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Önsöz
BİLİMSEL BİLGİ İLE BİLİMCİ İNANÇ ARASINDA kesin fakat çoğunluk gözden kaçan bir
ayırım vardır. Ama basittir bu fark: Bilimsel türden doğru bir bilgi zorunlu olarak, açıkça
belirtilmiş anlamda gözlenebilir şeylerden sözeder ve doğruluğu ispatlanabilir bir
gerçekliği tasdik eder; diğer taraftan bilimci inanç kendini tamamen bu pozitivistik
tavırların yokluğu ile belli eder. Dolayısıyla, “bilimsel statü”sü ne olursa olsun bu ikincisi
gerçekte gözlenebilir olmayan şeylere başvurur ve aslında doğrulanamaz bir şeyi tasdik
eder. Ama yine de, bu empirik içerik eksikliğine rağmen bilimci inançlar bilimsel girişimle
hiç bir şekilde ilgisiz ya da sadet dışı değillerdir: tabiatları ve fonksiyonları her ne kadar
farkedilmiyorsa bile, onların da oynayacak bir rolleri vardır. Unutmamalıyız ki bilim bir
boşlukta işliyor değildir ve normalde teknik söylemde önceden varsayılanın ancak en
küçük bir kısmı bilimsel analize konu olmaktadır. Farkedilsin ya da edilmesin beyaz
noktanın etrafında her zaman koyu bir alan, gitgide karanlığa boğulan bir gri bölge
bulunur. Temel olarak burada karşımıza çıkan şey hayali ve iki anlamlı bir şeydir: hani
insanın “bilimsel şuuraltı” diyesi geliyor buna. Fakat kişi rasyonel olarak belirsiz ve her
kalıba giren bu alanı ne denli belirtmek isterse istesin o oradadır ve resmi
tamamlamaktadır. Burada insan her daim entellektüel madalyonun “öbür tarafını
keşfetmeye bakmalıdır: mesela, bilimin yenilgiye uğramaz kesinliklerini körelten gizli
belirsizlikler ile müsamahasız ciddiyetini gevşeten temelsiz fantazilerini. Ve elbette ki
teknolojik toplumun bilimsel olmayan katmanlarına (onun resmen kabul edilen dünya
görüşü haline gelmek için) sızan şu kapsamlı inançlar burada da bulunacaktır.

Biz öncelikle günümüzdeki bilimci inancın bazı büyük yanlarını gün yüzüne çıkartarak
gözden geçireceğiz. Fiziksel bilimlerin temel dogması diye terimlendirilebilecek şey
üzerinde yoğunlaşmakla işe başlayacak, ardından bu önemli nosyonun gelişiminin izini
sürmeye ve çağdaş felsefe edebiyatındaki yerini ele almaya çalışacağız. Hemen
söyleyelim ki bu sorgulamanın sonuçları bilimci Dünya Görüşü (Weltanschaung), yani
fiziğin verdiği ruhsat altında yayılan şu bildiğimiz kozmoz tasviri için pek ümit verici
olmayacaktır. Kitabın daha sonraki bölümlerinde organik evrim sorunu ile Freud ve
Jung’un psikoloji teorilerini ele almaya devamla, bunların her birisinde bilim ile bilimci
fantazi arasındaki sınır çizgisini belirginleştirmeye gayret edeceğiz.

Fakat bizi çok büyük oranda ilgilendiren bir başka şey daha var ki o da “aşkınlık
(transcendence).” Şimdi, aşkınlık kavramı ne bilimsel ne de bilimcilik kokan bir kavramdır,
tersine tam anlamıyla metafizikseldir. O, “diğer”, “ele geçmez” ve bir bakıma da
“kavranamaz” olanı kasteder. Ancak matematiksel sıfır gibi bu görünüşteki “hiçbirşey”in
de önemli -aslında elzem- olduğu anlaşılır. Bu kavramdan “Kayıp Ufuklar” başlığını taşıyan
bölümde elimizden geldiğince bahsedeceğiz.

