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I 

Ereksellik (teleoloji) kategorisi yalniz felsefi dU§Uncenin degil, genellik

le insan dU§Uncesinin bir kategorisidir. !nsanlik tarihinin hangi doneminde ve 

hangi ugra§ alaninda olursa olsun, nedensellikle 9ogu kez i9i9e ge9mi§, hatta onun 

yerini alm1§, dU§Unceye yapl.§l.k bir kategoridir. Boyle olmakla beraber, yap1s1, 

ogeleri ve i§leyi§i pek az incelenmi§ ve bunlar da pek s1n1rl1 tutulmu§tur. Bilgi 

tUrleri -gUnlilk hayat bilgisinden metafizige kadar- ve inan9 sistemleri -mitoloji

lerden dinlere ve ideolijelere kadar- ereksel dU§Uncenin Hgeleriyle orUlildUr. Ama 

bunun boyle oldugunun anlas;ilmasi ancak bUtUn bi9imlerinin sistematik Qozilmlenme

siyle olanaklidir. Ger9i Aristoteles, dort varlik nedeninden biri olarak erek ne

denini (causa finalis) ele aldi, ama erekselligin kendisinin ne oldugunu, insanin 

ereksel dU§ilnilrken ne yapt1g1n1, nasil yanlis;a sapland1g1n1 yahut ba§ariya ula§tl.

gini incelemedi. Bu yilzden kendi ereksel dUs;ilncesi agir basti, onu nedensellikten 

ayiramadi ve dogal nesnelerle sUre9lere insan olaylariymi§ gibi erekler atfetti. 

tnsan dU§Uncesinin ve ~er9ekles;tirmeye yoneldigi ama9lar1n kategorisi olan 

ereksellik dogaya ta§inip uygulanirsa, nedensellik ~eri itilmi§ yahut erekselligin 

araci yapilmi§ olur. DU§Uncenin bu yonUnUn bir sorun alan1 olU§turdugunu ve QozUm

lenmesi geregini ciddi olarak ilk kez Kant duydu ve QozUmlemeye giri§ti. Fakat 

Kant'in giri§imi s1n1rl1 oldugundan {gnoseolojik s1n1rlar), ereksel dil§Uncenin 

varlik temelleri sorununun (ontolojik sorun) ortaya at1lmas1 ve ayd1nlat1lmas1 

eksik kaldi. Boyle olmas1 dogald1, 9UnkU ereksellik kategorisinin diger kategoriler 

arasindaki yeri ancak real varl1g1n biitiln alanlar1n1n kategorial analiz iyle birlik

te gosterilebilirdi. Nicolai Hartmann bunu temel yap1tlar1nda ger9ekle§tirmi§, 

amac~ yonelmenin yalniz Geist (dUs;Unce dUnyasi) alaninda ortaya 91kt1g1n1, alt 

tabakalqra tas;inamayacagini, organik alanda sadece amaca uygunluk oldugunu saptami§ 

tir. "Ereksel DilsUnce'' (Teleologlsches Denken) yap1t1 bunlardan sonra ve son yaz1la

r1ndand1r. Yaz1l1s;1 1944'de tamamlanmi~, olUmUnden bir yil sonra, 195l'de yay1m

lannu~t1r. 

Bu 9al1~mamiz Ereksel Dilsilnce yap1t1n1n."daha onemli" sayd1g1m1z yerlerinin: 

1. Yazarin bHlUm bas;l1klar1n1 izleyerek tan1t1lmas1; tan1t1m1n filozofla birlikte 

dUs;unerek yap1lmas1; 2. Bu birlikte dil~Unmenin kazand1rd1g1 kendi yorumlar1m1z1n 

belirtilmesi, boyleca kars;ilas;tirma olanag1n1n saglanmas1; ve 3. Tilrkqe dU~Unmede 

9ok agir basan ve toplumumuzun dilnya gorUs;iinUn anahatlar1n1 9izen ereksellik ka

tegorisinin tipik orneklerinin verilmesi ama9lan1yor. Yapittm."daha onemli" yer-
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lerin seQimi elbette "bize gore"dir; bu se9im, felsefe ve bilim tarihinien ornek

ler getirmekten Qok, gUnlUk ya§amin naiv, dogal bilincinin i§leyi§i gozonlinde tu

tularak yapildi; gozlem ve yorumlarimiz ond& yogunla§ti. Bunu filozofa bir haks1z

l1k. saymiyoruz, gilnkli hem salt aktarmadan kag1nmam1z hem de ilgi yonUmiizU belirle

memiz gerekiyordu. Bize oldukga spesifik gorilnan bazi sorunlari ele almay1§1m1z, 

on em vermemekten degil, Qer<;evemiz di~ina <;ikmamaya oz en gostermek istememizden 

otilrUdUr. 

Bu Giri§'i iki kisma ayirmayi, ikincisinde ereksel dli9Uncenin felsefe tarihi 

boyunca aldigi belirgin bigimleri tanitmayi, bunu da, her dU§UniirU ayr1nt1l1 de

gil, temel savlarini alarak ozlli bir taramayla yapmayi uy~un bulduk. Metinde 

nartmann'in orneklerine girdigimiz zaman boyle bir tarama haz1rl1k isilevini gormli§ 

olacaktir. 

Giri§' in ikinci kisminda Almanca, tngiliz:,ce ve Tlirkge irili ufakli birgok 

felsefe sozlilgii ve ansiklopedisine ba§Vurarak erek, eraksellik ve bunlara yakin 

kavramlar1n bir tarih<;esi verilmektedir. KUgiik sozViklerdeki agiklamalar daha ge

ni§ olanlarda gogu kez bulundugundan, bunlardan baz1 notlar almakla beraber, kay

nak olarak belirtmemez gerek~nler §unlard1r: 1) Historisches Worterbuch der Phi

losouhie, yay. Joachim Ritter, Schwabe und Co. Verlag, Basel/Stuttgart 1971, 

o.2: 'Finalitaet' ba§ll.~1; c.3: 'Ka.usalitaet' ba§l1g1.(Heni1z tamamlanmami§ olan 

bu sozliigun yalniz 1., 2., ve 4. ciltleri BolUm Kitapla1J;1m1zdavard1r.) 

2) Greek ?hilosophical Terms: AHistorical Lexicon, F.E.Peters, Uni. Press, New York/ 

London 1967: telos, enteleheia, aitia ve iconumuza ili~kin ba§ka kavramlar. 

J) Worterbuch der Philosophischen Begriffe,.1ohannes Hoffmeister, Felix Mainer 

Verlag, Hamburg 21955. 4) Philosoohisches Worterbuch, Walter Brugger, Verlag 

Herder, Freiburg 171986. 5) Philosoohisches Worterbuch, Georg Klaus-Manfred Buhr, 

VEB Bibliograuhisches Institut, Leipzig 1969: 'Teleonom:i!! ba§ligi.6) Metzler Phi

loso@eil. Lexikon, Stuttgart 1989: 'Teilhard de Chardin' tizerine yazan 'Halter 

Weber. 7) The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers.,.. yay. 
2 . , 

o.J. Urmson, Hutchison and Co., London 1975: 'deism, theism ba~l1klar1 alt1nda 

'teleology'. ( Be$inci .ve al tinci kaynaklar mstindeki bir dip-not yorumu igindir) 

Bunlarin ilk dordU ozgiin yapitlara p,ondermelerle ara~tirmaciya kolaylik sag

l1yor. Orn., ikinci kaynak 'telos' kavramini agiklarkan Herakleitos'un 64. frag

manina gendarme yapiyor. Biz de bu fra~man& qermann Diels'in Die Fragmente der 

Vorsokratiker (Berlin 1912) yapitirul•bakarak bi.lgimizi geni§letmeye 9al1§tl.k. 
· lara . 

Filozofl11r1n ereksellik anlay1§lar1n1 tararken yazidaki ag1klama uyp,un dll§ecek 

'tipik' olanlarini aldik ve Giri~'in 9er9evesine sigdirmaya Qali§tik. Ele§tirel 

d~gerlendirmeler bize aittir. Qeviriler taraf1m1zdan yap1lm1§t1r. 
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Teleoloji, Grek<;e telos (son, hedef, amag, tamamlanmi§lik) ile logos ( soz, 

konu;;ma, ogreti) kelimelP.rinden yapilmi§ bile§ik bir kelimedir. Telos'un Hint

Avrupa dil-kokU 'quel' (dondiirmek, 9evirmek, tersine gevirmek) Attika leh<;esinde 

'tel' olmu§. Kaynak anlami, insanin 'telete' (i<;tendegi§me, donil§me) sayesinde 

eri§tigi Ustiln durumdur. Bu, Gizemler'in (milsterion) en onemli olayiydi. Gizem 

Uyesi, dini sozler ve seremonilerle ilhamini en Ust basarnaga gikarir, ilahi goz

le bakmaya eri§ince (epopti) tanr1sall1kla birle§irdi (Lat. 'unio mystica'). 

Yalniz Uyelerin bilgisine basamak basamak a91lan gizem orgiltlerinin ba§l1calar1 

Orpheus, Eleusis, Dionysos ve !sis idi. Gizem dilinden felsefeye giren telos 

kavram1, anlam1n1 da k1smen ta§l.Ml.§tl.r. Buna ili§kin belirgin ornek Platon'da: 

gordUgU 'as1llar'1 iyi hatirlayan insan yetkinle§ir. 

"Yetkin mistik goril:;ie silrekli kat1lmay1 olu§turan 

bu yard1mc1lar1n (asil 'resimler') ancak dogru 

kullan1lmalar1 sayesinde bir insan, kelimenin dog

ru anlaminda yetkih (teleios, tamamlanm1~+1k anla-

minda) olabilir." (Phlidros 249 c) 

Telos'un felsefede ilk kullan1l1§larindan biri, Herakleitos'un her§eye hlik

meden 'kozmik alev' anlay1§1nda gorillebilir. 

"Evren-3UtilnU Y1ld1r1m1 yonlendirir. Yild1r1m dedigi 

ebedi alevdir. Bu alevin ak1l donanrnl.§ ve tilm evren 

yonetiminin nedeni oldugunu da soylen." ( Dials I, s.90, fr. 64) 

Anaxagoras'da 'nous'un (dUzenleyici evrensel akil) hareketi ba§latmas11,.an., 

onceden tasarlanan, rastlantisal olmayan nesneler dilzeninin kurulu§U ugruna 

oldugu sfylenebilir. 

"Ve nous hareketi ba§latinca, harekete gegen her§eyin 

birbirinden ayr1ll.§l. ba§ladi." ( Diels I, s. 406, fr. 13) 

Bu ilk orneklere, dil:;iilnceye yerle~mi§ teleoloji olarak gene de bakilamaz. Kosmos' -

un i§leyi:;iinde belli bir amag gorme, Apollonia'l1 Diogenes'e kadar yoktur denebi

lirO' Onda bile ereksellik dilz-gizgisel degil, Grek dil~Uncesine ozgii bigimd-edir, 

d0ngilseldir. Dongil bir ethik degerle de niteleniyor. 

" Qi.inkU dii~Unsel gilg ( noesis) .olmaksizin boyle bir 

dagil1m ( illc maddenin) olanaksiz olurdu; o her§eyle 

belli bir ol<;ii tutmu~tur, - yaz ve ki~la, gece ve gilndilzle, 

ya~murla, rUzgarla ve gUne§ l.§IJ.mas1yla. Eger dil§Uniiliirse, 

di~erlerinin de en iyi tarzda dilz gnlendikleri buluna bilir." 

( Diels I, s. 424, fr. J) 
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Teleolojik motif Sokrates'in :iii~;incesine girmi~ti, 'iyi' ye dogru giden, 

yahut insanlar1 'iyi' ye gotUren bir dilnya ar1yordu. Anaxa."'oras' in nous' unu 

mekanist bulur ve benimsemez. Arad1g1n1 onda bulaca~1n1 once umuyor ama 

"Okumaya devam·ettikge (Anaxagoras'i okuyor) adamcag1z1n 

nous'dan hiq yararlanmad1g1n1, evren dUzeni igin ona hig 

nedensellik atfetmedigini, hava, esir, su ~ibi nedenleri 

ve ba'?ka birc;ok sagmal1klar1 delil gosterdigini ke~fettim." 

( Phaidon 99a) 

A.slinda Sokrates'in aradigi nedensellik degil, erekselliktir. Ustelik 

Anaxagoras 1 1n nous'unun ereksellik i9erdigini gorm11yor, Qilnkli Qok daha fazla

s1n1 istiyor. 

"DUnyanin dUz mil, yuvarlak mi olduguna dair bize bile;i 

vermekle ba~layacagini, sonra oyle olmasi gerektiginin 

nas1l ve niqin daha iyi oldugunu soyleyerek bunun n~de

nini ve mantiksal zorunlulugunu a<Jiklamaya p:egecegini 

sandim. Dil~ilndUm ki, ager o, dUnyan1n merkezde oldugu.."'l.u 

one silr:.iyorsa, orada olmas1n1n de.ha iyi oldugunu ayr1n

t1l1 anlatacak; ve bunu ac;1k9a yaparsa, ben de ba~ka tilr

lii bir nedenin pe~inde dola~maktan vazgegmeye haz1rd1m." 

( Phaidon 97d ) 

Sokrates dil~Unceyi rahatlatma, 'daha iyi olan1 1 zorunlulukla gosterme 

ugruna varl1g1n (dogan1n) kendi nedenselligini feda ediyor. Nedensellikle 

yetinmenin insani edilgin kilacag1n1 san1yor. Boylece evren dilzeni 'insan igin' 

varoluyor ve nous amacinda insan1 gozetiyor. 

Teleolojik diil?Unce Aristoteles' in biltiin ogretisinin iginden geger, 

Metafizik'de doru~una ula§lir. Yaz1m1zda Hartmann'a dayanarak bunu daha iyi anla

maya 9al1EiJacaQ;1z. 1izim i1in oneinli nokta, erek ile iyinin kenetl~nisiidir. 

]er:;iey eregini iginde bar1ndirir (en-tel-eheia) 1 ona yonelir, yfinelmesi iyili~i

nedir. Kosrnos'un 'causa finalis'i !lk Devindirici'dir; bu ayn1 zamanda 'en ilstUn, 

en son iyi'dir. Bununla Aristoteles varlik dUzenine degerler merdivenini yasladi. 

Yenigaga kadar felsefi dUsiiince bu merdivenin basamaklar1n1 hep yeniden tirmanmaya 

9al1§lt1. 

Felsefe terimi olarak teleoloji iizerine Hoffmeister §IU bilgileri veriyor: 

' "Do~a felsefesinin, §leyle:rin son amac1n1 ·(fines rerum) ag1klayan kismina 

teleologia denebilir." (Terimi felsefeye sokan Christian Wolff' un tan1m1, 

(?hilosophia rationalis •• , 1728, III, prg. 85). Aristoteles'in arnag-neden

selligi kav-ram1 Kilise 9abalar1n1n ve Skolastik' in ba§llica kaynag1 oldu: 

Ortagag H1ristiyanl1~1 iQin diinya, eklem olarak her§leyin amaca uygun yer-
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le§tirildi~i bir varlik dUzeniydi (ordo). Descartes teleolojik ag1klamay1 doga 

bilimlerinden d1§ar1 91kard1 (mekani~m). Leibniz'in felsefesi mekanist ve tele

olojik baki§ ta-rzlar1n1n · ba~da$t1r1lmas1na adanm1$t1r: " Ruhlar(ya da hayvanlar: 

entelehi'leri) amagli nedenlerin yasalarina P,ore ugra§irlar, amaglar ve araglar 

sayesinde i§lerler ( etkide bul unurlar). Cisimler etkin nedenlerin, orn. hareket 

yasalarina ~ore i§lerler. Ama her iki alan, etkiyen nedenlerin ve amag-nedenle

rinin alanlari birbirine uyumludu.r." (Monadolof!ie, prg. 79) • ' 

Hoffmeister'in agiklamalarinda yanindan gegemeyecegimiz iki konuya kisaca 

deginmek istiyoruz: 1. Descat'tes' in metafiziginde teleolojik dli§lincenin mlidahal1 

sine pek sik rastlanir; bir adim daha atacak bir yorum, metafiziginin teleoloji 

ile orUldU~UnU iddia edebilir. Galilei 'yi "temelsiz yapi kurmak"la ele§tirmesi 

bu ylizdendir. Bu tutum (yalm.z Descartes igin degil, f"enellikle) ba~;langig 

nedenlerini gabucak son nedenlere donU§t:irebilir. 2. Leibniz 'de iki alanin uyum1 

one eden ku.rulmu§tu.r. Tanri bunu ist erni§, ama 9lam1§ ve p-ergekle§tirmi§tir. Tanri 

monad 1 lar1 bir 91rp1da yaratt1g1 gibi, bir 91rp1da yokedebilir de. Oysa Grek 

dii§Uncesinde, olu§taki zorunluluklari tanrilar bile bozamiyordu; onlar da zorun

luluga ba~1ml1 idiler. Platon'un Demiurgos'u malzemesini yaratmaz, sadece bigim· 

lendirir, dlizenler. Aristotele.s'de de ereksellik bir yarat1c1 dli§'incesine bag

lanmaz, ne igten ne de di§tan. Grek dli§iincesinin 0zU 'genesis'in, olui;un (Lat. 

'generatio') ag1klanmas1yd1. 1 Creatio' onlar igin sorun bile degildi. Bu nedenle 

teleolojik dlii;;lincenin en yoP:unla~t1g1 dU§iinUrlerde bile nedensellik ag1rl1g:rn1 

yitirmez. Onlarin yiiceligi bundandir. 

