelerden ayrr olarak kawayabildiğimizde varırız.Bir nesnenin seçik fikrine ,r*rk içinse o nesneyi öbür nesne-lerden ayrran şeyl:r.ik-avramamız s€retır. oemet"ı.i nırinde ya-lıtık ya da ayrı, öbüründe t"rşıuşir.-alı kawayrş sözkonusu-dur, Açü vo seçü ayrınunr belirgin bir bıçimde ilk koyan Des-cartes olmuŞtur. Descartes'a sore açü fii<ir aıı<ı<aiıı iir zınınoeortaya çüan, değe: ," g"rç.kııgı tlrtışıamayacak biçimde zi-hinde beliren fikirdir. oes"r.t"s]or" rurıerin açü ya da seçikolmasr değil, açık ve seçik olmasi onemlidir. Descartes açrk veseçikle ilgili olarak şöyle der: ";l;ım ki düşünmek için var-olmak gerektiğini çok kesin oıuruk-io.,,esem, bu düştınüyorum
170



öyleyse vanm'da doğruyu bitdiğime beni güvendirecek hiçbirşey yoktur: böyiece çok açü ve seçik olaraİ ur0.d,ğr-rz şeyle-rin tümüyle doğru olduğunu seie1 bir kural eiii-r.ıu,uileceğimigördüm"' Buna göre, DescartJ, 
-rci" 

''çok açü ve seçik olaraktanıdrğımrz bütün şeyler aogruour" 
'"ğr"i; ir"ı.r, apaçrk]r-ğındadır. Descartes açık ve .üı.-ur.r*rnr şöyle koyar: ''Dikkattibir zihne sunulmuş vL onda s'ö-.;rü. olmuş algıyı açü diye ad-Iandrnyorum. (..) Seçik, t,ı--oii, aısrı*Ja;'ori".'"" belirginve öylesine ayrrdır ki ancak onu eksizsiz diye i"ıir"r", kişiyegörünen Şeyi kendİnde içerir.- Leıbniz, »"r*.t"s]ın ..seçık''ını"aç]k" olarak belirleyecel, o,,r lesnesini tanıtmaya yeten vebaşka nesnelerden ayirlan İltl. olu.uı.İ;;;;,'ito fikir, şey,itanrmaya ve ayrnnaya yetiyorsa açrktır r..l, tı. iıtı.ırı" ıgııaçık bir fikrim varsa onu öbür komşular a.asrnda belirleyece-ğim, bu olmadr mı fikir karanlıktır'' diyecekti;.7-M:;rorstı .'Her-kes kendi fikirleri kadar k";;;;]-"n fikirteri açık fikir diye ad-]andrrrr,",/L. GuiIIou*, .:Dü"y;ui* oır.rulı. Yürekler açık olur-sa dünya da açık olur.''

AÇINIM (fr, ı€v.Iation; alm. offenbarung; ing. revelation). Birdoğrunun dışIaması, Bİr şeyİn ortaya çrkması. Tanrr'run kendİ-ni açmasr ya da-tanıtması. Açınım yoüuyıa ranr, tendisiyle iI-gili bi]sinin bir bölümünü ı"ru, lçır, anlaşıIrr kı]ar, böylelikleinsana usun kendiliğinden tur.rvu- ayacağı şeyleri kawatmışolur, Ancak tanrı bilgisının nııviıt bir bölümü her zaman insa-na kapalr kalacaktrr. Demek ti".ç,.r,,,, karşın insan tannsal]rk-la ilgili doğrulann pek azınr bııebiımektedir. Açrnım konusun_da özellikle XWI. yüzyıldan ;;; ortaya çıkan tedirginliklerPekÇok tartrŞmayr birlikte setı.mi;tır. Mircea Eliade bu tedir_ginliği şöyle betirler: ''Çağdİş lr.-rn kutsalrn Ura İrşluşma bi-çimleri karşısrnda belli bir ieaırginııt d;;;'x]risalrn taş-]arda ve ağaçlarda dışlaşabiı;;;I"rı insanlara benimsenmesiçok zor bir şey gibi sörünüyor.'İ 
- -