Ancak, kendi eserimiz olan sistematik bir doktrin ya da teori ortaya atmak, maksadımıza
ters düşerdi. Elinizdeki eserin ana hamlesi tehlikelidir: “bilimci inanış engelini aşmak.” İyi



de öyleyse bu “engel”in ötesinde ne var? Bu “aşmak” nereye götürür bizi? Açıktır ki, eğer
herhangi bir yere götürüyorsa, bu yer yeni bir anlayış boyutuna, kâinatın daha geniş bir
algılanışına vesile olmalıdır. Fakat hangi bakımdan geniş? Geleneksel nosyonlarımızın
aksine yeni görüş tarzının aşkınlık sırrına çok daha yüksek bir derecede açık olacağını mı
söyleyeceğiz? Evet şüphesiz; fakat yine de bu, gerçekte ne anlam ifade ediyor?
Dolayısıyla, sıra entellektüel engellere geldiğinde öbür yanda ne olduğunu hemencecik
söyleyemeyiz aslında: eğer söyleyebilseydik, daha işin en başında karşımıza engel
çıkmazdı. Diğer taraftan, öte yanda ne bulunduğuna dair bir ilk kanıya, hiç değilse küçük
bir görüşçüğe sahip olunması gerektiği de doğrudur: eğer yoksa, “aşmak” meselesi diye
herhangi bir şey olamaz. Öyleyse, en sonunda gün yüzüne çıkarmayı umduğumuz şeyin
bir ön ifadesi olarak, bilimci inançların çoğalmasının bizim ortak görüş gücümüzün ciddi
biçimde önünü kapadığını ve aslında, çağlar boyunca insanlığı -ya da en azından onun en
aydınlanmış üyelerini- beslemiş olan çok eski bir hikmete bizi yabancılaştırdığını
söyleyelim. Şu halde bizim görüşümüz, kitabın devamında tesis edilecek merkezî tez,
budur. Ve bunun ötesinde en içten ümidimiz odur ki, bu işe uygun mütalaalar ileri
sürerken, küçük bir ölçüde, şu sadece formel bir felsefî sistem değil aynı zamanda
hakikaten sonu gelmez bir hikmet ve daimi bir sevgi de olan hakiki felsefe-yi ebediyyenin
(philosophia perennis) samimi bir şekilde anlaşılmasını da sağlayalım.

Philomath, Oregon
Ocak 1984
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Fiziksel evren fikri
İÇ BİR ŞEY BİZİM BİLİMSEL ‘FİZİKSEL EVREN’ bilgimizden daha kesin değil gibi

görünür. Pekiyi ama, nedir öyleyse bu fiziksel evren? Onun uzay, zaman ve maddeden, ya
da uzay-zaman ve enerjiden, veya belki de daha muğlak ve hatta daha da az hayal
edilebilir başka bir şeyden oluştuğu söylenir bize; fakat her hâlukârda onun neleri
içermediği sarih bir ifade ile anlatılır: Hepimizin öğrendiği gibi, fizikî evrenin, sıradan
insanın nazarında dünyayı teşkil eden hemen hemen herşeyi dışarıda bıraktığı belirtilir.
Böylece o, gökyüzünün maviliğini ve kabaran dalgaların kükreyişini, çiçeklerin güzel
kokularını ve dünyadaki engin ve geniş çevremize anlam, cazibe ve renk katan sayısız -
yarı algılanan yarı sezilen- niteliklerin tümünü hariçte bırakır. Aslında, soyut matematiksel
açıdan mümkün olan hariç, düşünülen ve kavranabilen herşeyi bir kenara iter.