Kant'a gelelim. 11 Yarg1rlicliniln Kritigi" nin ikinci b~lU~inlin ba§l1~1 'Tele

olojik Yargigiicilnlin Kritigi'dir. 'Nexus finalis' kavrami bu bolUmiln ba§larinda 

~eger ve nedensellikle erekselligin agik bir kar§1la§t1r1lmas1 yap1l1r. Pek 

onemli buldugumuz igin al1nt1m1z uzun: 

"Sadece anlama yetisi tarafindan dii§Unlilmesi bak1m1ndan, neden-

sel bag bir dizi (nedenlerin ve etkilerin) olu$turan bir bagdir; 

bu bag hep a§a~i do~u pider; ve, ba~ka n~sneleri neden olarak 

onko§ul koyan nPsnelerin kendileri, bu ba§ka nedenlerin ayn1 za

manda kar§1l1kl1 nedeni olamazlar. Bu nedensel baga, etkiyen 

nedenler (nexus effectivus) denir. Arna buna kar§i akil kavram

lar1n1n (amac;:lara ili$kin) bir nedensel bag1 da dli§iin:ilebilir; 

bu baga, bafhml1l1g1 '-iem a$aR;iya 11em yukariya dof':ru kendisiyle 

birlikte indirip gikartan bir dizi olarak bak1ld1g1nda, dizi igindeki 

nesne bir defasinda etki olarak tan1"1lan1r, ama buna ra~men, yuka-

r1 doi.Tu hareketinde, etkisi oldugu ayni §eyin nedeni alma ad1n1 

da hakeder. 0 ra tikte br;yle bir baP:in bul unmasi kolaydir. Orn.: 



ev, kira igin alinan o~ranin nedenidir, ama tersine de, 

bu olanakl1 gelirin tasar1m1 evin in§as1n1n nedeniydi. 

Boyle nedensel bir baga son nedenlerin bag1 (nexus fi

nalis) denir.· Birincisine real nedenlerin, ikincisine 

ideal nedenlerin bag1 demek belki dahe uygun olur, 9Un

kU bu adlandirmayla, bu iki tUr nedensellikten ba§ka 

bir nedensellik olamayacag1 kavranir." (KdU II, prg. 65) 

6 

Nedenselli~in, anlama yetisinin kate~orisi olarak dogal sUreglere uygulana

bilirligini "Salt Akl1n Kri tigi" gostermi§ti. ~imdi sorun amaglara ili~kin ne

denselligin, yani akil kavramlar1n1n ereksel bag1n1n dogaya uygulanip uygulana

mayacag1d1r. Ereksel dU§Unceyi kar:psina alarak inceleyen Kant bu soruna ilk 

1§1~1 tutmm:;itur. 

"Doge nesnelerinin (burada Kant canl1lar1 kastediyor) amaglara 

dogru araglar olarak birbirlerine hizmet ettiklerine ••• dair 

bizim genel doge idemizde higbir t~melimiz yoktur ••• bizim 

olmayan, dogaya da ait olmayan ama9lar1n gene de ozel tUrde 

bir nedenselligi olmasi ••• apriori bir temelle onceden hig soy

lenemez. Dahas1 da, deneyim bize onun gergekligini gosteremez. 

Oyleyse akl1n, ama9 kavram1n1 nesnelerin dogasina sokan bul

macal1 bir i§leyi§i onceden oln:iu~ ki ••• bunu objektif temeller

den ka~karak bildigini sansin." (KdU II, prg. 61) 

Bu san1 bize dlizenleyici (regulativ) bir ilke verir ama yap1y1 kurucu (kon

stitutiv) bir ilke vermez. Kant regulativ ilkeden KdrV'da ideleri incelerken 

gent§qe sozetmi§ti. Ayni ilkeyi tarih anlayi§inda da i§lerlige koyar ve kendi 

ba§ina al1nd1g1nda, haylaz bir QocuEtun yaptig1n1 surekli y1kmas1 gibi gor'inen 

tarihe, doganin insan iQin gizli bir plani sanki varmi§ gibi bakmanin, eylem

lerimize bir umut katacagini soyler. (Bkz. "Dilnya Yurtta§l1g1 Amacina Yonelik 

Bir Tarih DU§U.ncesi") 

Regulativ ve konstitutiv ilkeleri C:\zde§le§tirerek (ba§ka deyi§le neden

sellik-ereksellik ozde§ligi, ya da Ide-ESergeklik ozde§ligi) tarihi, bizce ancak 

sonradan bilinen; ama Geist'1n ba§tan koydugu ereklerin gergekle§mesi olarak 

anlayan Hegel, ba§tana§agi te1eolojik-metafizik bir yap1 kurdu. Ama bu yapi 

ba§tana§agi olumsuz degildir, yoksa onlarcas1 gelip geQmi§ din metafiziklerinden 

farki olmazd1. Hegel'e gore ara9, di§sal amaca uygunluP;un verileri olan sonlu 

amaQlardan daha de~erlidir: 

"Karasaban, kendi haz1rlad1P;1 ve amaQlar olan hazlardan 

daha saygidegerdir ••• !nsan, ama9lar1 bak1m1ndan dogaya 
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bagimli kilinml.§ olmasina rasmen araglari sayesinde 

di§ do~aya egemendir." (Wissenschaft der LoRik II, s. 398) 

Bu Giri§ gergevesinde son olarak §U soruyu kar§imiza aliyoruz: Erekselligin 

yaln1z insan dil§lincesinde oldugunu, dogada bulunmad1g1n1 nasil soyleriz? Ba§lata: 

planlayan ve yoneten bir gliciln varoldugu, zorunlulukla olmasa da, olas1l1kla soy 

lenemez mi? 

Cevap: Etkin nedensellikle~ l.§l.~inda varoldugu soylenemez. !ster zorunluluk: 

varoldugu, ister olas1l1kla varolabilecegi soylensin, bunu soyleyen, dli§linen yal· 

n1z insandir ve dil9Uncesinin kar§l.l1g1 gergeklikte yoktur. Buayr1m kesinlikle ya· 

p1labildigi zaman insanin neden boyle dli9i.indUglinlin incelenmesine gegilebilir. 

tnceleme, erekselligin nedenselligini aramadir. Bilim nedenselliklerle kumar oynl 

maz, olas1l1klarla da. Pascal'in "bahis"i gibi "ya varsa" diye zar atmaz. Zari 

atan ereksel dli§Uncedir. 

§imdiye kadar oldugu gibi, bundari sonra da ereksellik labirentinde yolunu 

kaybedenler olacaktir. Yukarida 4. kaynak olarak verdigirniz Brugger'in felsefe 

sozlUP;Unde 'Teleologie' ba9l1g1 alt1nda soylenenler tipik ornek. 17 baski yapmii,;; 

bu SOZltikte §Unlar da Soyleniyor: 

"Amag koyan mutlak bir Geist'in olamayaca~ina onceden karar 

verme; ayrica, organizmalarda hayati bir doga gabasinin in

ker edilmesi gerektii?;i goril§il -'animizm'in suglan191: Monod

teleolojik bir dU§linceyi onceden olaniksiz kilar. Tanrinin 

temelden kerre igine alinmasi -orn. Nicolai Hartmann- orga

nizmanin reddedilemez amaca uygunlugunu ve tlim canli kosmos'u . ., 

ve onun evrimini en sonunda ayiklanma (selektion) rastlanti

sinin her9eye kadir etkisi olarak agiklamaya zorlar -N. Hart

mann ve digerleri-. Ama b0ylece biyolojide onemli bir ilke 

metafizik bir son nedene donil~tilriililr." 

Felsefe teolojinin hizmetinde olmaktan goktan gikti. Brugger felsefeyi 

yeniden 'ancilla' yapmak istiyor, ama teolojinin degil, felseTenin terimle

rini kullanarak. Sorunu garnitiyor, glinkil animizmin, vitalizmin reddedilmesi, 

orRanizmalarda amaca uygunlugun reddi degildir• amaca yonelik olmanin reddi

dir. Hartmann bunu ag1kga belirtir. Rastlanti nedensellikten koparilamaz ve 

mutlakla9t1r1lamaz. Mutlak bir Geist' in olmadigina onceden karar verilmi§ 

degildir. Blitlin olgular ve onlar1 inceleyen bilimlerin sonuglar1,olmad1g1na 

ve olamayaca~ina karar verdiriyor. Dilnyayi kendi d~ii;;;Unceleri ic;ine hapsedenler, 

kendi erekleri ugruna nedensellikleri kerre igine alirlar. Oysa dilnya insane 

a9ikt1r, insan da dUnyaya. 



1. Erekselli~in Temel Sorunlari 

a. Temel Antropolojik Sorun 

B 

!nsanin i9inde bulundu~ evren sonsuz 9e§Jitlilikte olaylarla doludur. Bu ola, 

lar1 g8zlemledi~imizde 1 en basitinden en karma§1g1na kadar belli bir diizen ve su 

reklilik ii;;i:lde olduklar1n1 buluruz. Bu dlizen ve slireklilik bizi "bar §eyin bir 

amac1 var m1d1r?" sorusunu sormaya zorlar. Bu soru yan1s1ra "her §eyin bir nede

ni var m1d1r?" sorusu, iki ayr1 dU§Unme bigimi olan ereksellik ve nedenselli~e 

ili§kin temel sorulardir. 

tnsan dil§ilncesinin ba~lang19lar1ndan beri bu iki soru i9ige ge9mi~tir. En esk 

dU~ilnme bi9imlerinden olan mitolojiden giln~mlize kadarki du~unce sistemlerini inc 

ledigimizde, erekselli~in insan di11?1incesi Uzerinde kurdu~ egemenligi p:ortirtiz. 

"Her eeyin bir amaci var m1d1r?" sorusu, insanin yaeam1n1 anlamland1rmas1na, yon· 

lendirmesine ve s1n1rlar1n1 Qizmesine ili§kin temel bir sorudur. !nsan felsefesi 

bak1m1ndan ikinci kez soruldugunda, daha temel bir soru onun i9inden ge9er: 

"1nsan yalniz kendi ya~amina ba~li bu soruyu neden genelleetirerek butun varli~a 

yans1tmaktad1r?" Bu soruyu Hartmann'in 9ozilmlemesini izleyerek aydinlatmaya 

b. Onceden GBren Varl1k Olan !nsanin Bu Niteli~ini 

Kendi Di.~ina Ta~irmasi 

DU§Unce kendisine ama9lar koydu~ gibi, kendi di§indaki gu9leri de bu ama9la

r1na ba~ar. Mitolojilerde do~l gUgler tanrilarla temsil edilir. Tanrilar karar 

alirlar, plan yaoarlar, dUzenlerler; bu i§leriyle insan ya~amini etkilerler. 

·Tarlas1n1 ye§illendiren ya~ur. gemisini eve gonderen rUzgar ustiin bir iradenin 

lutfudur; tohumu mahveden kuraklik, onu yikan firtina, bilinmeyen niyetin gazab1-

d1r. Ve insana sava~ta ve yikimda olan bi tenin anlams1zl1~1 elle tutulurcasina 

goriinse de, gene o Homeros'un !Lyada •nin ba§l.nda soyledi~i gibi 1 tiuna boyun e~i-

~ini itiraf eder: 9UnkU tanrilar boyle istediler (Dios d'etele:leto boule). 1 

1 Nicolai Hartmann, "Teleologisches Denken" (TD), s. 1 
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Bir dilnya gt>r:feiiyle bi9imlenmie, onda yerini bulmu§I ereksel dil§iinoe budur. 

insan, ya§BYl.§l.?lB egemen gUglerde kendisine akraba, kendisinin benzeri olani gor1 

yor. !9ine s~rUklendil:ti olaylar anlam kazaniyor ve anlam insanin onu kavramadi~i 

yerde de kalic1 oluyor. Ba~1nt1lar1 eoyle kuruyor: Beni aean ama bane da yonelen 

niyetler var; bunlarla savG'"mam gtictimU. a§ar; giictimtt Bljana kar1pdurll§ anlemsiz1 ge· 

tirir; olumsuz gorUnse de bir kader var: her eey onoeden belirlenmietir. 

Basit ereksel dU~~lnce onoeden-gorU§ inanc1y1a sistemle~tirilir. Mitolojik ve 

dinsel dueUncenin hepsi bu 9e§it de~ildir. Dtinya, tanr1lar1n hUkmetme gUgleriyle 

sneak kismen S§abildikleri, kaos'la bo~tuklari bir dUnya olarak da dii§iintilebil1 

Ama gene de insan kendi yargigifoUne Ustiln gelen ama9lar1n sltina atilmi§ olarak 

kalir ve onlarla uzla§maya girmekle 'iyi eder•. Boyle bir dUnya gortl§JU a91kga 

bilin9li bir bi9im almaya ve felsefi olmaya ba§lad1g1 zaman kendi birli~i ve tu

tarl1l1~1 u~una, 6nceden-goril§ dti§Uncesine zaten e~ilimlidir. Kaos'un kalint1s1 

once bu basamakta dtinyadan dl.§ar1 silriiltir; amaca yonelik toplu dUzen tasarimi 

biltilne egemen olur. 

Metafizik tarihinin kapal1 ereksel eistemler dizisi oldugu belli. !nsanbi~im

cili~in orgiisU 9ok ce§itlidir, ama bunlar arasinda, ereksellik temelinde pek az 

fark vardir. Erek koyan gUc, ister dilnya akl1 olarak ki§iseloi, ister hedefe yo

nelmi~ dtinya ~Uzeni olarak belirsiz dU§UnilleUn, onun ilkesi ister diinyanin iQinde 

ya da d1~1nda aransin, ister verilmi~ ve kavranabilir, yahut giz4m dolu obUr diln

yaya ait oldu~ kabul edilsin, diinya tablosunun temel §emasinda ve bunun belirle

diRi hayat gorti~Unde pek az fark olur. Bu bak1mdan, tanr1c1l1k, akil tanr101l1l1, 

tUmtanricilik, tumeigkin tanr1c1l1k, bir-olandan yayilma, geli§mecilik ve ak1l 

idealizmi gibi tlirler yanyana dizilirler. 

Ereksellik tUrlerinin ol~turdu~u tarihsel ~izgi kesintisiz de~ildir. Tarihte 

iki defa nedensel dtieUnce ereksel dti§ilnceyi be!irgince geri itmi~tira ilk defa 

Greklerde, Sokrates oncesinde, ikinci defa tamkesin bilimlerin bliyU.k yUkseli§inin 

DB§lBd1~1 Yeniga~ dil§Uncesinde. Bu durum Antik9a~a atomistik'e kadar sUrdU, sonra 

materyalizme saplan1p kald1. 17nci yllzy1lda nedeneel onsavlar bilime, bilgi teori

sine ve kismen de metafizi~e girdi. Ama kiss omUrlil oldular; ereksel dU~Uncenin 
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'ihti§amJ.' onlarin yolunu kesti. Spekulatif sistemler egemen oldu. 

Bugtin U9UncU defa karar alma durumundayiz. Tehlikeler her iki yonden de eskisi 

gibi. Bir yonden basit materyalizm, di~er yonden hi9 de 8§8~1 kalmayan ereksel 

'zirveden baki§'• Yalnizca, dilnyagorli§sel motiflerin baetan sona ayd1nlat1lmas1 

ve 6nsavlar1n kategorial ele§tirisi bizi, dogru yolun U9iincU defa ayaklar1m1z1n 

altindan kayip gitmesinden alakoyabilir. 2 

c. Bilin9 Kategorisi Olarak Ereksellik 

Real dtinyanin kategorileri anlama yetimizin ve gorilmuziln kategorileriyle ba§

tan sons ozde§ dejtildir. Birinciler dilnya boyle kald1k9a de~i19mezler; ikincilerin 

ise i9erek bak~mdan tarihsel de~i~ebilirli~i vardir. Doga olaylar1n1n real katego 

risi olaralc nedensellik, anla;pl}l.n da bir kategorisidir. Ned.ensellikte bilin9 ve 

ger9eklik, bilebilirli~in s1n1rlar1 i9inde ortill}ilrler. Ama bilincin, 90~ kez 

nedenselli~in kar§l.Bl.nda duran bir kategorisi de erekselliktir. Bu durum bir ba~

da§mazlik ol~turura insanin dUnya ve nesne bilincindt;,nedenselli~in yerini erek

selli~in almasiyla olu§lan ba~da§lmazlik. Ereksel dii§!lincenin mildahalesi artt1k9a, 

bilgi donan1m1nin real nesneye uyumu da zarar gorilr. Bu mUdahalenin verdigi ra

hats1zl1k gU.niim'dzUn bilimsel dli§Unce dogrul tusunda kismen giderilmi§tir; ama 

gUnlUk yaeamda pratik yargi veren bilin9te geni§ ol9Ude surmektedir.Gtinlilk yal,ilam

da ereksellik bir bilgi kategorisi gibi i§lev gorilr ve objektif ge9erlik iddiasiy: 

ortaya 91kar. Bu durum anla~ilabilir, 9ilnkil canli ili§kiler i9inde olan bilin9, 

uygulad1~1 kategorilerin hesab1n1 vermez. Bu, hayret uyandiran, ama derinden kav

.ranmasi gereken bir olgudur:bilincin, kendine katlanarak, hic;;bir alan1n1 di§arda 

b1rakmamaoas1na kendini 9ozilmlemesinin gU9lUgtt. 