ADALET (fr. iustice; alm. Gerechtigkeit; ing. iustice). HaJtkınegemen olmasr durumu. Adalet herkese hak ettiğinin veri]mesidileği ve öngörüsü üzerine t"*i-.rştur. Bu yüzden onu huku-kun amacr olarak görmek gerekir. Adalet toplu-ruİ ni. olsu-dur, toplumsal yükümlülüktlr lçr.-a", eşitlik ilkesine ya cahak eşitliği ilkesine dayanrr, hr;; toplumsal düzeycle haklar
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dengesine dayanr. Buna göre M. Merleau_ponty şöyle der, "İn_

san tek başrna adaletli o\amaz, tek başrna adaletli olduğu za_

man adaletli olmaktan çüar." Adalet, bireysel yükümlülükler
açrsrndan da dürüstlük ilkesine dayanır, temelindeki ruhsal et-

ken elbette bireyin kendini koruma içgüdüsüdür. La Rochefou-
cauld şöyle der: "İnsanlarrn çoğunda adalet sevgisi adaletsizli-

ğin acrsrnr çekme korkusundan gelir." Eşitlik ve dürüstlük kav-
ramlarrna verilen değişik anlamlara göre adalet de değişik an_

lamlar alacaktır. Bazı yazarlar adaleti toplumsal yaşamla ilgili
tüm kavramlarrn temeline yerleştirirler. Örneğin Diderot, "Tek
bir erdem vardr, o da adalettir" der. Adalet kavramr ahlakla
ıızaktan yakından ilsili tüm kavramlar gibi özgürlük sorununa
götürülerek tartrşrlrr, çünkü adaletin temelinde, "adaletsizliğin
acrs]]ll çekme korkusu" biçiminde de olsa bir başka biçimde de

olsa özgürltik istemi vardrr. Ancak istem adaleti sağlamaya yet-
mez, bunun için güç gereklidir. B. Pascal. "Güçsüz iktidar ada-
letsizdir, adaletsiz güç zorbadır" der. Genel olarak güçle ada-
leti dengeleme eğtlimi ağır basar, Joubert şöü,le der: "Güçsüz
adalet de ada]etsiz güç de korkunç şeydir." Bazı yazarlar ada-
leti daııa bireysel bir temele, ahlakçılık ya da iyilikçilik teme-
line oturtmak isterler. Mauriac'rn bu konuda görüşü şudur,
"Dtinyada en korkunç şey iyiliksever]ikten ayrr düşmüş adalet-
tir." Her ne olursa olsun, adalette süreklilik kaçınrlmaz koşul-
clur, bu yüzden geç kalmış adalet adalet değildir.

AHLAK (fr. morale; alm. Marolishı ing. moral). Bir dönemde be,
ıılmsenen davraııış kurallarının bütiinü, bu kuralları lnceleyen
bilgi alanı. Ahlalr, dawanışlarrmıza toplumsal bir geçerlilik ka,
za.ndırmak istediğimiz yerde başlar. Böylece ahlak alanr mut-
lak olarak ve evrensel olaraJı geçerli olması gereken kurallar,
daıı oluşmuştur. Kuralkoyucu bir bitgi alarır olaralr ahlak bağ-
layıcı yanryla her zaman tepki uyandırmıştır. Diderot bu tepki,
yi, "Ahlak da ordem de başeğenler için gereklidir" sözleriyle or-
taya koyar. Rimbaud, "Ahlak beynin zayıflığıdır" der. Ahlakı
uyğulamalı atı]at< ve kura,msal ahlak diye a]nrmak, kuramsal
ahlakr başka bir ad altında toplamak (fr. 6thique a;ml. ethih ing.
ethlcs) yayguı bir eğilimdir. Anca& her alanda olduğu gibi bu
alaırda da kuramı uygulamadan ayrı tutmak olasrlığı yoktur.
Kuramda da uygulamada da başlrc& sorun harıgi davranrşlarr-
mızın iyi hangi davranrşlarımızın kötü olduğu, buna göre iyi-
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r,in ve kötünün ne olduğudur. Dernek ki ahlakta tüm bilgilerimiz
bir iyi-kötü karşrtlığr üzerine temellenmektedir. Bu karşıtlık bi_

rey_toplum karşıtlığı içinde çeşitlenir ve değişik anlamlar ka,

zan|r. Birey her zaman yükümlenen, toplum her zaman yüküm_

leyen durumundadır, yükümlenen bireyin ahlakı (kişi ahlalrı)