İyi ama, bu durumda âşinâ vatanımız nerede kalıyor: ressamların resmini çizdiği ve
şairlerin terennüm ettiği şu her zamanki sadr dünya? Yoksa acaba iki dünya mı var:
peçesini ancak bilimin açabildiği fiziki evren ile bir de, diyelim ki, görülebilir alan? Açıktır
ki, eğer buna “ancak tek bir gerçek ve nesnel olarak mevcut dünya vardır, o da kesin
olarak fizikî evrendir, başkası değil” diye cevap verirsek olsa olsa yarı-resmi doktrini yanlış
tasvir etmemiş oluruz. Üstelik, bu (tek ve biricik) âlem, her ne kadar algının sebebi ise de,
kendisi algılanamaz. Çünkü algılama fiilinde söz konusu olan şey (ilk andaki bir kendini
gösterme anlamında, mesela kırmızılık gibi) özel ve sübjektif, bu nedenle de bir bakıma
vehmî (illusory) olarak kabul edilir. Bu “zihinsel suretler (mental images)” başka her ne
olurlarsa olsunlar onların fiziksel evrende yerleri yoktur ve neticede de gerçek ve objektif
bir varlıkları bulunmaz. Çok eskiden beri insanlık, harici âleme onun sahip olmadığı bir
sürü nitelik isnad etmekle, güya duyuları tarafından aldatılmıştır. Afred North Whitehead
şöyle der:

Böylece tabiat, aslında kendimize saklanması gereken itibara sahip çıkmaktadır gül, kokusunun; bülbül, şarkısının ve

güneş, ışık yaymasının itibarını tutmaktadır elinde. Oysa şairler tamamen yanılıyorlar. Lirik şiirlerini kendilerine hitaben

söylemeli ve onları insan zihninin mükemmeliyetine ithaf edilmiş kasidelere dönüştürmeliler. Tabiat kesat iş, ses yok,

ıtır yok, renk yok; tek var olan, maddenin dur durak bilmez, anlamsızca koşuşması.[1]

Bilimsel ‘Dünya Görüşünün (Weltanschauung)’ kalbinde yer alan, tanıdık olan ama yine de
sürekli hayrete düşüren varsayım işte budur: yani (Whitehead’in terimiyle) ikileşme
(bifurcation) kavramıdır. Daha sarih bir ifadeyle, ikileşen ya da ayrı parçalara bölünen şey
birincil ve ikincil denilen niteliklerdir: yani matematiksel açıdan tanımlanabilir şeyler ile
tanımlanamayan şeyler. Mantıksal olarak konuşmak gerekirse, ikileşme postülası, fiziksel
evren adı verilen şeyin (dünyanın fizikçi tarafından kavranılan şeklinin) zatında



(kendiliğinden) gerçek olan dünya ile özdeşleştirilmesine denktir ve bu da başkaca
herşeyi (bu kavrayışa uymayan her şeyi), ‘nesnel biçimde var olan şeyler âleminin dışında
ikâmet eden mitolojik bir adem (yokluk) zindanına sürgün etme’ numarasıyla yapılır.
Böylece postüla, dünyanın matematiksel tasvire ayak dirediği tesbit edilen yönlerini -yani
miktar ya da sayıya indirgenemeyen tüm unsurları- tek vuruşta kesin bir şekilde bertaraf
eder. Bu da, geriye, ölçüm ve hesaplama üzerine bina edilen bir bilimin hükmünü
geçirmeyi umabileceği şeyin ta kendisi olan, aslen matematiksel bir evren bırakır. Başka
bir deyişle, geride adına fiziksel evren dediğimiz şey kalır, hem de sırf bir soyutlama ve
yararlı bir model olarak değil tersine nesnel gerçekliğin ta kendisi olarak. Ancak, doğru ya
da yanlış, hemencecik şunun söylenmesine de müsaade edilsin: dünyanın bu şekilde
fiziğin kategorilerine indirgenmesi (çoklarının inandığı gibi) bilimsel bir keşif değil, tersine
teoriye başlangıcından beri dahil edilegelmiş metafiziksel bir zandır.