Spekulatif' eistemlerin hemen hemen hepsinin, ac;1k9a dilegetirilmi§ olmasa da, 

ereksel kurulm~ olmalar1n1n nedeni, ereksel dil§Uncenin birlige, biltilnlilge ve 

kapsay101l1~ egilimidir. Ama9 tasar1m1 bu egilimin i§ini kolayla§tirir. Oysa 

2 TD, s. 1-2 
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ger9ek slfregler, 9o~u kez ayiklanamayacak karma§1kl1kta akarlar ve nedensel dil

~lincenin bUtiinsel bir kavrayi§a ula~mas1 zaman alir; bazen tek tilk ba~lant1lar1 

kurmakla yetinir. 

Ereksellik i9in ba§kB bir terim 'final ba~' yahut 'finalite'dir. Final ba~in, 

nedensel ba~i (kausal ba~, kausalite) basitge tersine Qevirmekle gtsrUlebilece~i 

savi yetersiz olmakla birlikte ilk yakla§im ic;in bir tasarim sa~ar. Bu, olU§un 

zamanda tersine c;evrili§idir; nedensellikte sonra olan once olana bag1ml1d1r, 

ereksellikte once olan sonrakine ba~1m11 k1l1n1r. Ama zaman1n ger9ek akl.§l. dilnya· 

daki hi9bir gUg taraf1ndan tersine 9evrilemeyece~inden §unU soylemek geregi duyu· 

lur: final be~ zamanin onceden sonraya aki§l.nB kar§l.t bir belirlenimdir. Bunu 

soylemek elbette hentlz bir c;ozUmleme olmuyor, sUrecin a~amalar1 'son' denilen 

a~amadan geriye dogru diziliyor. Son a§amaya varan stire9lerde her§eyin 'son's 

arao olarak hizmet etmesi ama9lan1r ve her~ey, manyetik bir kutba 9ekilir gibi 

ona yonelir. ::>on S§lama eregin kendisi olur, a§lamalar dizisinin varl1g1 bu ama9 

u~unad1r. 'Telos'un hem son hem yetkinlik anlarruna pelmesi bu tasar1m1 yans1t1r. 

Uaha karma§l.k yapilarin anle§11lmas1n1n istendigi yerde ereksel a91klama a~1r

l1k kazan1r; yepinin karma§likla§lmasi onu basit sonlar aramaktan vazgec;irmez. 

~edensel dU~unce da~1n1k nedenleri 9aba sarfederek bir araya toplamaya gal1~1rken 

ereksel dii§liluce bu bitmet. tukeumez gorevin UstUnden obtL:· uca atlar, bir 'son•un 

Uzerine konar, 'son-uou• uia~ilml.§1 a~a9 olarak a9l.klar. Boylece zorluk gekmeden 

'birlik' taear.t:?lll.n1 Jrurm~ olur. Oyaa ued.ensel dti§lilnc0de neden.Ler zinc1r1 geriye 

doltru ge§itli yollardan sonsuza giderler ve bunlar1 iz.lerKen c;okge§itliliit daha 

da artar, birlik ise gittik9e kaybolur. 

Hu tersine gevirmecle, ~imdi varolan, gelecekteki (henUz olmaml.§), gegmi§ de 

fjimdi taraf1ndan belirlenir. Ayrica, ge9mi§l, zaman noktalarinda nas1l idiyse, 

oyle olmas1 gerektigi varsay1l1r. Gelecek §imdide herhangi bir §ekilde ta§1n1r, 

etkin bic;imde tasarlan1r. Sonra olan once olanin, ger9ekd1§1 olan (ba§lkB tiirlil de 

olabilen ya de olebilecek olan) belirlenmi§l gergegin oniine geger. Yalniz dli§llin

cede ongorillenler, gerc;ekten onceden varmi~ gibi kabul edilir. 
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Geli11me kaVl'ami, belli bir anlamJ.yla bu tutuma pek uygun d.U11er1 onceden belir

lenmi~ son B§ama, biltUn ara a~amalarda (ortUlU olarak) i9erilmi§, ta§1nm1§t1r. 

· A§amalar amac1n 'nedenleri' say1l1rlar. Geli§me kevra'llll.n1 peki§tiren yan kavram

lar 'ekili olma' yahut 'gUcUl olma'dir (diinamis, potentia). 3 

d. Final Ba~1n Diger Kategorilere S1zmas1 

DU§Uncedeki final ba~ yalniz nedenselli~e de~il, yUksek belirlenim bi9imlerine 

de s1zar ve kar§1 91kar. Ba§licalari, kare1l1kl1 etki (etkile~im), merkezi belir

lenim, biltilnluk belirlenimi, hatta s1n1rl1 olarak dogs yasall1~1. Once sonuncusun 

alalim. Do~ yasall1~1nda bunun nasil oldugu kolayca gorillebilir. Dogadaki yasal-

lik, silre9 ak1§lar1n1n tilrde§ligidir, real-genel olandir. Bu tilrde§lik yasa dU-

§lincesinin belirginle§mesinden 9ok once biliniyordu. Antik9a~ dil§Uncesi bunu 

varl1k formlar1n1n ozde§li~i olarak kavriyor, ama formlar1 sUre9lerin kendilerine 

do~u akmas1 gereken a::na9lar olarak aliyordu. Formlarin i9inde gercekle§en nesne-

ler olup yokolurken, formlarin kendileri siir;lp gitti~inden, onlara 'form substan-

lari' deniyordu. Orta9ag1n sonlarinde kim1ldamaya ba§layan nedensel dil§iince, 

bu anlayi§a kar§1 mUcadeleye giri§ti. Sonu9 'dogs yasas1' kavramiyd1. Gene de 
, . 

•• ("u. 
eski ve temel bir dtifiiince yeni kavramda canl1l1g1n1 silrdi.yyordu: dogal aki§lar 

e§bi9imlidir. Formlarin, ttirlerin e§bi9imliligi dti~uncesini ~imdi ba~ka bir kate-

gorial temel ta§iyordu. Bu temelin iki ozelligi, nicelik bag1nt1lar1n1n mate~-

tiksel belirlenmi!?li~i ve ayni nedenlerin etkilerinin ayn1l1~1n1n bozulamaz 

stireklilil!i. 

Kar§1l1kl1 etki, 9ok 9e§itli neden o~elerinin eezamenl1l1kta kesi§mesiyle 

meydana gelir. 3u kesi§meyle, bizim sonu9 olarak 'do~l yapi' dedi~imiz ya?ilar 

olui;sur. Sonu9lardan hareket edilirse, ya-01lar1n olll_§umlar1n1n en basit a91klan1e1 

gene ereksel olacaktir. Onlar1 ortaya 91karan neden o~elerinin orgilsil, varolU§ 

ama9lar1n1n ara9lar1 olarak anla§ilacak ve nedensel bagl.arin geriye do~u sonsuz-

ca gidi§ini izleme zahmetinden kurtulmU§ olunacakt1r. 

3 TD, s.2-4 
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Merkezi belerlenimde nedensel bagin Ustte bi9imleni§i sozkonusudur. Anorganik 

organik, pSi§ik ve tarihsel (Geist) tabakalarin iginden gec;;:en nedensellik, her 

iist tabakada yeni bi9im alir {novum). 4 Merkez1. belirlenimde de temel §ema 

neden~etki ili~kisidir, ancak nedenlerin biraraya geli§inin 5zel bir tarzi var

dir. Dinamik bir yapinin farkl1 nicel dlizenlerinin igige gegi§i izlendi~inde bu 

Bzel tarzla kar1p.la1p.l1r. Rastgele bUyiik yap1lar1n rastgele kUglik yap1lardan de

~il de, belirli yao1lar1n gene belirli yapilardan olu§tu~u o zaman gorlililr. 

Belirli kimyasal bile§limlerin 'llolekiillerinin ancak belirli yapida atomlardan 

olu§tugu, gezegen sistemlerinin de belli kutle ve ~tigteki merkezi cisimlerin 

gekim alanlarinda ol~tugu goriilUr. Burad.a egemen yasa §tlyledir: f'ormi.ile edilebi'. 

elementlerin di§ gUgleri, onlardan olu§an yap1lar1n ig gUgleri olurlar. Nasil ki 

ereksel dil§lince genel etkile§imden kalkarak sUrecin b'itiln yapi parc;alar1n1n bir 

toplam sonuca do~u c;;:abalad1g1n1 one sUriiyorsa, merkez1 belirlenimde de ayni 

tarz uygulanir. Daha kilc;;:Uk yap1lar1n di§ gUc;;:lerinin daha bUyUk yap1lar1n kurulu

~una kat1lmas1, kU9U~un bUyu~e dogru '9abas1' olarak anla§ilir. Boylece element

ler, b'itUn gU.9 alanlariyla birlikte, yap1n1n kurulu§ amac1n1n ara9lar1 olurlar 

ve yap1y1 ger9eklei;;1tirmek ic;in 'kendi i9lerindeki etkin egilim' ile a91klan1rlar. 

Yap1n1n ic;inde bulundu~u dinamik denge, elementlerin kendisine do~ru gabalad1~1 

bir durum olarak kavranir. Sonra doganin tum basamaklar yap1s1, yukaridan erek

sel olarak belirlenmi§ olur. Ve ya?1lar1n ic;i9eligi, biiyiJk yap1lar1n kilc;;:uk ya;;>1-

larda olanak olarak onceden belirlenmi§ oldugu anlamJ.na getirilir. 

B1tlinluk belirleniminde de bu dU§lince tarzi benzerdir. Ontolojik bakimdan pek 

basit9e: belirli yapilar ancak daha yUksek nioel dUzen eru9lar1 iQinde ol~abi

lirler, yani -merkezi belirlenimdekinin tersine- daha btiytik yapilarin ic;;: guc;;:le

rinin kurulu§lari igin onlara zaten ihtiya9lar1 vardir. Orn.: kristaller anoak 

so~yan gok cisimlerinin belli tabakalarinda, belli bas1n9 ve 1s1 ilintilerinde 

4 Real varlik tabakalarinda kategorilerin 'ilstte kurulma' ve 'ustte bi9im

lenme' leri icin bkz. Nicolai Hartmann, "Almanyada Yeni Ontologi", s. 18-35 
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olu~abilirler. Final df1,lince burada da bag1m11l1k anlamini tersine d!::>ndUrUr: 

b1yUk yapilara, kliQUk yap1lar1 meydana getirme amac1n1 atfeder,-btiyUk yap1lar, 

sanki kU9iik yap1lar1n olU§um 9ekirdeklerini ii;lerinde ta§iyormu§ gibi. 

Bu yorUJDun onemli uzantilari vardir, glinkU 'ortada' yeralan yapilar arasinda 

organizmler de bulunur ve bunlar daha yuksek yap1lar1n i9 ba~intilarinca belir.-

lenmi§ addedilirler. Bu tUr ama~l1l1kta, bUtUn kozmik aistemler canli varl1kla

r1n ortaya 91kmas1n1 aa~lamak 'i9indirler', dolay1s1yla insan1n da. 5 

Sonu9ta elde edilen dUnya gCirii§ti'. :f'antastik bir biJ.tUnllige sahin olur, ama 

fanta!'O!tik bir tutars1zl1g1 da vard1r. Ereksel dli§1lncenin fantastik olmas1 onun 

i9kinli~inde (immanens) yatar; oysa di§a-uzanan (transendent) bilgi kanitlanmak 

zorund.adir. 

Ama9 tasarlamanin dti§1nceyi tutsak almas1, kozmolojik dU§Unmenin, yerini 

biyolojik dU~ilnmeye b1rakt1~1 zaman doruga ~ikar. BUtUnlUk kategorisinin ag1r-

11~1 dinamik (anorganik) yapilardan orRanik yapilara aktarilir. Organik yan1lar-

da amaca uygunlultun goze batmas1, ozellikle amaca uygun organ hareketi, organik 

biltilnlil~ on . siraya Q1kar1r. Bu oyle gU~ltt insani bir egilimdir ki, amaca uygun-

luk kavrayl.§l.yla da yetinilmez, bunun amaca uygun aki~ ve eylem oldugu da s~y-

6 
lenir. 

Bu nedenle, dini diinya g~rueti iginde ya~ayanlar -birQok 'akademik' bilimki-

~isi de dehil- canl1n1n, ozellikle insanin organlarinin herbirinin kendi amacina 

uygun hareketinin bUtJnselli~ini, Usttin bir gucUn bilin9li planlanmie amac1 say-

mi§lardir. Hartmann dogal uygunluk ve bilingli planlama kavray1§lar1n1n birbi-

rine kar1§t1r1lmas1n1 's~ekulatif teleoloji', s1n1rler1n1n 9izilmesini de'feno-

menlere dayali ontoloji' yollari diye niteler. Bundan ilerde daha sozedece~iz. 

5 Nedenselli~i ereksellige donti§tUrmeyen halis bilimsel bir tutum iQin "kozmik 

sU.re9lerin amaci canl1l1g1n olu~mas1d1r" ve "canl1ll.~1n geli§iminin amac1 

insandir" gibi savlar ne bir hareket noktas1d1r ne de bir sonu9tur. Oysa erek

sel tutum iQin bun1ar hem hareket noktas1d1r hem de bu noktayi yineleme~ten 

oteye geqmeyen sonugtur. 
6 TD, 5-7 
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e. Erekselligin U9 Te~el Bi9imi 

Ama({lilik bilinoin melez bir kategorisidir, gilnkU her yere yayilma egilimi 

vardir. Ba!;lka kategoriler de bilinqte tek tek on plana 91kma egilimindedirler 

ve •tiran• olabilirler. Hartmann substans Kategorisini ornek veriyor 7 ve eler,

tirel olmayan bir bilincin, kapal1l1k ve sUreklilik gosteren her r,eyi substans

la~tirmak istediltini be.lirtiyor. Buna bir de amac; ek.lenince, c;e§itlilik - hete

rogen ol~ular- basit bir heaef birligine yoneltilir ve 'metafizik bilmeceler• 

bir girpida QHzlilUr. 

Boyleoe biltUn kategorial yap1n1n snla§1lmas1, final dU§Unce §emas1 tarafin

dan ku§kulu duruma sokulur. GUnlilk YB§B!lll.n gereksinimleriyle bag1nt1l1 ereksel

lik s1n1rl1d1r; ama insan1n evrendeki yeri gibi da~a geni§ baP,lant1lar bu s1n1r1 

zorlar. 

Ereksel dU§i.fncenin <;e§itli tilrleri vardir. ttc;U temel olarak ali.nabilir. 

Birincisi silre9ler erekselligidir. BUtiln olaylar -ister dogaya ister insane 

ili§kin olsunlar- 'sondan ba§layan' 1 belirlenmi§ olarak kavranir. Bir §eyin 

neden oyle oldugu sorusu 'ne 19in' (ni9in), 'neye do~u' sorusuyla ~eri itilir. 

Bu tutum, 'neden' in terkedilmesi degil, onemsizle§tirilmesi; olaylarin oz tine 

ait olmayan, rastlanti sayi.lan yanlar1n1n a91klanmae1 i9in kullan1lmas1d1r. 

Ch-negin, Aristoteles ve onun Qizgisinde ereksellik anlayl.§1 boyledir. Nesnele

rin, 0zellikle canlilari.n meydana gelie silreQleri substansial form ilkelerince 

belirlenmietir; silre9ler form ilkelerine dol!ru 'yol al1rlar', ciinkU formlar 

stirec;lerin 'tel QB' udur, i1tkin amac;lardir. Telos nesnenin 15zllnde, ne oldui7,unda 

(ti en einai) vardir ve ozU gere~i ortaya 91kar. 

ikinoi tilr ereksellik formlarin kendilerine ili~kin1ir. Buradaki sorun, real 

7 !lerleme kategorisi de tarihsel alandan ornek verilebilir. Tarih bilincinin 

tarih.te ereksellige donu~ttir:flmesi, olgular1n s1n1r1n1 a§1nca metafiziklei;;ir. 

Bu hentiz bir 'tiranl1k' olmayabilir, ama mutlakla§t1rma e~ilimi gU9 kazan1rsa, 

tiranlA§TDBY'l. engellemek de 0 ol9iide gii9le§ir: Hegel' in, "Geist' l.n 8Ql.ll.ml. ozgilr-

1 UgUn ilerlemesidir,. kavray1~1n1n, 9a~imizda ideolojik bir silaha donil§tilriilerek 

'dlinya devrimi'nin tarihsel bir zorunluluk olarek gorillmesi gibi. 
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dilnyayi olu~turan formlarin basamaklan1~1d1r. Organik formlar, anorganik formlar 

kar§isinda hakli olarak daha tlstte, insan da hayvan kar$1s1nda daha Ustte tutul

mU§tur. Formlar daha da 9e§itlenip derecelenir, maddenin tasar1mlanan son bi9im

lerine kadar ai,a~ya iner, atoma ya da tasa.r1mlanan ba§ka bir yapiya. Bu basamak

lar dfizeninde ereksellik, daha B§a~i formlarin daha yukar1daki formlara ba~1ml1lJ 

~1 anlamindadir: alt formlar Usttekilerin 'ugruna' vardirlar, Usttekilerce belir

lenirler. Burada formlar, blitilnltlk belirlenimindeki gibi i9i9e de~il, alt-Ust 

dizili§indedir. Alttaki form Usttekinin belirlenimini iQinde ta§1r, bu ister bir 

yap1 par9as1 olsun ister saiece varlik Cinko§ulu olsun. Al ttaki formun, U.sttekinin 

varolu§una olanak saglama 'kaderi', do~rultusu (destinatio) vardir. 3ununla, 

alttaki formun Usttekini do~udan olU§turdu~, hatta 9ekirdek olarak onu iginde 

ta§1d1~1 varsayilir; ama her ikisi de daha Ustiin bir ama 9 ugruna, bu amag al tinda 

'dUzenlenmi§' olabilirler, orn. stlrungenlerle memelilerin amacinin insane yol 

a9mak oldu~un varsay1lmas1 giDi. Eu ttlr ereksellik popUler metafizi~in 9ok sayi 

daki dUnya tablolarinda vard1r. En bilinenleri yarat1l1§ hikayeleridir. B:mlarda 

insan doganin t!.im basamaklar dlizeninin son hede:r ve amac1 olarak dill}Unlililr. Daha 

ciddi bir metafizik de bu dU§linceleri benimser. Skolastik'de •formlar teleolojisi 

egemen motirlerden biridir ve kaynak Aristoteles'dir. Hegel'in real diyalektigind 

diinya diizeninin ana motifi, bU.tiin B§B~J. formlar1n yukariya pkma e~ilimini i9le

rinde ta~1malar1 ve kendilerini ancak daha Ust formlarda tamamlamalar1d1r. 