çok zaman yükümleyen toplumun ahlakına (toplum ahlakr) en_

gel çüanr. Bu karşrthğr ahlakçrlar bir denge düzeninde uzlaş_

trrmaya çalrşrrlar. Bu karşıtlık içinde toplumsal ahlakın biçim_

sel ahla}r olduğunu ve gerçek ahlakla ilgisi bulunmadrğınr sa-

vunanlar vardrr. Bergson, bireyi yükümleyen toplum ahlakmı
kapalı ahlak diye adlandrnr, seçkin kişinin ahlakrnr da açık ah,

lak diye belirler. Açık ahlak bir bakrma bir kahraman ahlakı_

drr. Göreneklerde, fikirlerde, kurumlarda yerleşik olan ve kit-

lenin ahlakrnı karşrlayan kapalı ahlak durallığıyla belirginken
açık ahlak tam anlamrnda etkin ahlaktır. Birey_toplum karşrt_

iığı içinde ahlak bir kuralkoyucu bilgi alanr olarak altbölümlere

ayrrlırken (aile ahlakı, yurttaşlık ahlakı, meslek ahlakı), top-

lumsal ayrımlaşma|ara göre de aynlıklar gösterir (yahudi ah_

lakr, buriuva ahlakr, faşist ahlatıı gibi), Bütün bu bölümleme-

ler, ahlakrn temel iki eğilimi karşısrnda daha az belirleyici ka

lrr.Buikieğilim,birbakımakarşrteğilimlerolarak,değişikba-
kış açrlarına bağlıdır. Buna göre insan davranrşları iki ayn açr_

dan, insanr mutluluğa götürecek yollar açrsrndan (mutluluk ah_

lakr), insanr başka insanlar karşrsında yükümlü krlan zorunlu_

luklar açrsrndan (ödev ahlakr) ele almrr. Bireyle toplum arasr_

navemutluluklaödevarasrnakesinsrnrrlarkoyamayacağımız.
dan bu ahlakları mutlak olarak ayrrmamrz yanlrş olur.

AHLAKSIZCILIK (fr. immoralisme; 9.1ın. Immoralismus; ing. im_

moralism).Ahlakkurallarrnakarşrçıkmaeğiliıni.Ahlaksızcılü,
insan davranrşrnın geçerli kurallarla değil, bu kurallara karşrt

olan yeni değerlerle belirlenmesi gerektiğini bitdirir. İnsan dav

.urrşırr,r. düzenleyen ya da düzenlediğini bildiren ahlak, bir_

çok durumda bağlaylcı ve krsrtla,yıcr görünür, Buna karşr ah-

]aksrzcrlrk tam bii özgürlük ahlakı olarak anlaşrlmalıdır, Ahlak_

srzcrlrğrn başlrca savunucuıarrndan biri olan Nietzsche,ye göre

insan ahıak kurallarrnrn karşrsına çrkmalr, bununla yaratıcrlr_

ğınrgerçekleştirmelidir.BöyleceNietzscheahlakayaratrcılrk
kavramrnrgetirmişolur.onagöreyaratıcıkişikatıkişidir,ah-
lakkurallannrveeskideğerlerikrrar.Nietzsche'cianlayrştain.
san ahlak kurallannın dişına çıkıp yeni ahlak değerlerine yö_

173



neldüten sonra da ahlak açısından hep kuşkulu olmak zor.]ndadır. "Ttim ahlak değerleri krrşr.*a, İ;;İ"rJ verl nl. ae-ğerier tablosunun doğum belirtisidir" der Nietzsche. Bu tutu-muyla Nietzsche, airşılmış iyi ve kötü kavramıarrnı da sarsar,"kötülük insanın en üstün güçlerinden biridir'' a".. ıvı insan,ona göre, ahlak kurallarına körü körüne uyan insandır. İyi in-sanlar hiçbir zamarı doğruyu ortaya_koymazlar, bu biçimde doğ-ru olmak ruhuı hastalanmasrndan başka bi. ;"; ;;ildir: .'iyi-
lerin yaptığı kötülük kötüllüklerin en kötüsüdür.'' ,iilaklılığinYerine iÇten-likli olmayr koyan ve kişiye sonsuz nır lçtenıitli dav_ranma yasallrğr veren Andrğ Gide de ahlaksızcıdrr. Ğıo"'" gö."insan tüm özgürlüğü içinde kendini yaratrrken kendi davranrşkurallarmı da birlikte getirecektın ;,Hıçb ir zanııan, artı_lr ah]ak]ıolmamaya yani artık kendi anlayrşıma göre ahlaklı olmaya ka-rar verdiğim andaki kadar ahlaklı duymadrm kendimi'' der Gide.Gerçek ahlaklılık sürekli olarak kendini aşmaya yönelik sonsuzbir özgrirlü-}r deneyi demektir. Buna göre ahlaksızcrlık kişiyesonsuz seçme hakkı tanryan özgürlükçü bir ahlak urıuyrşra,..Gide'de ahlaklılığl g,ı-ivence aıtıida tutan tek şey içtenliliktir.o, La Rochefoucau]d'nun "zuvrt ı.r.unlar içten olamazlar'' for