Aslında, sözkonusu tez (2. Bölümde de görmeye fırsatımız olacağı gibi) Galileo ve
Descartes’a kadar geri götürülebilir. O zamandan itibaren bu tez kıtadaki diğer
arkadaşlarının temel metafiziksel kavramlarını devralan ve onları çoğunlukla bilimsel
teoremlerine eklenen haşiyeler suretinde Principia’ya dahil eden Newton’a intikal etti. Ve
oradan da elbette, bilimsel düşüncenin ana çizgisine enjekte edildi.

Fakat, bu intikal esnasında, doktrine çok dikkate değer bir şeyler olduğunu gözlemekten
de geri kalmayalım. Böylece, bir taraftan Newton’u bilimsel otoritesinin bütün ağırlığı ile,
“ikincil niteliklerin” ruhta ya da “düşünen cevher”de -ki o bunu beynin küçük bir
odacığında (sensorium denilen yerde) yerleşmiş olarak tasavvur ediyordu- ortaya çıktığını
göstermek için (Opticks’de) ayrıntılı münakaşalara dalacak kadar bu yeni ikileşmeci
(bifurcationist) metafiziği ilan eder buluruz; ama yine de başka pek çok yerde, A. Burtt’un
belirttiği gibi, “empirizmin yanında olduğu zaman, Newton, insanın fiziki şeylerle ‘onları
hemen ve doğrudan algılama ve bilme’ ilişkisi içinde olduğundan bahseder -gördüğümüz,
kokladığımız ve dokunduğumuz şeylerdir onlar.” [2] Yine daha da hayret verici olanı,
Principia’dan alınan aşağıdaki pasajdan öğrendiğimiz gibi, bu duyu bilgisini atom âlemini
de içine alacak şekilde genelleştirmeyi istemesidir;

Cisimlerin uzamını (extension) duyularımızdan başka bir yolla bilmeyiz, bunlar da tüm cisimlerde uzama

erişmez; fakat bütün hissedilebilir cisimlerde uzamı algıladığımız için onu genelleştirerek başka herşeye de

isnad ederiz. Cisimlerin çoğunun sert olduğunu tecrübe yoluyla öğreniriz; ve bütünün sertliği parçaların

sertliğinden ortaya çıktığı için de, haklı olarak, sadece hissettiğimiz değil, bütün diğer cisimlerin bölünmemiş

parçacıklarının sertliği sonucunu çıkarsarız. Tüm cisimlerin nüfuz edilmez (geçişmesiz= impenetrable)

olduğu neticesine akıl (reason) ile değil duyum (sensation) ile ulaşırız.[3]

Buna ilaveten, empirist Newton “varsayımlar” adını verdiği ve hissedilebilir fenomenlerden
çıkartılmayan ve dikkatlice yürütülmüş deneylerle desteklenmeyen tüm tasdikler, kabuller
olarak anladığı şeye karşı sonu gelmez tartışmalara girmekle meşgul oldu. O kendi
teorilerini “tecrübî /deneysel felsefe” olarak algılar ve bunun da hangi şekilde tanımlanırsa



tanımlansın hiç bir “varsayım’la uyuşmayan bir disiplin olduğunu farzeder. Mesele
Principia’da vâzıh bir şekilde beyan edilir:

Fenomenlerden çıkarsanmayan şeyler her ne olursa olsun varsayım olarak adlandırılacaktır; ve ister

metafiziksel ister fiziksel olsun, ister esrarlı, ister mekanik nitelikli olsun, varsayımlara tecrübî felsefede yer

yoktur. Bu felsefede, fenomenlerden, belirli önermeler sonucuna ulaşılır ve sonradan bunlar tümevarım

yoluyla genelleştirilir. Cisimlerin geçişsizliği, hareketliliği ve muharrik gücü (impulsive force) ile hareket ve

çekim kanunları işte böylece keşfedildi.[4]