Siire9ler ve formlar ereksellikleri yan1s1ra, ii9ilncil olarak, "biitilni.in erekselli 

~i" diye adlandirila bilecek tlire bakal1m. Burada 'birlik' olarak anlai;;ilan diiny8.y1 

bir ilke verilir. Bu ilke mutlakl1k, dunya temeli yahut tanr1l1k olarak varlik 

formlar1n1n gei,itlili~ini amaca yonelik meydana getirir. ilk iki ereksellik tiirtf 

hep fenomenlerin Cizelliginden hareket ederken butUnUn erekselli~i, ozele dcnilp 

bakmadan 8zetleyici bir tutumu benimser. Bunun teolojik bi9imleri en yaygin di.inya 

tablolar1d1r. Bunlarda karakteristik olan, telos'un, ne silreglerin ne de yap1lar1i 

i9inde dii§iinulmesidir. Telos onlarin 9ok titesinde, 'iistiinde' a~kin ama9t1r9 ve 

9ogu kez bir dunya akl1n1n koydul?,u son ama9 olarak anla§J.lir. Dtlnya aklinin yon-
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lendirici ongoril§UnUn, silreQlerin tfimUne eg;fen olup son amacin gerQekle§mesini 

gozettigi soylendi~inde tutarli bir Ql.karim yanilml.§ olur. Yapilarin kendilerine 

8 ozgii yasall1klar1, ag1k9a dile getirilmese de, diinya aklina ba~1ml1 k1l1n1r. 

f. Transendental Goruntti 

Bu UQ ereksellik tUrUnden birincisi temeldir; nedensel baglarin yerine ereksel 

ba~lari koyarak kolay anla§ilir bir biQim sergiler, 9iinkli yapt1~1 i§ kolaydir. 

Ama en ciddiye al1nmas1 gereken de budur. 

Di~er iki bigim fantazi doludl.ll'. ikincisi, do~nin basamaklar yap1s1 ve bUttin

lUk belirLenimiy!e ilgiliydi. A!DB bundan ba§ka real dUnyanin tabakalanmasina da 

el atmi!}tl.. GerQi tabakalar s1ras1n1 bozmuyor, ama ba~1ml1l1k ili;;iKisini bozuyor, 

gtinkU kategorial temel yasayi tersine Qeviriyor. Bu yasa,daha alttaki kategoriie

rin daha gUgiU oldu~unu soyler. B'una gore daha Usheki bir varli:ic taba.K:as1n1n 

kategorileri dana alttaki tabaKaya ta~inamazlar, onlari belirleyemezler ve yeni

den olu§turamaz!ar. Buna kar§l. formlar erekselliAi, Ustteki formlari daima altta

kilerin ama9 belirleyicisi olarak kabul eder. Boyiece formiarin tum alan1 yukari

dan B§ag1ya do~u de~ermine edilir, gUQlU!Uk yasas1 tersine konur. 

tlgtincU tUrde 'mutlakl1k', bUtUnUn erekselli~ini Ustleniyordu. DUnyadaki en 

kfigUk §ey bile onun tarafindan istenmi§, konmu§ ve belirlenmi!il olmali. Aslinda 

bu dU§Uncenin blitUn sonuglariyla ortaya kohmasi gU9tUr, 9UnkU irade sahibi ve 

eorumlulukla eyleyen insani ezer. 

U9 ereksellik tilrU felsefi dUeiinceye il9 yonden tehdittir, 9Unkil hep kendi 

ba§lar1na kalmalari olanaks1zd1r. Tehdidi kaldirmak ii;in, erekeel dU§Uncenin, 

QOk yonltl ozel sorunlara da girilerek ayd1nlat1lmas1 gerekir. Ba§ta galen iki 

gorev var. Birincisi, hangi motiflerin bilinci hep erek9i kavrayi§lara silrUkle

di~idir. tkincisi, ciddi bilimsel dU§ilncenin erekselli~i ge§itli alanlarda nasil 

ker§1lad1~1d1r. !kincisine ancak birincisi tamamlandiktan sonra ba§lanabilece~i 

bellidir, clink] yalniz bilingli tartl.§lmalarin de~il, gizli kalml.I!' moti:flerin de 

ele§tiri sUzgecinden gegirilmeye ihtiya9lar1 vardir. Birinci gorev ag1rl1ktad1r, 

8 
TD, s. 7-9 
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giinkU ereksellik do~a alaninda ne kadar yapay bir kategori olsa ve gorUntliye da-

yansa da gortintiinlln kendisi 'var'. Bu, Kant'in verdigi anlamda 'transendental 

gorlinttl' ye benzer. 1nsan onu gUrUttlyor, ama o duyu aldanmalar1n1n devam etmesi 

gibi stiregidiyor da, farkina varilsa bile. Ama ~imdi konu duyular de~il, ~enel 

dli§lince ve tasarim bi9imleridir. Sozkonusu, dlinya ve nesne bilincimizin kategori· 

leridir. Ereksel dU~iinceye kar§i tutum, bir Min goriilen ve vazge9ilen bir yanli§· 

liga kar§l. tutuma benzemez. Bu nedenle dUnyaya bak1§1m1za derinli~ine girmi~tir. 

Ama a91~a 91kar1labilir. Bunu ya~mak, 9aba sarfetmeye herzaman de~er. Onemli olar 

goriintiintin motiflerini kavranabildigi kadar gostermektir. Bu d5rev onu 9liriitmektE 

daha one'lllidir, gunku sliregiden motifler dl.§1m1zda degil, kendi dli§Uncemizdedir. 

Kendini duyuran, yalniz ve ba§tana§a~i bir gC>rtintti de~il, bilincimizdeki real 

gticlerdir. Onlar gorUnt1nUn varlik temelidir. 

Burada, ereksel yargigticliniin, Kant'inkinden daha koktenci ve daha genel bir 

kriti~ine giriliyor. Kant 1 1nki iki alanla s1n1rl1yd1: biyoloji ve metafizik. 

Kant bilimin nroblematiP,iyle ba~lami§, erekselli~in motiflerine geri gitmemi~ti. 

~imdi bu s1n1rlar B§1lmal1d1r. Bu ancak a~a~idan yukariya do~u, iyice bilinen 

ve kismen de ilksel olan olrulardan ba§lanarak yap1labilir. 9 

9 TD, s. 9-11 
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2. l~aiv Bilincin Moti'fleri 

a. Dil ve GUnlUk Hayat 

ErekselliRin motifleri dort gruba ayr1labilir. Birincisi, ereksel geleneklerin 

dli~iincemizi tarihsel olarak belirlemesidir. Di~er U9 grup zamana ba~1 olmayan 

n~eler ta§irlar. Kokleri insan varl1~1n1n dunyadaki yeriyle, durumuyla ilgilidir. 

Motif'ler dUnya bilincinin basamaklarina gore farkl1l1k gosterirler. Bunlar, naiv, 

bilimsel ve felsefi-spekulativ bilincin basa'llaklaridir. S1n1rlar1 kesin bi9imde 

ayrilamaz, i9i9e ge9er, ama herbirinin temel ozelligi farkl1l1g1n1 korur. !lk 

grubun difter U9'fyle kesi§ti~i once belirtilmeli. Gelenek motifleri di~er J9Unii 

ka?sar, bu motifler felsefi dil§ilnceden de eskidir. Sonraki ve daha ince ereksel-

lik bi9imleri kayna~1n1 bunlarda bulur. 5zellikle insanbi9imcilik, metefizi~in 

s~ekulativ dUnya tablolarinda sanki tamamen Qebre degi§tirmi§ gibi ortaya 91kar. 

Kokleri derin olmakla beraber naiv bilincin motifleri ile anla§l.lmasi gereken, 

uzak ge9mi§in diinya bilinci degil, gilnliik heyat bilincidir; gUnlUk ya§antinin, 

teokilerin ve eyle!Ill.erin kavrani§ tarz1 sozkonusuiur. Bunlar butiln reflexion'dan 

(dil§Uncenin kendine katlanmasi) once gelir. Ereksellik gtinlUk ya~ay1§1n kavram-

larina, deyimlerine yao1§1kt1r. insan bunun bilincinde olmasa da. Kimse bu konU§-

ma tarzlarina ~a§maz, ~erkes anlar. Ams en onemli konularda bu kavramlar kullani-

larak karar verilir. !§te bu hayrete de~er! Ne i9in oyle olmas1 gerekti~ini sorma 

e~ilimi: bunun ne iQin ba~ama gelmesi gerekiyordu?, ne iQin bu kadar aci 9ekmem 

gerekiyor?. ne i9in bu kadar erken 8lmeliydi? Ba~1m1za geLenlere boyle sorariz 

ve 9are arariz. lO varesizlik durumLar1n1n, sonunda bir 'iyi'ye hizmet etmesi 

gerekti~lt suskunoa da olsa oir ondeyi~~ir; oir anlam arama, nakli Q1karma 9aba-

s1d1r. ~u e~ilim elbette a91K98 'ne i9in?'diye eormakla sinirlanmaz; 'neden?', 

10 liu soru herz&m&n olumsuzlwr durumunda sorulmayabilir. Bir viikran duy~usu da 

erekselli~e ba~anabilir. Orn., kazadan kurtulan kimse kendisini olUmden 

kurtaran, esirgeyen kaynagin neden bir lutufta bulundugunu anlamaya yonelik 

sorular sorabilir. 
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'neden dolay1?', 'neden otUrU?' gibi nedensel karakterli sorulara da gizlenir. 

'Ne iQin bu kadar erken oldil?' yerine 'neden dolayi bu kadar erken oldil?' diye 

~orsak da ikinci soru gene birincisinin anlam1ndad1r. Dil nedensel ve ereksel 

bag1nt1lar1 kar1$1k kullanir, ay1rdetmez. Naiv bilincin, her~eyden once ama9la 

tlgi kurmasi yiiziinden "dilin bu zar at1~1" nedenselli~in aleyhine sonu9lan1r. 11 

fayatin gUncelli~i iQinde nedensel ilgi ereksel ilginin ard.inda kaybolur. 

Gf.lnlilk dilin soru kelimeleri salt nedensel ba~ oek az yer b1rak1r. Nedensel

Li~e yonelik soru goreli olarak sonradan belirir. Bu durum biltUn dillerde vardir.12 

b. Anlams1z1n Reddedilmesi 

Dil olgularindan kalkarak ereksel d~Uncenin yalniz dilde oldugunu scylemek 

~ok yanli~ olur. Dil koklU bir egiDimin, btitiln olaylard.a anlam ve belirleme 

1raman1n di~sal ifadesidir. Egilim daha geneldir; neden sorusuyla anlam sorusunu 

1y1ran bir kimsenin bile bilinoine yer etmi$tir. Boyle bir kimse kendi ba~1na 

gelen olaylar1n nedenselligini daha iyi bilse de ereksal egilimin tamamen di~1nda 

iurmasi zordur. E~ilim ak1ldan izin is~emez, hatta akl1 kU9Umseyebilir, su9lu da 

tutabilir, ·Qilnk~ egilimin kok ald1~1 yar salt dU$Unme ve yargi alani degildir. 

CozUmleyioi va nedenler arayan dU~Uncanin denetimi altinda olmayan bir hayat 

tarziyla elbette ya~anabilir. Erekselligin 9ratik hayatta a~1r1 basitle$tirici

li.iU yeterli olsaydi, boyle bir hayat tarz1 hiQ sars1lmazd1. Ama dar bak1~a91lar1, 

ilerleyen bilginin sundu~ nedensel baglantilarla tutars1zl1~a dU~er ve erekselli

~e kar~1 ku~kular bi;t11lar. Ancak 9ratik hayattan uzak bir spekulativ d1i!JUnce, ko

tUnUn df.lnyada yeri oldu~unu hakli 91karmaya Qali~abilir. BUtUn bunlar keyfi bir 

fantazi de~il, anlams1zl1gin tai;i1namaz kadar a~ir olmasina kar111 garelerdir. 

Gerqi insan her olayda anlams1zl1~1n katlan1lamaz oldugunu hissatmez, ama bu 

hayat1n1. par9alayacak duruma gelirse, agir11~1n1 duyar, y1k1c1 olaylarin anlamsiz 

11 Ilartmsnn'in bu deyimi ~asoal'in 'bahis'ini, 'ote dUnya ya varsa?' zar1n1 

ereksellige do~u at1~1n1 qa~1~t1r1yor. 

12 
TD, s. 12-13 



oldu~una kar~i 91karak bir inane; anlami yaratir. Temelde bu, mutlulukc;u (eudai

monist) dU:;(.incedir ve her ne pahasina olursa' olsun mutlUl.UK ve mutsuzlugun adil 

da~i h.ld1~1na inanmadir. Bl:Syle inanan kimse inanci sayesinde kendini gii9Ui kilma

ya 9al1~1r; ku~kuya, anlams1zl1~ kar~i duvar orer; kendisi gibi inanmayanl. da 

kil9Umser; enlams1zl1~1n bir inancla ilstiinUn ortUlmesinin de bir anlami oldu~u 

hi9 du§~nmez, 9Unku dU~Uncesi Uzerine dU~Unmez. A.nlam vermenin insane ait oldu~, 

olaylarin kendisinde bulunmad1g1 aklindan ge9mez, bu insani bakki kendisinin 

kullanmasina ra~en. 13 

Toolumumuzun dUnya gor1it?iiniin anac;izgilerini kavramaya yonelik bir f'elsefi gi

ri§im, bunun ereksel kavramlarla s1k1 s1k1ya orUlU oldu~u hemen farkedeoektir. 

Burada ba§lioa birka91n1 ele alaoagiz. Kader ve kismet kavramlari diif}iinoemize 

derinligine girmi§tir. Bu kavramlar olaylarin getirdigi anlam sorularina tek ba§

larina bir oevap olarak kullan1ld1~lar1 gibi, deyimler bic;iminde de sik s1k kulla~ 

n1l1rlar. 'Kadere kar~i gelinmez', 'k1smetinden fazlas1 olmaz' gibi deyimler, 

rastlant1h1n anlams1zl1~1n1 S§tnak iqindir. Somut kullan1mlar1 daima olaydan son

radir; ama genellik kazanmi§lardir ve olabilecek olumsuzluklara kar~i dU§ilncede 

onlem almak ya da haz1rl1kl1 olmak ic;in kullan111rlar. Sonucun olumsuz ('kisme

tinde yokmu~') yahut olumlu { 'kismetinde varmir;;') olmas1 ereksel dU~Unoe tar

z1nda bir de~i~iklik yaomaz; ne olmu~sa ya da olaoaksa 'tevekkUlle' kabul edile

cektir. Bu bak1:;i a91s1n1 totoloji oldu~ ic;in elei;itirmek faz.La bir:;iey a91x:lamaz. 

Gerc;;i deyii:;ler "A A dir" mant1ksal tiptedir, ama mantiksal c;ozUmleme, inanma 

c;abasinin neyi ama~lad1~1n1 hic;bir zaman gostermez. Mant1~1n, bilgideki inane; 

o~elerini ay1klayacak elegi yoktur. 

insanin katlanmak zorunda oldu~ ve katlanmak zorunda olmadigi durumlar vardir. 

Birinciler temel varolu:;isal olgulardir. Bunlar1n ba~l.llda ~lUm bilinci gelir. 

13 TD, s. 1)-15 



22 

Q1plak gergeklik olarak al1nd1~1nda olfim U.zerine higbir f§ey soylenemez: olfim 

t>lU.mdU.r. Bu a91k9a bir totolojidir, ema hangi ao1y1 dindirir? 5liim yerine 'eoel' 

dendiginde gene totolojik konu§ulur, ama bununla canlinin ortak 'kader'ini vur

gulayarak, ka91n1lmaz olan kabul edilmi~ olur. 

Bu ereksel kavram ve deyi~ler toolumsal bozukluklar1 ortecek bigimde kullan1-

l1rlarsa, insan1 katlanmak zorunda olmad1~1 durumlari kabul etmeye zorlarlar. 