r.Hİ#.'üŞündürecek 
biÇimde içtenıiıikıe eüçıüıüğü özdeşıeş-
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YERCİ Ka,dİr (d. 1953), İ.İ.r.İ.İ.a. İktısat-Maliye Bölümü,nü bi-
tirdi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim]er Fa-
kültesi kamu maliyesi Anabilim Dalı'nda araştrrma görev-
lisidir. İıgi alanı, İktisat ve maliye kuramr, yöntembilim ve
kaynakça.

776



BIOGRAPHIES

ATAsoY Haşrnet (b. 1949): Graduate of economics (Federal
Germany); received diploma with ''Saving and Consump-tion Tendencies of Türkish Workers in Federal Germany-''.Main fields of interestı international economic relations,
n"ew technology and its socio-economic effects.

GÜNEY Kürşat (b. 1958): Student at the Department of Philo-
sophy, Faculty of Letters, Istanbul University.

KOPARAN Ergin (b. 1952) : Trans]ator. Gra,duated from theFaculty of Economics, Istanbu] University. Has trans]ations
on iiterary questions and poetry: Sunrise in Alabama (L,
Hughes).

NUTKU Uluğ (b, 1935): Member of the Department of Phito-
sophy, Faculty of Letters, Istanbul University, wh€re he was
assistant in 1969, obtained his Ph. D in 1979 and habiliatedin 1979. Dissertion: The Problem of the Apriori in Modern
Philosophy; habilitation: A Study on the Anthropological
Concept of Maıı and the Ethicat Concept of Huma,nity. Fi-
eld of stud1,; theory of knowledge.

TİMUÇİN Afşar (b. 1939): Graduated from the Faculty of Philo-
sophy, University of MontrĞal. obtained his Ph.D: from theDepartment of Philosophy, F'aculty of Letters, Istanbul Uni-versity with The Fundaınentals of Descartes' Theory ofKnowledge 

',968/7ü. 
Founded and directed the ''Journal ofphilosophy". Habiliated in the history of western philo-

sophy. Lector at the State Conservatoire, Mimar Sinan Uni-versty Main works: T?ıe Sources of Realistic Thought, The
Development of Realistic Thought, The Philosophy of Aı{s-
toteles.

L77



YENİŞEHİnlİOĞru Şahin (b. 1946): Graduated from the De-partment of Philosophy, Facutty of Letters, Sorbonne/Paris,where he obtained his Ph.D. ütı, rrraıridual-Socİety-State
R,elations by Hegel (printed 1985). Since 1976 lector at theDepartment of Systematical Philosophy 

""o ı"rr"al Scien-ces, Faculty of Language and Historv-Ç"os.urİo O.rUuruUniversity, where ııe nanıııated with pıııos]opiv_bıaıectics_
Theory of Knowledge (printed 1982); acts as the directorof the same departnıent. other main work: philosophy andArt.

YERCİ Kadir (b, 1953): Graduated from the Department of Eco-nomics and Finance, Academy of Econo-i"; ;;Ğ;mmerce,Istanbul, Lector at the Department of public Finance, Fa_culty of Economıcs and Administrative sciences, MarmaraUniversity, Field.of 
1!uctv: theory of economİcs and finance,methodology and bibliography.

l78

_-



CONTENTS / SUMMARIES

HISTORY OF PHILOSOPHY

The Philosophy of Descartes as the Ideology of the Early Euro-
pen Rourgeoisie
Kürşai GÜNEy

In this article, the author, discusses why the philosophy of Des-
cartes has its place at the beginning of the new age, by trying
to show the relation of his philosophy (metaphysics, theory
of knowledge) to the social conditions in ıvhich it flourished,
The author, while indicating the characteristics of the philosophy
of Descartes, shows how it corresponds to the ideology of the
bourgeoisie in power at that time, and to the state order.
The Idea of Peace in the Classical German Philosophy