Kısacası, Newton’un mirası çok-yüzlüleşir ve tuhaf biçimde müphem bir hale dönüşür.
Mekanik, optik ve çekimsel teoremlerden başka Kartezyen metafiziği ve uyuşmaz bir
pozitivizm unsurlarını da içine alır; bunların hepsi hadsiz bir nüfuza sahip tek bir
şâheserde biraraya getirilir. İkileşme inancının bu ortaklıktan büyük oranda kârlı
çıktığından şüphe edilemez. Burtt’ün açıkladığı gibi, “Muhteşem, çürütülmez başarılar
Newton’a modern dünya üzerinde otorite kazandırdı ve pozitivist Newton sayesinde
kendisini metafizikten âzâdeleşmiş hisseden dünya, metafizikçi Newton vasıtasıyla çok
kesin bir metafiziğin boyunduruğuna ve kontrolüne girdi.” [5] Kısaca da olsa bu “çok kesin
metafiziğin” daha geniş imâlarını belirgin hale getirmek için Burtt’ün eserinden son bir
pasaj alıntılamak istiyorum;

Evrensel çekim formülü nerede hakikat olarak öğretildiyse, onu çevreleyen bir inanç halesi
olarak da, insanın, kendisinden önce ezeli olarak var olan ve kendisinden sonra da
ebeden varlığını sürdürecek olan; bir yandan matematiksel ilişkilerin dakikliğini kutsal bir
hazine gibi saklarken öbür yandan tüm ideal tasavvurları acziyete mahkum eden, sonsuz
bir muharrik-i bizzat (self-moving) makinanın adetâ hesaba katılmamış ürünü, sınırlı ve
ufacık bir seyircisi olduğu düşüncesi araya sızmıştır. Bu makina, keşfedilemez bir uzay ve
zaman içinde hiç bir maksad olmaksızın aylak aylak dolaşan ham kütlelerden oluşur ve
sadece matematiksel fizikçinin ana maksadı hariç, insan fıtratının en büyük merak ve
ihtiyaçlarını tatmin edebilecek niteliklerden genelde tamamen mahrumdur.[6]

Ondokuzuncu yüzyılın sonuna doğru Newton fiziğinin (“onu çevreleyen inanç halesi” ile
birlikte) kazandığı zafere zımnen kesin güzüyle bakıldığı sıralarda bir takım beklenmedik
zorluklar zuhur etmeye başladı. Fiziğin kayda değer ilerlemesi, modern teknolojideki
gelişme ve bilimsel araçlardaki tekâmül ile birlikte, birtakım hassas deneylerin
yapılmasına giden yolu açmıştı ve bunların sonuçları da mevcut teoriye uymuyor gibi
görünüyordu. Teoriyi ad hoc[*] varsayımlar aracılığıyla değiştirmek için harcanan çabalar,
daima tatmin edici olmaktan uzak sonuçlara götürdü. En sonunda bildiğimiz gibi Newton
fiziği her ne kadar sınırlı bir miktarda (yani fizikî gerçekliğin belirli bir ara ya da “orta-
âleme ait (mesocosmic)” alanıyla ilgilenilirken kullanılması uygun bulunan teori olarak)
hayatını sürdürdüyse de, temel ya da aslî teori olma makamından ister istemez
uzaklaştırıldı. Yeterince tuhaf bir şekilde sonunda bu teorinin mahvını çabuklaştıran, onun
gücünün -dünyayı neredeyse Newton’cu doktrine ihtida ettirmiş olan o inanılmaz



kesinliklerin- ta kendisi oldu.