Bir ihmal yU.zU.nden birisinin b'1.UmUne neden olmeya 'eceli gelmi§', i~sizlikten 

garesiz bir duruma girmi§ birisine de 'k1smeti baglanmi§' denirse, insan iradesi 

ve aklin toplumsal ili~kileri duzenleme giicu hi9e say1lm1§ olur. Bu nedenle 

ozsel varolu~ olgular1n1 gegici toplumsal olgulardan iyi ay1rdetmek gerekir. 

c. Rastlant1n1n Reddedilmesi 

!nsanin rastlanti kar~1s1ndaki gUc;siizliigti, olaylarin anlams1zl1~1n1n yiikii.nden 

hie; de daha hafif degildir. Rastlantiyla anlams1zl1k ba1t1nhl1d1r. Onceden he

saplanamaz ve gorillemez olan, birden ortaya 91karak planlanm1~ olanin yolunu 

tikar. Ame bu, bUtiln di.izen ve yasall1~1n yokolmasi de~ildir. Co~ kez insan 

rastlantisal olanin ba~ka turlu olamayacag1n1 da dU~Unilr. Rastlant1n1n nedensel

zortinlu oldu~ dli~Unoesine varmak artik bir adim otededir; ama bu kor zorunluluk, 

insana gorunmeden 9arpan §eyin ta kendisidir. 

Bu yuzden insan rastlant1y1 reddetmek ister. Hep planlayan, gabalayan insan 

rastlant1y1 soyunun can du~mani gorilr. Hep kar~1s1na 91kan rastlant1lar1 nas1l 

reddeo.ecek? t>nceden goren, onceden 1steyen ve kendisinden bag1ms1z bir varli~ 

rastlant1n1n sorumlulugunu devretmekle. Bu dolayl1l1kla dUnyada her~ey 'layJ.k 

oldu~' yeri alir; iilsanUstii ereksel plana-uygunluk egemen olur. !nsan o U.stlin 

onoeden-gorii§le ileti§ime girdi~inde garesizli~i biter, onceden gorUlemeyen artik 

sanki gorillUr. Ama bu son a~arna olmasa bile as1l amaca ulae1lnu.§t1r. Onemli olan, 

rastlant1n1n kendi ba§J.na kalmad1~l..n1n, alnina onceden yaz1ld1gin1n, bir yazgi 

oldugunun kabulUdur. 



23 

Anlam sorununu Hartmann onceki bir yap1t1nda blitun boyutlariyla incelemi§ti. 14 

Bu yapittan konumuzla ilgili birka9 yeri, daha da ayd1nlat1c1 buldugumuzdan, al1-

yoruz. Anlamin bulunabildigi ve bulunamayaca~1 yer konusunda: 

" insan dli§ilncesi istedigi yere istedigi §ekilde gitmekte serbesttir. Fakat o, 

arad1~1 §eyi sneak o §eyin bulundu~ ve kendi kavrama glicilnUn uzanabildigi yerde 

bulabilir. ~m?irik realitede anlam arayan insan, anlam1, bulunmad1~1 yerde ara

makta, tioki bir kor gibi onun yanindan ge~mektedir. Onu dUnyanin otesinde bu.La

bilece~ini umdu~unda ise, kendisinin uzanamad1g1, kendi gorme ve kavrama gUoUntin 

yetmedi~i yerde anlam aramakta ve yine eli bo§ donmektedir." 15 

Anlam ve de~erin varl1k ozellikleri konusunda: " Anlam ve degerin, nerede ve 

nas1l ortaya 91karsa 91ks1n, 'ebedilik' karakteri ta§1d1g1n1 ileri siiren Platon, 

dU~ttncesinde bir bakima hakl1d1r. Fakat bu dil§uncede relativ olan'a da hak tani

mak, relativ olan 1 1n problem i9indeki yerini belirtmek gerekir. Bu bak1mdan, de

~er ile de~er bilinci aras1ndaki ilgi, zaman-Ustu olan 1 1n kal1c1l1~1 ile tarihi 

§artlara ba~l1 ge9erlili~in birarada ve i9i9e bulundugu bir ilgi olarak nitelendi-

rilebilir. De~erler, kendili~inden ger9ekle§me glicilnden yoksundur. Unlarin karak

teristiRi, realiteye ge9mesi gerekenin, olmasi gerekenin karakteristigidir. Onla

rin determinationu, tabiat kanunlar1n1n (ya da daha genel anlamda varllkprensinle

rinin) determinationundan farkl1d1r. Tabiat kanunlar1n1n determinationu genel, 

zorunlu ve kesintisiz bir determination degildir. Real diinya degerli olan'la oldu

~u kadar degerlere ayk1r1 dU~en'le de dolud.ur ve insanin eylemleri iyi oldugu ka

dar da kotlidiir. Degerler, realiteye ge9ebilmeleri igin, kendisi real olan, real 

dlinyada yer alan ve henliz gergekle~memi§ olan'i gergekle§tirebilme, yani gaye 

koyma ve gaye ger9ekle§tirme yetisiyle donat1lm1§ bir varliga muhtagt1rlar." 16 

14 "Sinngebung und SinnerfUllung", 1934. Bu uzun makalenin (yahut kugillc kitabin) 

qevirisi Dr. Akin Etan tarafindan yanilmi§, yay1mlanmam1§t1r. Biz Dr. Etan'1n 

"Anlam Verme ve Anlam Gergekle§mesi" gevirisini izliyor, Almanoa metindeki 

sayfa no.lar1n1 "Reclam" yayinevinin bask1s1ndan (Stuttgart, tarih yok) aktari

yoruz. 

15 agy. s. 143 agy. s. 158 f. Kar§l. TD, s. 15-16 
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· Insan varl1g1na di~tan ~ir anlam vermenin ontik olanaks1zl1g1 ve bu tUr anlam

landl.rmalarin insani yiicel tmedi~i, tersine, kiic;iimsedi~i anla~p.lmali: 

" Eski metafizik dtinyanin anlam1n1 d1inyanin bUtUniinde aradi. ?laton'la bir-

likte Ortaga~ ~u kesin inanci, dlinyanin biltiinlinde anlam yoksa ins~n hayat1n1n da 

anlam1 olamayacagl. inanc1n1 benimsemi§ti • .!:Su ontik bakimdan olanaks1zd1r. Anlam 

kendi ba~ina varolan bir~ey de~ildir. Anla!lll.?l varl1k tarzi, onun 'insan ic;in' 

olmas1d1r. Diinyada insans1z anlam yoktur. Diinyayi biitiiniiyle temeldeki bir anlama 

ba~lamak, dUnyada insaridan bag1ms1z bir bilincin bulundu~ veya diinyan1n 'insan 

ic;in' varo!du~ dili;iiincesine dayanir. Bu ise dUnyanin ineanla:;it1r1lmae1ndan, "daya

naks1z bir anthronomorphism•den oteye gec;mez. 

" tnsan hayat1n1 anlamli kilan, dilnyada anlamin Kendiliginden gerc;ekle~memi~ 

olmas1d1r. insanin nunya~aki yerinin tistilnlugti, onun, dilnyanin kendisinde olma

yan1 dlinyaya vermesia.ir. insan icendi varl1~1n1n anlam1n1, d1inyanin anlams1zl1~1-

" 17 na borcludur. 

d. Bilin9sizce !nsanile~tirme 

Naiv insanbigimcili~in hepsinde ~u var: insanin her§eyi kendisine benzeterek 

anlama egilimi (analoji). Canlilar, do~a giicler1, hatta tek tek nesneler insana 

benzer varl1klar olarak gcrillur. Olaylar insan eylemleri gibi yarg1lan1r. Onlara 

irade ve tllBksatlar atfedilir; iyilikler ve k5tu1Ukler onlarin etkisi say1l1r. 

Cocuklar e§yalari cezalandirir; bir oyuncagini sever, obUrtinU ha§lar. Bunu 

yararl1 yahut yarac-siz olduklar1 igin de~il, biri '1yi', diP.;eri 'kotil' oldu~u 

19in ya~ar. Mithos insan1n1n kayalari, da~lar1 1 1rmaklar1 ruhlu gormekle ya~tigi 

ayni §eydir. Sadece fantazinin bi9imi de~i~iktir. Ama bugiinku yeti~kin bir 

insan de zaman zaman nesnelere boyle nitelikler atfeder, om. aya~i.ni c;ar9t1~1 

17 agy. s. 171 f. 
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iskemleye kizar. Bazi nesnelere kar§1 belli bir ofkesi vardir. Yararl1 ve zarar

l1y1 ayirdedebildi~i igin o nesne kendisine ne kadar zarar vermi§se, o kadar da 

09 alir, 8rn. elini kesen b19a~1 cope a tar. Bu ce§!i t insanile§tirme sadece naiv 

de~il, oldukga bilin9sizdir de. Zarar veren bir nesneyi su9layan kimse, bu davra· 

ni~1n1 bilingli dU~linilrse utanabilir ve kendine gelebilir. Arna bilingsiz e~ilim 

boylece yokedilmi§ olmaz; ki§iye omril boyunca suskun e§lik eder. Bilingsizce 

insanile~tirme, kendi hayatinda kar§1la§t1klar1n1 amaclarla orillU bir yapiya 

baglama ihtiyac1 duyuldu~unda daha ciddi bir §ekle girer. Kurulan baglanti olay

larla toptan hesapla§mad1r. Bu inan9, ki§inin bB§1na gelenler i9in 'ben oyle 

istedim' demesine varincaya kadar ilging bi9imler alabilir. Kendini aldatt1~1n1n 

bilincinde de~ildir. Buradaki etken, mutlu ve ba§ar1l1 olma isteginden daha gilglU 

olan, dUnyayi blitUn hesaplanamaz ak1§1yla beraber insan1n merkezde durdugu bir 

dilnya olarak anlama ihtiyac1d1r. Bu tam-bireyci bigim ald1g1 zaman biltiin dilnya 

kendisine ait olur. A§1r1 bireycilik egemen olmasa bile, olan bitenin kendisi igi 

olun bittigi bak1§1 karakteristiktir. ~unun bilingsizce yap1ld1~1n1 gormek kolay

dir. Ama bu baki~ tarz1n1n iginde bir kez tutsak olan kimsenin onun di§ina Q1kma

s1 kolay deP,ildir. 18 

e. Sozde (guya) BilinQsizce Amaca Yonelme 

tnsan yaoisi gere~i erekselli~e icten itilir. Bu onun Qok karma§J.k, 9czulme

mi§ sorunlar bar1nd1ran yan1d1r. !nsan kendisini gevresindeki dUnyadan daha az 

bilmeceli gormuyor, ve rastlant1y1, e~er bu kendi i9indeyse, di§ diinyadaki rast

lantidan daha az kabulleniyor. Bilin9li olmay~n ama iradeye motif olarak girmi~ 

bir istegin §S§J.rt1c1 amaca-uygunlugu vardir. Motif iradeyt kendi yonUne 9evirir 

ve elde edilen sonuca uygun gorunUr. Birden ortaya 91kan karma§ik durumlar, iste

nilen bir eonuca ula§1rsa, 'gtiya amaca yanelen• eylemimizden daha g\191\i ve ona 

yardim eden ba§ka bir gilclin olmas1 gerektigini dti§tiniirilz. Ornegin, aniden ortaya 

18 TD, s. 16-17 



91kan karma~ik bir durumu incelemeye zaman1m1z yoksa ve o anda ald1~1m1z karar 

uygun dil§erse, akl1m1zdan ho§nut olmakla birlikte ba§ka bir aklin katk1s1yla 

gUglilgtin Ustesinden geldigimize inan1r1z. Bir genelle§tirmeyle bizi S§an bir 

gUciln bizi ve olaylar1 yonettigi inancina gergeve takariz. 

Bu yorumu 'mistik' saymak tekyanl1l1kt1r, c;i.ink:U insan, her canli varlik gibi, 

hayat1n1n temel gereklerine tUrsel uyum sagl.amak zorundadir. Uyumun dayanagi, 

her olay1 yonlendiren bir 'akil'dan bamba§ka ya?ida da olabilir. 

Bilimsel dti§ilnce bu olguya yakla§1m1nda, dogrudan ya§ananin gilncelli~ine 9arp-

madan dolayli bir yol segti. Hayvan hayat1n1n iggildU olgularindan ve ay1klanman1n 

kaynaklarind!!n gec;meye 9al1§t1. I9giidilleri fakir olan insan varl1~1n1n uzun og-

renme ve al1§ma siirecinde nesnelere ve durumlara nas1l egemen oldu~u anlamak 

konularin ince ayr1nt1lar1na girmeyi gerektirir, - 9ocukluktan olgunlu~a ge9i§, 

gevreleyen dilnyaya egemen olu§.ve verilmi§ olani kendisi i9in kullan1§l1 duruma 

getirme gibi olgular •. Olgularin ta§1d1~1 belirlenimleri onceden de~il, insan 

eyleminin dikkatli inceleni§iyle kazanmak bir 91rp1da olmaz. Bugilnkil antropoloji 

bu 9alJ.§ma tarz1n1n ba§lang19lar1ndad1r ve 9ok §ey vaadeden bir yol agmakla 

beraber, hayat ve onun, 9ozumline hemen giri§ilmesi gereken sorunlar1, bilimsel 

sonu9lar1n al1nmas1n1 bekleyemez. 0 gene basitle§tirici yorumlarla kendini 

ayakta tutmaya 9al1§1r ve ereksellige doniik yorumlar1n1 silrdliriir. 19 

19 TD, s. 17-18. Antropoloji, naiv ereksel bilincin ieleyi§ini bilyil ayinlerini 

inceleyerek aydinlatmaya gal1§maktad1r. 5rne~i: "Malinowski, Trobriand Adalari yer 

lilerini incelerken, onlarin, korunmali s1g golde balik avlad1klar1 zaman, gilveni

lir zehirleme yontemi kulland1klar1n1 gozlemledi. Te~like azdi ve avin yakalanaca

gindan emindiler. Yerlilerin golde buytiye ba§vurmad1klar1 da dikkatini c.;:ekti. Ama 

golden di§ari, ac.;:ik denize 91kt1klar1nda, rilzgArlar ve akimlar onceden soyleneme

yen ciddi tehlikeler olll§turuyorlardi. Avi denetim altina alm.ak emin de~ildi ve 

b~iyU ayinleriyle yard.1m istenirdi. Boylece r.~linowski bUyU inanc1n1n, insanin 

nratik i~lerindeki belirsizlikleri daraltmada, pratik hedeflere ula§mada destek 

veren bir teknik olduP,u teorisini kurdu." Stuart Chase, "The Proper Study of 

Mankind, s. 28. Gene de '1 insan1n bilgisi arttikc.;:a dogaya ereksel baki.111 azalir" 

ters ora~1s1n1 kurmak yanl111t1r; 9ilnkil ereksellik insanin va~ik ya~1s1na yan1§1k

t1r; bilginin ert1~1na, ilerlemesine uyum sa~lar, bigim de~i§tirir. Glinlimlizde 

'kurgu bilim' buna giizel ornektir. 
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). Bilimsel DU~Uncenin Motifleri 

a. Olgularin TUrii ve Sei;imi 

Bilimsel dii!;!tincenin, sozU.nU ettilUmi:Z ereksel yollara daha az sapt1~1 a91kt1r. 

Daha olgun a~amalarinda sapa yollarla kar~ila§ir; onlara sapmazsa bamba§ka bir 

dlinya gor]~liniln ta§1y1c1s1 olur. Bilimin sorunlari gUnlUk hayatinkinden hem 

dana olgun hem daha zordur. Bilme, i9ine giremedi~i bir ~eyle kars1la§1nca bir 

zorlanma ile konuyu basitle~tiren ve kavranabilir bir sonu9 veren 9ozilmler bul-

maya egilim gotterir. Bu, en kolayca ama9 kategorisi tarafindan yapilir. Bilimin 

sant1g1 ereksel, yanli§ yollarin hensi ayn1 ol9Ude ogretici degildir. Baz1lar1 

oze ili§kin olmtiyan yanl1E;1lard1r; gortilebilir onyargilar ve tekyanl1l1klard1r. 

Bunlardan sozetmeyece~iz; onyargilardan 9ogunun naiv dilsunoeden bilime ta§1nd1g1n 

soylemek yeterli. Bili"l'lsel d"i~J'.incenin erekseloiliklerinin hepsi bu ce§itten de-

~ildir. :tlkesel olan ve anoak bilimsel sorunsalin iQinden 91kanlar da vardir. 

Bu nedenle, malzemenin daima bilim tarihinden al1nmas1 gerekmesine ragmen, ara§-

tirma tarihsel ola~az. Du~'.ince tarihinde erekselligin birka9 bigimi ta~ma nokta-

Sina var1nc~ya dek birikmi~tir. Oysa hi~ de daha az dikkate deger olmayan diger-

leri kenara b1r-:-k1lm1§ • farkina varilmadan orada duru.vorlar. 0 halde inoeleme 

da~a ba§ka, daha sistematik bir dlizeni izlemelidir. 20 

b. Nedensel ve Ereksel He.~1nt1lar1n Birbirine Kar1§t1r1lmas1 

Once §U sorulmal1: bir nedensel surecin ereksel silrec olarak dil§t.inillmesi nas1l 

olanakl1d1r? ::>U.reglerin verilmi~liginde (yalnl.zca veri olarak) dikka"ti geken ilk 

nokta, onun nedensel mi, ereksel mi belirlendiginin kendi ba§ina hi9 gortilemeye

ce~idir. Diltlin ereksel belirlenme!erde nede~se! bag1nt1 gnceden varsay1lacaR1n-

dan -gUnkU real .sureQte ar3glar da amac1 nedensel OLU§tururlar- ~unu soylemek 

20 TD, s. 18-19 



do/fru olur: kendi ba~ina bir aki§ta bunun nedensel ya~ut ereksel belirlenmi§li~i 

goriilemez. Ned en boyle oldugu Hume' un yalniz nedensel olaylarla ilgili c;ozUmleme~ 

siyle iyi bilinir. Buna gore, bir bag1m11l1k ili§kisi hiqbir zaman verilmemi~tir. 