Erhard LANGE / Kö,mil YALIN
Introduction to the Contemporary Thought

Afşar TİMUÇİN

The general characteristics of the contemporary thought, its so-
cio-historical sources, its interrelations with the technical-sci_
entific developments the outceme of the new scientific under-
standing the foundations of physchology, and its main tenden-
cies, the foundation of sociology, and its main tendencies, micro-
sociology; the contemporary meaning of art, changes in the ar-
tistic development, aesthetics as a science (or not), interdiscipli-
nary relations, etc., all such items are subjects of this article,
comprising an overall view of the twentieth century as the age
of scientification.

179



PHILOS OPHICAL PROBLEMS
Research Note on the State and SocietyNicos POULANTZAS / Turklsh by Ergin KOPARAN
processes of the. Formation, Diversity and Bases of the stateMaurice GODELİER / Tl-ırkish by Ergin KOPARANAuthenticity - Efforts ln developİng
Conutries for self - understa"dj;;
SeIf - Consciousness, Orientation and Solidarity

AEsTIlETIcs AND THEonY oF AnT
Introduction to the Promlems of the Sociology of NovelLucien G.LDMANN: Turkish J, ğ"nr" YENİŞEHİRLİ.ĞLU

Historical Poetich.
Mikhail KHRArcHENKO / T\ırkish by Kevser KAVALA
NEWS IN PHILOSOPHY
present day prob]ems of the phitosophical Thought İn ArabicCountries Karl MEIZEn Z Turklslr by UIuğ NUTI(U

PHIIOSOPHICAL BIBLIOGRAPHY
Source-Work of Philosophical Books in Arabic Letters (1849-1928) Kadir YERCİ

DICTIONAnY OF PHILOSOPHY
Afşar TİMUÇİN
In thıs terminological study, the author defineş and explicate
:X:. 

r"*r. and concepa ln phllosopİv wltlı exemplary quotati-

180



aa

86/|
Üniversitelerimızde Ders Veren Almar. Felsefe Pı"ofcsörleri , Fski Doğ,r"cia

Felsefi Düşüncenin Kaynahları o Hakikat Sorunu o Toplunı Biliıni Yöntemlerı
. Türkiyeide Felsefe ve F.[r.f. Eğitimi o Mantıksal olguculuğun ve Çözümsel' 

Felsefenin Kaynağı o Felsefe Kitapları ve Yayınları

E6l2
Lııdwig Büchner ve Osma.nlı Düşünürleri Üstündeki Etkilcri o Tanzimatıan

Cumh..rİyete Kadar Ahlak Öğretimi ve Ali Seydi Bey_, Felsefe Nericn ve_Nasıl

Eski Yunaıii§tan'da Onaya Çİkt, . Kuvantum Fiziğinde Nesne0-Olan ve Oznel-

olan . Dogu Ülkelerinde Devlet Gücünün pekişmesi ve siyasal Ayrımlaşına
. XV[. Dünya Felsefe Kongresi

E6i3
osmanlılar'da Bılinı ve Bilimsel Düşünce Nedeır Gelişenıedi ı "Gü]ün Adı" ve

ortıçağ Felsefesi ı Bilimler Tarihi,nin Felsefesi Uzerine Bir Deneme ı
Mantıksal-Y-apıda Dönüşümler . Fransa'o.a Yeni Geç - Burjuva Felsefe ı "Korku

Felsefesi,;ıre Karşı Barış Siyaseti . Dil, Düşünme ve Gerçeklik Birliğinin
Yapısalcılık Tarafından Bozulması . Felsefe Haberleri, Kitapları ve Yayınları

87 /l
islam,da Barış o Batı onaçağ Felsefesine Genel Bir BakışoEinsteiııve Atom
Savaşı . Bir Barış Felsefesi için.Evrensel (Global) Bir S<ırun olarak Barış.

Gelişmekte Olın Üİkeler: Barış, Bağımsızlık, İlerleme.Jean-Paul Sartre'ııı Baıışa
Bağİanışı o Barış Düşüncesi ve Sorunları ı Platon ve Popper. Adaletli Toplum

irrr, ;.Aç,k Toplum mu?" ı Birinci Felsefe ve Mantık Kongresi " Felsefe

Yayınları
1 500 TL.