Sadece zamanda ardardal1k verilmi§tir. Geri kalan her~ey anlayi§ tarafindan ek

lenmi§tir. Sonraki biltlin tart1~man1n konusu, bag1m11l1k ili§kisinin haklica mi, 

heksizca mi eklendigi ilzerinedi·r. Kent 'in aprioristik 9i:izUm;i de yalniz bu sorun

la ilgilidir. tnceleme nedensellikle ereksellik birlikte ele alinarak yap1lmad1. 

SUreQlerin verili§ tarzi dahe ba§leng1Qta nedensel ve ereksel belirlenimlerin 

kar1§t1r1lmas:i.na yol ac;iyor. Kar1et1rma, bunlardan birinin tek yanli kullan1lma

s1 yuzilnden de~il, deha Qok, a91klaman1n, hangi yonden olutrsa olsun, veride di

renc;le kar~1la~mamas1 yuziindendir. Naiv bilincin birlikte p;etirdigi ve metafizik 

ihtiyaglardan .da gU9 alan ereksel elYilim, bilimde t>nce bir engele caromaz, ama 

bir dayanak de bulmaz. Bu salt negativlik henilz kar§it bir ag1rl1k orteya koymez, 

Ned.enler ba~1nt1s1 zaman ba~1nt1s1na benzer tarzda verilmi§ olsayd1, kar§it agir· 

lik kendini duyurabilirdi. Ama nedenler ba~1nt1s1 amac; ba~1nt1s1 gibi hemen dog

rudan kan1tlanamaz da. Silrec;lerde yalniz durumlarin dizisi verilmi§tir. Bu ve

rilmi~lik her ikisine de agik kani birakir. Dahe somut §Dyle anlat1labilir: 

ba~1ml1l1g1n yonil a91kga verilmemi$se, her neden ara9 olarak (da), her etki 

ama9 olarak (de) anla§ilabilir; ve bunun tersi de yapilabilir. Amaca ycnlendi

rilmi~ bir siiregteki araglar gercekte nedenlerdir, ve amacin ge:r-9ekle§mesini ea~· 

larlar. Ula~ilan amaQ da ara9lar1n etkisidir (sonucudur). Bu nedenle, eyleyen 

ki§i uy~u1Bd1~1 araglari oyle seoer ki, sonu9ta istenen amag ortaya 91ks1n. 

Amaca uygun araglar, amaglanani sadece nedensel olarak gergekle~tiren araglard1r, 

tnsan boyle ara Qlar bulamazsa eylemi kotiirumler;lir. 

tnsan eyle~inde araglarin gergekten arag mi, yoksa sadece bir sonucun 'sonda

rastlantisal' nedenleri mi oldugu gor:.ilemez; sonuc sonradan eylemin amaci say1l1J 

Demek ki burada da ereksel ve nedensel olaylar, ma~satli eylem ve maksatsiz etki 

herzaman agikQa birbirinden ayr1 tutulallll.yor. Bu hayatta iyi bildigimiz bir 

olgudur. Hatal1 cezalandirma ve odUllendirmenin kokli bundadir. Zor bir karar 



aninda,-ornegin mahkemede, bir eylemin sonucunun kasten istenip istenmedigi-

bu koklU ayirdedilemezlik korkun9 sonu9lar dogurabilir. 

Daha derine girilirse, bilimsel tutuma ereksel yonden vurulan en hafif darbe-

21 
nin bile, yansiz gorlinen olaylar1 ereksel kili~a blirUdUgtl anla§ilabilir. 

c. Ba~1nt1n1n Teoride Tersine Qevrilmesi 

Teorilerin, teleolojizmi kan1t olarak ileri sarmeleri gU dU~linceye tutunur: 

ereksel belirlenim nedensel ba~da gizli olarak daima vardir. Boylece bUtUn ka-

rars1zl1k kalkar ve her etki, nedenlerin •z.aten amac1 1 say1l1r. Nedenler etkinin 

Bir kez boyle ad1mlar at1l1nca, sonu9 kendiliginden anla~1l1r gibi gor11nUr. 

Nedenin etkiyi ta~1mas1 (i9ermesi) gerekmez mi? Yoksa etki ondan nas1l 91kage

lirdi! Etki nedende .i9erilince, nedenin etkiye (Ronuca) yerlei;itirilmi~ olmas:i 

gerekmez mi? Qekirde~in yerle~tirilmesi bak1m1ndan bir bag1nt1 kurulunca, neden 

etkiyi hedef almal1d1r, a~aca ula~mada etkiyi arac edinmelidir. 

icerme, 9ekirde~ini olu$turma kavramlar1 yerine "yon alma" (yonelme) kavramJ. 

kullanilirsa. biraz de~i~ik bir uygulama yap1lm1§ olur. Neden etkiye yonelmi~tir, 

hedefi odur. Boyle bir kan1tlamaya giri~enin gozilnden "yCin" kavraminin qift an-

lam11l1~1 kaQar: yon, maksat anlamindaysa insani amac koyma olgusundan al1n1p 

aktar1l1yor demektir; kac1n1lmaz sonu9 anlamindaysa, nedensel bag1nt1y1 dilege-

tirir; oysa bu ili~ki birincisinde suskunca i9eriliyordu. 

Bu tUr d~s 1inU~ Ortaca~in ereksel fizi~inde egemendi. •causa final.is' fizikte 

kok salm1~t1; nesnelerin olu~lar1n1 belirleyen i~kin. ayn1 zamanda ha~eket etti-

rici ve yonlendirioi kuvvet buydu. •cause effioiens' onemini yitiriyordu. Bu 

teorilerin bUyUk oncUsU olan Aristoteles fizi~inin benzer dU~Un~~lerden do~du~ 

soylenebilir. Bunun Yeni«;a~aki izleyicileri, herkesten once "Mantik Bilimi"nde 

21 TD s. 19-21 
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Hegel, tart1~may1 daha a91k dile getirdiler. Hegel'e gore ba~inti objektif diya

lektiktir: neden etkiyi meydana getirir, glinkli etki nedenin etkimesinin zaten 

temelidir. Leibniz'de de nedensellik gortin:iE}e aittir; oysa substanslarin geli§i-

mi erekseldir. 

Eger naiv bilingten gelen motifler bilimsel bilinoe s1zmasayd1, bag1till1l1k aU

zeninin tersine 9evrili~i goze oatarcasina yan1lt1c1 olmayabilirdi. Orn., butUn

lUk belirleniminin amaca yonelik say1lmas1 yalniz organik alanda kalmaz -bu 

alanda "gortintU ereksellik" daha aib.r basar- anorganik do~a ya'?)ilarina de uza

tilir. Kepler gUne§ sisteminin yasal1 diizenini "dtinya harmonisi" olarak anliyor 

ve gezegenlerin hareketinin bu harmoniyi sUrdiirme ugruna olmasi gerekti~ini sani

yordu. Hemen hemen her sorunsalda 'birlik', 'biltilnltik' kategorilerini ereksel 

22 uygulama, zor vazge9ilebilen bir e~ilimdir. 

d. Amaca Uygunluk ve Amaca Yonelme 

Amagli belirlenmi$lik gorUntiisU veren geni~ bir bilim alani olmasaydi, bilim

c:iel dii~iince bu kadar tokezlemezdi. 13u, biyoloji bilimlerinin alanidir. 

Buradaki temel olgu, organizmin hem iQ i~levleri hem de oevresi bak1m1ndan 

amaca uygunluk gostermesidir. fJ9 konunun alt1n1 9izecegiz. 

i) t~levlere ili$kin ama9 daima hayatin kendisidir, korunmasi ve sUrdUrlilmesi 

ister bireyin ister tUrUn olsun. Bu anlamda, orp,anizmdeki her$ey, dissal koruyucu 

renklerden en ince d~zenlemelere, teokilere, i9gtidtilere kadar her~ey amaca uygun

dur. istisnalar vardir, ama bunlar genellikle ba§lka donanimlarla telafi adilirler. 

ii) Bu alanda a ma ca uyR;unl uk tartisma goturmez; o verilmi§l ve bUtUnilyle kavra

na bil ir, deneylenebilir bir olgudur, Organik varlik alani i9inden ge9en derin 

bir 9iz~i olarak amaca uygunluk kategorisi, yaoilarin ayr1nt1lar1na girdik9e 

22 
TD, s. 21-23 



insani hayrette birakir. Bu ~igbir zaman dieysal yahut rastlantisal amaca uygunluk 

de~il -insanin kend.i amaglari uP.;runa yarat1lmam1~ olan ve bu a·naqlara uyp:ulaya-

bildi~i anlamda de~il- ozsel, organizmin onsuz varolamayaca~i amaca uygunluktur. 

iii) Bu, yalnizca empirik veri de~il, apriori gorillebilir bir uyg~nluktur. 

Daha a91k deyif;!le: ondaki temel ilke, bir orp.;anizmin, amacina uygun olm.ayan organ· 

. 23 larla, formlar ve i~levlerle ya$amaya yetenekli olamayaca~1d1r. 

Boylece, insanin ama9lad.1klar1 dii;iinda da ozde amaca uygunl u~un varoldu~ sapti 

ninca, ayn1 ilkenin neden o~ganik varl1~1n di~inda da arand1g1 ve bulu..~masi isten· 

di~i anla~1labilir konuma gelir. Bvrendeki anorganik-dinamik yanilar dengededir; 

onlarin glig o~eleri (etki-tepki, qekim, merkezka9 vbg.) bilttinun amaca u.vgunlugu 

olarak hi9 zahmet gekmeden dUsllniilebilir. Yan1y1, belirleyici amag diye tanimlamal 

igin kUguk bir adim yeter. Organik amaca uygunlugun, degi§ik boyalarla genel doRa 

kavramina sokulmasi, kokti eskide ve derinde bir yan1lg1d1r. 

Onemli soru, bu ilkenin biyolojide i~lerliginin ne oldugudur. Am.ace uygunluk, 

amaca yonelik olmakt.an bamba!;Jkadir. Oysa ele!?tiriden yoksun dii~tince ikisini hen 

karl.$t1r1r. Terimin yetersizliginin de bu kari§tirmada uayi vardir. 24 Bir §eyin 

amaca uygun olmas1 demek, bir ~ey igin (genellikle ba§ka bir ~ey) uyr,un arac olmaf 

anlamina gelir; bu anlam eklemesi 'uygunluk'tan fazladir; yan1lg1 ikisinin ortli§-

tttrUlmesidir. Bu bir al1~kanl1k haline gelince, her amaca uygunluQ:un ardinda real 

bir a mac varsay1l1r. Kant' in "Yarg1gi1cifni1n Kri tigi"nden once herhangi bir ara§tir-

mada, amaca uygunlukla amagli belirlenmi~lik aras1nda aqik bir s1n1r gekildigi 

soylenirse, bu oldukca kueku goturlir. 

'3u ayr1m1 olgularin, siirer,lerin kendileri dol!rudan vermedi~inden, kategorial 

analiz i~e girmedikge, durums, "olgulardaki tarafs1zl1k" denebilir. 25 

Organik varlilhn ka!'mB$l.k yao1s1 ve nedenselliklerine girmenin p;ii9lii~, bilim-

sel bilincin erekselli~e kaymas1n1n onemli nedenidir. Giiniimiizde canl1n1n bilimlerj 

23 Amaca uygunluk kategorisi hem oireyin olusumunda (ontogenez) hem tlirlln olll§u

munda (phylogenez) gecerlidir. 

24 "Yetersiz dil§iinme bu terimin otesine gege'Tlemi~tir'' de diyebiliriz. 

25 TD, s. 23-25 



ozellikle genetik, birgok 'bilmeceli' veriyi, nedenselliklere oturtmu~tur. Ama 

yeni bulu§lar, orn. genetik kodlanmanin esaslarinin gozulmesi, genel bir varlik 

teorisi iginde yerini bulmad1k9a, son bir ere~e hizmet ediyorm~ gibi yorumlana-

bilir ve bilmece yeniden kurulur. ::iartmann organik d{izenlenmelerin anla§l.lmasi 

i9in pek karma§ik olgulara bakman1n gerekmedigini, formla silrecin temel ili§ki-

sine bakmanin yeterli oldu~unu belirtiyor. Organizmin en onemli olaylari, bi9im 

alma siiregleridir. Bu silreglerde karakteristik clan, farkli bit;i'll S§amalar1n1n 

bir son a§amaya do~u akl.§1 ve geli~mi§, ya§amaya yetenekli formun ortaya 91ki§l.-

dir, om., embryo'nun B§Bmalari. Form, orn., do~an insan yavresunun ait oldugu 

insan tUril, b:itiin silreci belirleyen ama g gibi gorti.niir. Kant' in gczUmlemesi bu 

gtirLintilniln bilgi degeri olmad1~1n1 gostermi§ti. Bir !?eyi "dogas1n1n amac1" 

(Naturzweck) olarak degerlendirmekle onu "doganin bir amaci•• (Zweck der Natur) 

saymak egilimi arasinda kesin ayrim yaoti. Bu ayrim bilimsel bilince derinden 

girmedi. ~ski gorii§lerde kal1nd1. Bugti.n de birgok biyoloji t~orisi Kant' in 

'teleolojik yargiciln~n kritigi'yle sundugu dU§Unce disinlininden yoksundur. 

r:un'.im{izden tipik bir 'niimune' .l:'ierre Teilhard de Chardin' in 'teolojik teleo-

loji'sidir. ~oyle: "Kosmos basit bir ba§langiQtan (alfa noktasi) , ayri§an bo-

l;imlerinin hep karma§1klai.;it1P;1 bir sisteme dogru geli§iyor. Svrim bitki ve h.ayvan 

formundaki organik sferin lbiosfer) 1zerinden ilerleyerek ruhsal olanin a91l1m1na 

2b ula§1yor. Bu, insan bilinci bigiminde •noosfer• olarak yay1l1yor. Kosmos'un 

. 27 
evrimi 'en son' mistik noktaya, omega noktasina dogrudur. Kozmik !sa'da 

bireyler son bir 'ultra-ego'ya d0nii1;1iir,-tek, biiyiik, 1 ben'. 3iitiinle~tirici omega 

noktasinda biitiin engeller (bireysel, ulusal, irksal bencillikler) kalkar. Diinyanir 

sonu, ag11'.'l1k dag1l1m1n1n 9Hki.i§Udiir. 3u y1k1m, artik tamamlanmie olan ruhu, maddi 

Hrt~is:inden kurtarir, onu biitiin aP,1rl1g1yla tanri-omega 'n1n iizerine b1rakt1r1r." 2E 

26 Boylece Anaxagoras'in nous'u evrimle kayna§arak oldu noosfer. 

27 Ere~i koydu, araci se9ecek ve geli§tirecek: bir evren drami, basrolde !sa. 

28"1,~etzler Philosophen J..exicon", s. 774 f. (Giri§'de verdi/7,imiz kaynak no.6) 
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Ciddi konu, Hartmann' in olUmiinden sonra biyolojide ortaya atilan onemli bir 

kavramin, 'teleonomi'nin (erek yRsasi} yerinin dol!ru saptanin santanamad1p1d1r. 

Biz bir sozliik a91klamas1nd.an bilgilenmekle yetiniyoruz. 

"Teleonomi kavrami C.S.Pittendrigh tarafindan,objektif yesalliklarla belirlene 

diizenleme mekanizmasinin tanirru. igin kullanilmi§ltir. (Behavior and Evolution, 1958 

19ol'de 'Cold Spring Sym~osium'da bu kavram bir9ok biyolog tarafindan ba§ar1yla 

uygulandi. Ama yaln1z biyologlar arasinda hizla yay1lmakla kalmad1, felsefe lite

ratilr~ne de girdi. Teleonomi.K: ba~1nt1lar karma~1k (komoleks) nedensel ba~lard1r; 

zorunlulukla yahut zorunluluk ve rastlant1n1n diyalektik birli~i i9inde kapal1 

(dongusel) bir siiregte birbirlerine ba~lanml.!;}lard.ir; ors:-anik sistemlerin hedefe 

gabalayan (zielstrebig) ve amaca uygun davran1~lar1n1 determine ederler." 29 

Bu a91klRmada 'hedefe 9ab<ilayan' ile amaca uyp;un olanin ayni organik sistemie 

birlikte bulunmasi, erekselligin yeni bir bi9imi midir? Ayirdedilemez erek-neden 

birligi midir? Yoksa sadece igine tamamiyle girilememi~ bir nedensellik midir? 

Bu sorulara ara~tirmalar cevap VP.recek. 

4. PonUler ve Spekulativ Metafiziklerin Motifleri 

a. ?o-ouler r.~etafizi~in Motifleri 

i. Tanri Kavrami ve Evren D:izeni 

Felsefi ereksellik hep metafizik sorunlarla ugra~t1~1ndan, 'metafizik motifler' 

den sozedilebilir. Metafizik ihtiyaglardan kaynaklanan motiflerle, ancak belli 

teor.ik onsavlarla ortaya 91kan motifler arasindafark vardir. Birincilere ~oouler

metafizik motifler, ikincilere spekulativ-metafizik motifler denebilir. Birincisin 

deki motifler naiv bilince daha yak1nd1r. S1n1rlar kesin degildir; igerikte ayn1-

d1rlar; yalnizca kanit getirme tarzinda farklidirlar. 

29 M.Buhr, a.Klaus, "?hiloso,hisches Worterbuch", s. 1082. (Giri~'de verdigimiz 

kaynak no. 5) 
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Din ihtiyac1 birinci s1ray1 .alir; bummla insanin kendini ba~1ml1 hissetti~i 

gUcler karipsindaki tavr1n1 anli;voruz. f,7etafizil.7in en uzun rim~rl~i ogesi bu olmu~

tur. Felsefenin tanri kavrami dininkiyle ayn1 deP.ildir, ama fark sonradan fark

edilir! Ortace.1.1.da tan!'i kaV1'am1n1n P.egi".'di~i degii;iiklikler, din oilretisinin 

verdi~i cevaz1 QOk a~ar. 

Felsefi tanr1 kavram1n1n ba~tan sona ereksel olduP,u soylenebilir. Akil, irade 

ve ongorU!;!;in en yifoe kaynab dlinyaya hiikmeder, onu anlaml1 bir hedefe yonel tir; 

merkezi dU~Unce budur. Burada motif, din ister tek tanr1l1 ister gok tanr1l1 olsun 

anlamli hUkmetmedir. !nsan, tanr1s1n1n neyi amagl8d1V,1n1 ~nceden bile~ez, ama 

hay1rl1 olaca~ina ve her talihsizli~in bir kerameti oldu~a inanir. Bu ereksel 

tanr1 anlay1§1 temelde insanbigimcidir. 

ii. Kader DU§i.incesi 

Felsefi kader dii$iincesi de naiv bilincin kader dtli;;iincesinden ayr1d1r. Gergi 

anla~s1zl1~1n ve rastlant1n1n yais1nmas1nda birle~irler, ama felsefi dli~Unce her 

insanin alnina ozel bir kader yazmaz. Ozel kader bir i~arettir; i~aretin ard1nda 

genel bir amag vard1r; ozel kaderler o amacta birle~ir. 

Geni~letilmi~ kader dli~~ncesinin gorkemi vardir. Gerke~ 'logos' kavram1nda 

gor'ilebiliri yasa, akil ve anlam birdir. 3unu i~leyen Eski Stoa, enlam ogesini 

adalete yonelme olarak anl1yor ve herkesin, ne yapmi~sa, kar~1l1~1n1 bulacag1n1 

soylUyordu. Bu tiir dti§:inceler 'theodise' (tanr1n1n hakl1l1g1) sorununa da c;ozUm 

arar: yonetici akil olmasayd1, kader anlamsiz olurdu. 

iii. Fiziko-Teleolojik GoruntU 

Bu motifle do~a, insane ~o~u amaglanmi~ bir basamaklar dizisi gibi gorlinilr. 

Bu dU~fince tarz1n1n sa~1rt1c1 bir haf'i:fli~i var; <;°ink;i: insan bi.itful islevleriyle 

dUnyaya uyu'Il saRlam1st1r ve ancak uyum saf,layan bir varlik hayatta kalabil irdi. 

Oysa fiziko-teleolojik goribtU, p,o/!iin ve yerin insane uyum aaillad1lhn1 ileri surer. 

Onlar insan ugruna varolmu!?lar11r; son basamak, insan, Hnceden ta~Arlanm1§t1. 



!lerleyen do~a bilimin bu gor~intUyU ortadan kald1rd1~1n1 soylernek a§l1r1 iyimser

liktir. ?optiler metafizi~in hangi motifi ne zaman bilim taraf1ndan yerinden so

kiildii ki? Fiziko-teleolojik goriintil, insan d1~ar1da tutulsa bile, sematik olarak 

devam eder. Baska canlilarda da ya~ama ko~ullar1n1n amaca uygun dU$mesi, §emayi 

boe b1rakmaz: canli varlik kosullara de~il, ko~ullar ona uymus olur. 

b. S~ekulativ-Metafizik Motifler 

i. 'Basa~aklanma Motifi 

Tabakalar duzeninde, bir alt ~abakada.kivap1n1n Ustteki bir ya'01y1 'icinde ta§11d1g1 

kabul edilirse, Ustteki yap1 ortaya 91kt1~1nda 1 alttaki tarafindan ol~turulmll§ 

say1l1r. Olll§turma yetkinlesme (yetkinle~tirme) amacina ba~laninca da, son olu

~an en :vetkin olur. 3u diii;ianils insani 'en yetkin canl1' diye tanimlar. Daha alt

taki formlar araq durumuna girerler. Elbette bununla, maddenin daima canl1l1ga 

kavusmaya qabalad1~1 soylenmiyor, yoksa maddi ya,ilar olduklari Ribi kalmazlardi. 

Kal1yorlar ve temel olu~turuyorlar. Erekeel dli§ilnce s1gramay1 burada ya~ar. 

5nce kendisine "biitiln bunlarin anlaml. ne'?" diye sorar. Sonra, kendilerinde bu

lunmayan anlam1, varmi~ gibi, onlara verir. Ama anlat111 verenin kendisi oldu~unu 

dil§iimnez;. dii§Unmenin kendisini dii!?linmesinde bir eksikliktir bu. 

Aristoteles'in kurdu~ basaTJlaklar ya1'1s1nda 1 en iistteki hareket ettirici ilke, 

varolanlarin tiim1inti kendine do~u 9eker. Lei ':>niz' de ru~sal birimler olan monadlar 

d'inyay1 yansitma yetilerinin derecelerine pore 1ste do~ru s1ralan1rlar ve en 

yetkin mona1, monad.lal:'in monadi olan tanri hepsini yansi tir. Hegel' de her alt 

form, Usttekinde yetkinligini bulur ve ona donil~me e~ilimi ta§ir. 

ii. Nedensel Ba.~da 'Olu§turma'nin Kavranamazl1g1 

Qozulmemi~ metafizik sorunlar sistematik karakterde motifler i~erirler. Neden

sellik kategorisinin oztine ili§kin motifler on s1radad1r. Bir siirecin nedensel mi 

ereksel mi oldugunun ba~tan ve kendi baip.na bilinemeyi§inin dii§iinceyi bulmacaya 

eoktu~u ve 9oziimii ereksellikte kolayca aramaya yonel ttigini daha once gormii§tilk 
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Ama motifler bununla tiikenmiyor. Metafiz.ik <5?~enin bir ba§ka <;e§idi de var; bu 
. 

ancak daha geli~kin spekulativ dli~tincede ortaya 91kar; nedensel ba~in bilgi bak1-

m1ndan ak1ld11pl1~1 (gnoseolojikirrationalite). Tliketemeyece~imiz, bilinemez ka-

lan bir sorun art1g1 var. Nedensellik 90~ kez anla§1ld1~1 gibi sadece bir yasa 

olsayd1 sorun art1~1 sa9ma gorUnebilirdi. Oysa nedensellik yasallikla noktalaname 

Yasanin ardinda real-nedensel bajS vard.1r ve her durumda bir ba§kadir, tektir. 

Bunun ardinda da ileriye ve geriye sonsuzca akan nedensel dizi vardir, ve dizilet 

i<;iQe ge9mesi nedensel stireci olu§turur. Ama bu da son nedensellik degildir. Son 

ve en icteki nedensellik yalniz dizilerin dinami~inde ortaya gikar ve ad1m adim 

ilerler; yayg1n nedenler karma§1m1n1n e§zamanl1l1g1nda daima ba§ka §eyleri ol~-

turmaktadir. !§te nedensellik kategorisinin bilinemez art1~1, kal1nt1s1 bu dinami 

olw;;turma oP,esine dayanir; ve onun gekirdegi, etkilemeyle ozde~tir, 9ilnkil etkile-

di~i an olu§turuyor da. 

Kant bu bilinemez 9ekirde~i r-orJ.U ve ~oyle anlatti: "Bir §eyin genellikle 

nasil degi~ebildigi, bir zaman noktasindaki bir durum1an kar~1s1ndaki ba§kB bir 

durums nasil g13gebildigi hakkinda bizim en kU9Uk bir anriori kavram1m1z bile 

yoktur." {KdrV • s. 252) Kant ag1k9a goriiyordu ki, biz emoirik yollarla nedensel-

li~in tek tek ornekleri ;iz.erine gok §6Y bilebiliriz, ve doga bilimlerinde bu bel-

lidir. Kuvvet ve yasa kavramlarinda, olu~turma zaten onsavdir. Ve boyle oldu~u 

yalniz aoriori gorUlebilir; ama biz bu temel gorUsten yoksunuz. 

Nedensellikte etkinin bi9imi ve ne tur yasa olu~turduguyla yetinilmez; etkinin 

kendisi agiklanmak istenir. Arnag ili~kisi bu noktada )3§lar ve etki nedenin i9ine 

onceden konmu~, olanak (potens) olarak dti§tinUlUr. 

Nedensel ol~turmanin ilretken karakteri vardir, yeni yapilar ortaya g1kar1r. 

E~er etki nedende onceden kabul edilirse, yeni ya~i eskisinin sadece geli~mesi 011 

0 zaman ·silre9 yalnizoa 'P.:eli~me siireci'dir; a'lla Uretkenlik bu degildir. Halis 

nedensel silreg, ondaki higbir §eyin onceden "asil gekirdek" olarak gortilemedigi 

yarat1c1 bir sUrectir. 

Geleneksel kavramlari yeniden irdelemek gerekiyor. Geli§me Uretken, nedensellil 

ise k1s1r ve mekanik r-.oriildtik9e, d!.i~Uncenin snekulativ metafizik egiliminin, 

kausal baP,1final eaymasindan kag1n1lamaz. 
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iii. Evren Biitiinlilgii Dii~ilncesinde Ortiilli ~reksellik 

3vren (d1inya) b:it!inlil~1 kavray1s1na bizi en 9ok yakla~tiran kar!;11l1kl1 etki 

( etkilesim) kategorisiiir. 3urada nedensellik d 11z9izgisel kalmaz; nedenlerin 

org:isii gor1iliir. As1l 'causa efficiens' budur. Bu etkile~im or7tisil 'bir' dir 

(birlik kategorisi) , ama kendi ba~ina kavranJ.§11 giiqtlir. Oysa ama9l1 birlik pek 

kolay kavranir. Nedensel yollardan geqerek birli~in ancak tek tek o~elerini kav

rariz. Bu yiizden birli~e ve tiimliige ba~ka yollarla ula§lma e~ili:ni belirir. Bunun 

da en rahat yolu neden o~elerinin •izerinden atlayarak birlik-bUtiinliik amac1n1 

koy1Uakt1r. Nedensel zincirler ne kadar daP,1n1k, hatta koouk olsa da, ternellerine 

birlik konmal1d1r. Yoksa kesi§lemezler ve etkile§lemezlerdi. Bu 'neutral' ttararsiz) 

btitlinlilk belli bir doii;rultuda hedefle belirlenmi§I olarak :legerlendirilirse, amag 

arayan akil doymu~ olur. Ama ontik biitiinlilk elden ka9ar. Bilt 1iniin ger9ek ya91s1 

bilinmedik9e bu saomalardan sakinmak kolay degildir. 

iv. De2er Realizmi, Ozgiir Irade ve Ereksellik 

Felsefe tarihinde 'deger realizmi' adi verilen dli§lilnce tarzi §IOyle ozetlenebili~ 

'iyi'nin giicii basta olnak iizere de~erler ya~amaya anlam veren e;iiqlerdir; bu gUQ

ler, ger9ekl i.P:in deP;er ve anlam ta§ll.Yl.'> ta§l1mad1Q;1n1n olc;iis'ldlirler. 

Boyle d'i~:inen bir insanin, bu gi19lerin kendi ba~larina p:li9siiz, yaln1zca ideal 

i!'ltekler olduguna inanmasi zordur. De~er veren gflce sonur;tan bak1ld11?;1nda, deif,er 

gerqeklestiren giiq olur ve 1iilnyay1 beltrleyen real ilke.0.e~ olarak yorumlanir.; 

Dege~lerden yola 91kan bir belirlerne yalniz ereksal olaca~indan, silreqlerin bUtU

nUnUn final-belirlenmi~ olmasi gerekti~i sonucu c;ikarilir. 

Erekselli?S:in, deger realizmine kar~it bir-sav1 vardir. Bu sava gore insan, 

kendi d1~1nda realitesi olan dege ".'lerce belirlenmez; degeri sec;mede 5zgU.rdUr. 

Di~er yanda, diJnya dUzeninin nedensell il:ti ile ozgilr seqme ve eylerne nasil birarada 

bulunut"? l 7nci y;izyildan beri ieterminizm-ou;!irliJk kar~i tl1g1 ve birliktel iil;i 

di11?itniirleri .Gok uQ:rastrran bi.r sorun olmu.stur. 13a!';l~an sona determinizmin egemen 
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old.u~u bir diinyada lizt:!'.Url 1i1Hin yeri yoktur. A.ma insan, iradP.siyle nedensel balhn 

otesine ~eqen a:'llaki bir varl1kt1r 1.a. insan ko~ull'lr1n nooensel bi:i/hn1 kirarak 

de~erlerin belirlenimini egemen kilar. Oz~Urliik herzaman bir amac1 gerqekle~tir

meye yoneldiG;inden, ereksel ba~ gerqek anlR.m1yla ortaya 91kar. Bunun yerini do~ru 

gostermek, diger kategoriler at-as1niaki yerini belirtmekle olanakli.dir. Hartmann 

bunu "Ethik"inde yaom1~t1. 

~i~di tarihi bir baki~la birlikte ereksellik ~zerine soylenenleri birle~tirme-

ye qal1~acag1z. Hartmann'in Aristoteles'in erekselli~ini qozilmlemesine gireceRiZ. 

~kilda tutulmasi gereken, de~inildi~i gibi, iki temel savd1r: 1. Bir silrecin 

nedensel yahut ereksel belirlenmi~ligi surecin kendisinde 

avn1 zamanda araq olarak da anla~1labilir (gnoseolojik sav) 

nedensel bagin iQindedir (ontolojik sav). 

~orUlemez; her neden 

2. 1reksel bag, 

TUm-erekselci baki~tan kayn~klanan ve ontik s1n1rlar1 gozardi eden bu savlar1 

tutarlica 9tlrfitmek igin, final bag1n kendisinin kesin bir ka tegorial analizi 

lilzumludur. 30 

JO Kar~l. TD, s. 35-37, 39-44, 51-53, 55-56, 58-64 



5. Aristoteles'in Ereksel Bagi ~ozUmlemesi ve Hartmann'in Ele~tirisi 
a. Temeldeki Yanl1~l1k 
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Final ba~ konusunda ilk ve di~erlerinin de temelinde yatan yanl1~l1k, onun, 

nedensel ba~1n basitQe tersine Qevrili~i olarak dU~:lnUlmesidir. Boyle olunca, iki 

tiir ba~ da aynl. zarnan 9izgisine oturtulur; :f'ark sadece, har~kete getirici giiciin 

birisinde geriye 9ekmesi, obUrilnde ileriye itmesidir. Bu tasar1m hayret verecek 

kadar ilkel ve tum kategorial sorun belirlemenin uza~1ndad1r. Sonradan olan once-

den olana etkide bulunamaz, QUnkU once olan, olmaya ba§lad1g1nda 1 sonra olan henilz 

yoktur. Ayn1 ~ekilde, sonradan olan, olmaya ba~lad1g1nda, onceden olan artik yoktur, 

Bunun temeli zaman ak1§1n1n mutlak geriye 9~vrilemezliRidir. 

Gelecekte gergekla~~cek bir ~eyin ~imdideki bir ~ey~ etkisi, ancak ger9ekle~me-

sinden once herhangi bir tarzda "onceden varolmas1" ile olanakl1d1r. Bu da ancak 

onceden varolan1n gergek olandan ba~ka bir varlik tarzina sahio olmasiyla olanak-

11d1r; qilnki.i geriye etkisi ba§ka tiklU olamazd1 1 dit~ 1ln1llemezdi de. Uemek .Id i<;ten 

!teL·hangi oir gtiQ -a1118 irreal olarak- ka'oul edilmeli .,.e l?imdide henUz ger9ek olma-

dl.~ halde ~imdiye getirilmeli. Bu olay yalniz bilin9te olabilir. Bilincin, henilz 

gerqek olrnayani gok onceden dU~ilniio tasarlamada ~a~1rt1c1 ozgtirlilgi.i vardir. bngo-

rUlenin varlik tarzi yalniz zihindedir tin mente); dii~ 1lncenin, niyetin, konulan 

amacin varlik tarz1d1r. Zih.inde biqimleni:11 t Sosein}, sonradan gerc;ekle§ecek olanin 

dogru bir ilk tasarlan1~1 da olabilir. Aristoteles buna "ruhtaki yUn ( orgil)" ad1n1 

veriyor. Ama onun i<;kin amac;tan anlad1~1, nesnede onceden real varo!an (yalniz 

ideal varolan degil) bir amaQtir. Temel yan1lg1s1 oudur. 

b. Yetersizliklerin Gosterili§i 

YUzyillar boyunoa metafizik-te!eoloj ik dU~iincenin klasigi olmU§ Aristoteles' in 

'final ba~in kategorial qozUmlemesini ya9an ilk ki§i olmasi ve bununla da kendi 

metafizigini a~ma yolunu gostermesi, bir dU~Unlirlin yazg1s1n1n ironisi olarak duy-

guland1r1c1d1r. Boylesi kendini dUzel tmeler bUyUk di1ffiin1rlerde ender degildir. 

Aristoteles'in final ba~i ve sUreci qozUml.emesi eksik kalmi~ olsa da, derinden 



bir kavray1~tl.r. 

Konu, "ol~an"in (gignomenon) incelenmesi. Gegti~i yer, 'Metafizik' in Z kitab 

nin 7. t>oliim;i. Burada gbztimlemenin yonti rastgele segilmii,;i stiregler degil, insan 

becerisidir (te!ule). Ornekler yau1 ustas1n1n ve hekimin eylemleridir. Bu iki ayr 

cinsten eyleme Aristoteles iki hareket (kinesis) diyor. Temelde onceden varolan 

ruhtaki 'eidos'tur. Hekimin hastay1 iyile§tirmesi igin normal beden durumunu, ya 

ustasinin da evin planini kesin bilmeleri gerekir. Eidos'dan ilk hareket gikar; 

bu, "tizerine dii§iinme"dir (noesis) ve eidos'un gergeklei,;imesi igin araglari arai,;iti 

rir. §oyle: amac;tan (eidos burada amag anlaminda) aareket eden noesis once son 

araci bulur, sonra sondan ~ncekini, ve boylece geriye doQ;ru giderek ilk ya da en 

di~sal aracl. bulur. ilk arag insanin dogrudan kavrayl.§l. dahilindedir. Demek ki 

araglar amagtan geriye do,~u diziliyor. Bu anda ikinci hareket ba§lar: poiesis, 

i§i ba§latan eylem. Noesis' in son &§amasindan tzaman bak1m1ndan ilk aragtan) 

hareketle ayni ara9lar dizisinden ters yonde geger, zaman bak1m1ndan ileriye dtiz 

yolal1r, zaman bak1m1ndan sonda bulunan araca ula§l.r ve amaci gergekle§tirir. 

Bu iki hareketten birincisi bilingte olu~ biten noetik suregtir, ikincisi dl.§ 

diinyadaki real siiregtir. 

. . . . 

$\S 
(\o 0 ~ ltt""'. . . . . . . .. . . . . . 

.. . ... ·•1 

"t1 -· -------------1,, 
~ 

pole sis 

~ekil l (TD s.67) 

§ekilde kar§itlik noktali gizgiyle kesintisiz gizgi arasinda gosteriliyor. 

'l'elos iki kez ortaya g1k1yor: T
1 

ilk hareketin ba§!lamasindan once konuland1r, 

T2 birbiri ardina yBn verilen iki hareketin ak1~1ndan sonra gergekle§tirilendir. 

Her iki hareket, eyleyenin,'t' {psUhe) zaman noKtasinda kesi§ir. 

Aristoteles'in bu 9ozilmlemesinde kalici olan, final bagda tabakali, en az1nda1 
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9ift ba~1nt1n1n bulundugunun ~oaterili~idir. Hurada basit bir dizi degil, ayni 

araslireyi ka9layan iki dizi var. ~ilincin final bagdaki yoksay11amaz ro1U, henuz 

ayr1'11l.ar1 yap11mam1~ pstihe 01arak ortaya konsa da, belirti1iyor. As11 ger9ekle~

tirme ol~n ikinci sUre9, birincisi olmadan akmaz; birincisi ise bilin9te konulan 

ama9tan (eidos en te psilhe he) hareketlenerek salt bilin9 sUreci (noesis) olarak 

akar. Neden boyle oldugunu Aristoteles bilmiyordu, sadece ou.J.dugunu tasvir ediyor

du. Oysa ger9ek 'neden', noesis'in yoneli~indedir: sonrakinden oncekine yo1a11yor, 

ara~lar dizisinden ge9erek zaman1n tersine ak1yor. ~u, yalniz bilincin dU~Uncede 

o!~turdugu bir durumdur. Oysa real s;ire<;1er zaman ak1~1nc:1. oag11d1r ve geriye 

akmazlar. 

Bu son noktanin bUy~k ijnemi, Aristoteles'in ereksel ilkeyi, bir bi1in9 taraf1ndan 

yon!endirilmeyen sureqlere yayg~n1a~t1rmas1ndaki yan11g1yc:1. i~aret e~mesindedir. 

Ama9 i9in ara91ar1n geriye dol"!ru se9ilmesi olmazsa, stirecin ereksel duzeni olmaz 

ve onceden yonU belirlenen bilin9 olmaks1z1n da araq1ar1n geriye dogru se9ilmesi 

olmaz. Boylece, biltUn ereksel1ik elei;itirisinin ilk ad1rn1 ati1lrn1§1 olur. Bu ele:;iti

-rinin erekselligi t>ilt'in do~a a1an1ndan di~ari stird.ii~ arti.lC ko1ayca anla~1lm.al1d1r. 

Bu ad1m1 a'mayan ama 01anak11 ki!an Aristote1es'in 9al1~ma tarz1n1n ozelligi, 

onu ele~tire1 bir sonuQ 91icarmaktan uzakta ~uttu. tnsan beoerisinin (tP.nne) sil

rei;.Lerine ozp.;U bir ili~kiyl dogaya (filsis) ta111d1. Bu ta~1may1 nas1l dU~i.indiigll 

aGl.lClaaamaz olaraK kalim..stir. Bir bi~leinin tonumunun , tUrUn eidos'unu iqkin erek 

olarak ta~1mas1 gerekiyorsa,'ilk hareket'in (noesis) nerde ve nasil oldugu da 

elbette gosterilmeliydi. Ama tohumun bilinci olmad1g1 ve noesis'i ger9ekle11tire

meyeoe~i soylenirse, neyin onun yerine ge9tigi gosterilmeliydi. Bunun cevab1n1 

Aristoteles'ie bulmuyoruz. Gerqi olanak (dunamis) d~~iincesi var, ama buradaki anlami. 

gerqeklikte eyleyen yetenek degil, ger9ekle11meyi bekleyen 'istidat• lAnlage) d1r. 

!stidatlar1n, ara9lar1n seqimini nasil ya~acagi a91klamas1z kal1yor. Kisacas1, 

tuta.rs1zl1k bellidir, belirsiz 'lletafizik kavramlarla ne ka·iar ortillse de. Burada 

ilk of;:e, amaq, araqlar ondan tiiretilmeden once, heniiz geqmeyen, gelecekteki bir 

zaman noktasina konmal1d1r ve bunu yaln1z bilinQ gerqekle~tirir. 
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c • Final Hagin ilg Yone!imi ve i9sel iliekileri 

.J<'inal bag4n kategorial analhini yapmak ii;in sorun yeterince agik-

11~a kavuetu. Bu en iyi eekilde yonelimler orgUsU ve onun Ug a$amasi ele alinaral 

yapilabilir. Bu a~amalara yonelim (akt) denebilir, 9iinkU ger9ekle~tirme onlarla 

orUlilyor. Onemli olan, UgtinU bir.birinden koparmadan birlikte ele almaktir. 

Goziimleme amaciyla yonelimler i,oyle siralana bilir. 

1. Yonelim: A~acin bilingte zamani atlayip geleceP,in ongoril~U olarak 

kOnU$U• 

2. Yonelim: Bilingte konulan amagtan kalkilarak araglarin segimi 

(gerigiden belirlenim) 

3. Yonelim: Segilen amaglar dizisi boyunca gergekle~tirme; (bilincin 

dl.$l.nda duz yolalan gergek silreg var). 

/I f\ ~::~ -~-0-~-~~-~~ .. 
/'.,. _,,. '· 
.• ---- A"'~.c..L_o._r-_•r:i-.~e.q;rn; ..... . 

. . r-- ..... ·- .... }'Ti 

1--~--~~~------------~\2 
GerG-ek. \t.1 t\rme 

~ekil 2 (TD s. 69) 

§ekil 2, ikinci ve ilG~ncU yonelimlerde Aristoteles'deki gibi ayni hareketlerin 

oldu~unu gosteriyor (Kar~l. §ekil 1). ~imdi birinci yonelim eklenmi~tir. Biling 

ile onun amaci arasindaki bu org~de amag iki kez konmU$turi henUz gerqekle~memie 

ama araglari belirleyen T
1 

olarak; ve gergekle~mie T2 olarak. T
1 

ve T2 nin varlik 

tarzlari farklidir, birincisi id eel, ikincisi realdir. Yenilik, bilincin de iki 

kez konmu~ olmasidir: once amaci koyan, sonra ger9ekle§tiren olarak; 9UnkU 1. ve 

3. yonelim ondan kaynaklaniyor. tkinci yonelim birincisine kapanir (kaVU§Ur) ve 

birlik ol~turur. Birincisine isteyen (iradi), ikincisine eyleyen biling denebilir, 

1~ bununla bitmiyor; 9iinkii burada ned.ensel ba/7,dan qok daha kartna§J.k ve yiiksek 

bir ba~ ~ekli vardir. Slirecin ba§langiciyla bitimi arasinda Ug kez katlanan ba~, 

amaQ koyan ve araQ segen bilincin onceden varl1~1 bu karma§1kl1~1 olusturuyor. 
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Olgunun, nedensel ba~in basitqe ters 9evrilieyi olmad1g1 anla~1l1yor. Kendini ilk 

gosteren yonelimin, araqlarin se9imi (2. yonelim) ol~as1 gerekir, ama tek ba~ina. 

ortaya Ql.kamaz. Silreqte o!"taya q1ka!" ve gerqek silrec; final ba.~da da oncekinden 

sonrakine do~udur. 

tlk iki yonelim yalniz zihinde vardir ve bilincin alP'.1-zaman1ndaki hareket 

ozgiirlligii sayesinde olmakta1.rrlai:-; yani, real zamanda hi9bir ~ey, hiqbii:- insan 

zaman~ bag1m11l1ktan konamaz; oysa insan, tasar1mlar1nda ba~ka zaman boyutlarina, 

ge9mi~e ve geleceRe gidebilir, ~imdiyi gegmise ta~1yabilir, p,elecege dogru h1z

land1rabilir. Alg1-zaman1ndaki ozgilrlUk ile kastedilen budur. Bilincin, ama9 

koyarken zamanda siqramalar ya.,mas1n1, gelece~i ongormesini bu ozgfirliik salf.11yor. 

Ara9lar1 geriye dogru seqebilrnesi de bu ozgUrlUP,iinden otii!"iJdiir. Ger9ek zamanda 

olanaks1z bir sfire9, alg1-zaman1nda olanak kazaniyor. 

Son olarak 'oir noktanin onemini belirtelim. Final srtreqler s1nirl1:i1r; ba~lan

p;1qlar1 'fe sonlar1 vardir. Final siireq belli bi.r zamanda amacin konmasiyla ba$lar 

ve gerQekle$tirilmesiyle biter. Oysa nedensel silre9ler s1n1rs1zd1r, dogrultulari 

one eden konma111i;i tir; sU~e ;ler etkenl'3rin 'sonucu' durlar V'e 'sonuql11r dizisi' 

s~ireklidir. 31 

tnsanin eV1'en1eki yeri ve ozgiirlligil sorunlarina n~densellik-ereksellik seQene

~i iQinde kalarak bakmak zorunda degiliz. tnsan b'it;in varl1k tabakalar1n1 kendisin

de toolayan bir vaclik olarak bir kategoriler qoklu~u ta~ir. 1u katee;orilerin de 

kat1l1m1yla insanin durdu~ yer, nedenselliklerle ereksellikleri.n kesi~ti~i nok

tad1r. Nedensell i.k bir yandan insan1 zarnana ba~layarak s1n1rl1yor, di~~r yandan 

sonuqlarin hep ba~ka sonuqlar getirmesi ozgiirlli~in alanini geni~letiyor, qUnkil 

insan1 noktalqyacak 'son sonuq• olanaks1zd1r. Ereksellik ise insan1 bir yandan 

kendi amaqlar1na oa~1ml1 kiliyor, di~er yandan bu amaqlari e;erqekle~tir"llek iQin 

zamani ileriye ve geriye dort,ru tasarlama giicii veriyor; bu da onu ozgfir k1l1yor. 

tnsan bu 9eli~kiler yuma/:P. iQinde dogadaki nedP.nsellikleri inceleyerek, tarihteki 

erekselliklari anlal'lland1rarak evrene ve kendine daha Qok aq1l1yor. 

'3l TD, s. 68-71 
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Ereksellik ve nedensellik insan dii~;incesinin iki temel katego-c-isidir. Pelsefi 

<i.ii!?;incenin tarihinde do~adaki nedensell ik i1zerine yo~n tarti~ilrnl.lil, oysa ereksel

lH:in tart1~1l"las1 ve 9ozii'!lJ.enmesi eksik kal'lll.~tir. Bu eksi~i Nicolai aartmann 

kao~tmii;itir. Tez, tarihsel bir taramadan sonra Hartmann'in Qozilmlemesini ve sis

tematigini ale almakta<i.ir. 

Do~daki ereksell iP;i felsefi olarak ilk savunan d 1h;iiinUrU bulmak zordur ve bu 

gerekmez de, ama belirgin kavramla~tirmanin ilk orneklerinden biri olarak Anaxa

goras' in "nous"u gosterilebilir. ~ek kategorisi Uzerine kurulan bilyiik rnetafizik 

sistemlerin balilina Aristoteles'in 'telos' ve teibniz'in 'monad' o~retileri kona

bilir. Kategori olarak ilk inceleni~i. Aristotes'le ba~lar. 0 bunu bUtiin varliga 

vayd1, yalniz bilincin bir kategorisi oldu~unu gormedi, 9ilnkil erekten yoksun bir 

nedenselli.lHn insan hayatini anlams1zla~t1racag1n1, bu yiizdan de insanin diinyadaki 

yerini bulamayaca~1n1 saniyordu. 

Onemli ayrirn, a~aca uygunluk ile arnaca yonelik olma aras1ndad1r.Organik alan

da arnaca uygunluk vardir; olmasayd.1, hi9bir canli soysiirdUremezdi. Amaca ycnelik 

alma ise tarihsel varlik alan1nda ortRya 91kar ve ger9ekle~r.iesi iqin insan bilin

cini gerektirir. Ayr1m1 ilk kez Kant yaom1;;t1r, Hartmann'in qoz 1lmlemesinin oncU

sUdiir. 

~inal bag1n di~er kategorilere s1zmas1 ~erzaMan anthropomorf bir dUnya gorU~unii 

p,etirir. Bu a~1r1la~1nca bilime kostek olur. tlkGa~ Grek felsefesinde nedensel 

dil~iince egernendi, sonra finalist teorilerle ilstil ort:Ud.ii. YeniQagda yeniden gUq 

ki:izand1, ama mekanik ger9evede kald1. Nedensellik 'bi9imleri yalniz mekanik degil

dir ve onun daha fistteki varl1k alanla.r1nda ald1g1 biqi"lller uzun siire p·orUlerne

mistir. Bunun yaratt1~1 eksi.kl i~i ;fegel bir tilm-ereksellikle a1?maya <;ali~h; 

am.a bu G1.k1~, bir uctan obilr uca P,itrnekti ve de~if?en sadece dete:-minizmin tbiydi. 
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rincisinde s 1ireqlerin sondan ba~laya!'ak p;eriye doih'u kavrani~i, i~incisinde real 

dilnya:yi olui;ituran for'lllarin (tilrlerin) basamaklandirili~i, i1Q'inc1isiinde 9e~itlili-

~in ama0l1 biitiinlUge bal:l:lani~·i sozkonusudu-r. 

Tezde on olana 91kartilan sorun, bilincin motifle-ridir ve ozellikle naiv 

(dogal, ~Unliik) bilinq Uzerinde durulmul?tur. Ba~lica di:irt motiften birincisi 

tari~seldir: gelene~in getirdi~i ereksel motif. Di~er iiqU sistenatiktir, yani 

insan varli~ina iliskindir ve bilincin basamaklarini gosterirler. Bunlar naiv, 

bili'llsel ve felsefi-spekulativ basamaklardir. 

Anlams1zl1P,1n re•idedilmesi erekselli~in gilqlii bir motifidir. Bu di.Ide yansir. 

Oilimizde kader, kismet gibi kavrarnlar, 'bir hikmati vardir', 'her~eyin hay1rl1 

bir sonu vard1r' gi1Ji inan1~lar, q1plak gar9ekligin y'ik'inii atmak ve anlamsiz 

olana anlam vermek i9in kullan1l1r. 

Kategorial Qf.ziimleme ya:l1lmad1k9a, nedansel va ereksel ba~lar birbirina kari~-

tirilir, 9Unkii veri olarak her siire9 her yo:-uma a91kt1r. Bu nedenle araglarin 

amaq sayilmasi, ya da te!'si kolayca yaoilabilir. Bilincin bir amaq koyarken 

A.!'istoteles 'Metafizik'da iki ornek verir·: yaul. ustasi ve hekim. 'fer ikisinin 

belli eregi vardir, binayi yaomak ve hastay1 iyile~tirmek. Her ikisinin amaglar1-

n1 ger9ekle~tirmek igin yaot1klar1 plan ve seqtikleri ar~glar vardir. tlk hareket 

"Uzerine dii;?itnme"dir (noesis). Bununla arnaq konur ve a'Tlaca en yakin ara9tan geri-

ye do;fru gidilerek di~er araqlar seqilir. Hu i~lem ta-rnamlaninca gergekle~tirmeye 

giri~ilir ( ~oiesis). ( 3kz. metindeki ~ekiller). Aristotales !iQ~1ncU bir hareketin 

ql:iziimlem~sini ihrnal etmi~ti. Bu, amac1n bili~qte zamani atlayiu galece~i.n ongorU-

~ii olarak konu~udur. Buna egilseydi, erekselligin yalniz bilinqte varolabilece-

:<:reksel beli!'lenimin ba~lang1ci ve sonu vard1r; oysa nedenselli.~in aki~l. sinir-

sizdir. tnsan, bit'bi.rine ters yonde akan bu iki s 1irecin kesi:;iti~i nokta,la durur. 

T~vrendeki yerini ve l:izglirliH~iinli, siirekli hareket halindeki bu kesif?me noktalar1n1 

yakaladi?h ve kRvrad1ih an '::ml'?l.Ui? olur. 
'/ . l.. 
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