Söz konusu zorluklar, önde gelen fizikçilerden bazılarının, Newton’cu fiziğin temellerini
daha büyük bir dikkatle yeniden gözden geçirmek için kollarını sıvamasına neden oldu.
Mantıksal pozitivizm ve benzeri felsefi ekollerin etkisi altında, temel fiziki kavramlar ile
gözlemlenebilir olgular arasındaki ilişkiyi vuzuha kavuşturmak için gayret gösterildi.
Yüzlerce yıllık Newton’culuk hâkimiyetinden sonra, daha cesur ruhlar şu gerçeği görmeye
başladırlar: Fizik aslında, sonsuza dek “gözlenen ve gözlenebilir tabiat”ın perdesi
arkasında duran mutlak kendiliklerle (entities) uğraşmaz, fakat -tam tersine- kesinlikle,
özel fiziksel işlemler aracılığıyla gözlenen ya da gözlenebilecek olan şeylerle uğraşır(dı).
İki yüzyıldan fazla bir zaman sonra fizikçiler “varsayımlar”la yapılan kavgayı bir kez daha
ele aldılar ve Newtoncu fiziğin hiçte iddia edildiği gibi saf “tecrübî felsefe” olmadığını
açığa çıkardılar. Eddington’ın ifade ettiği gibi, “izafiyet teorisi, olguların kendisiyle
uğraşmakta ısrarlı olmak için yapılan ilk ciddi teşebbüstü. Daha önce bilim adamları ‘katı
gözlem olguları’ için derin saygı iddiasında bulundular; ama onların ne olduklarını tahkik
etmek akıllarına gelmemişti.”[7]

Elbette, neyin “katı gözlem olgusu” olup neyin olmadığı, kişinin hangi büyüklük
ölçeklerinde çalıştığına ve ölçüm araçlarının duyarlılığına çok fazla bağlıdır. Bir bakıma
klasik fizik de katı olgulara temas ediyordu herkesin iyi bildiği gibi. Onun kesinliği (bu
anlamda), öncelikle ilgili olduğu uygulama alanı için yeterliydi. Klasik fiziğin garip bir
biçimde yetersiz kaldığı yer (ve elbette Eddington’un zihnindeki de budur), onun kendi
gerçek (fiilî) işleyiş tarzına (modus operandi) net ve tutarlı bir izah getirme yeteneği
sayesinde de şahit olunduğu gibi, bizzat kendi metodlarını anlamadadır. Daha da ötesi,
hakikatte bu eksikliğin kimse farkında değildi. Newtoncu dönem boyunca, bir belirsiz
kavramlar hâlesi bu zorluğu gözlerden gizlemişti ve onun ardından da bir yanılmazlık
taassubu o hâleye destek olmuştu. Ta sonuna dek klasik fizik kendisini aklen tutarlı ve de
empirik gerçek kayasına dürüstçe sırtını dayamış bir yapı olarak algıladı.

Bildiğimiz gibi bu algılayış, bu asrın ilk on yıllarında ciddi biçimde peşine düşülmeye
başlanan bir eleştirel analiz (bir tür bilimsel epistemoloji) neticesinde değişti. Bu analiz
sadece, klasik fiziğin kendi kendisinin makul ve tutarlı bir izahını yapma cihetindeki sözü
edilen yetersizliğini açığa kavuşturmakla kalmayıp, bundan daha da önemli olarak, böyle
bir izahın hiç yapılamayacağı şeklindeki ürkütücü sonucu da beraberinde getirdi. Bu
imkânsızlık klasik şemada, esasen ölçülemez, ya da daha iyi bir ifadeyle ‘ancak sınırlı bir
kesinlik derecesinde ölçülebilir’ olan bir takım niceliklerin bulunmasından kaynaklanır.
Beklenebileceği gibi, fiziksel gerçekliğin mezokozmik alanı (klasik fiziğin kendi değerini
ispatladığı bu alan), tastamam bu “sınırlı kesinlik derecesi”nin gözlemlenebilen çelişkilerin
önüne geçilmesinde yeterli olduğu fiziksel büyüklükler alanına denk düşmektedir.
Mezokozmik alanın dışında klasik fizik işlemez hale gelir. Bu sınırların ötesine ilerlemek
için insanın, klasik “gözlemlenemezler”den en azından birisini yeni bir matematiksel
formelizm ortaya koymak suretiyle başarılı biçimde safdışı bırakan bir teoriye ihtiyacı
vardır.



Buraya kadar çok genel bir açıdan bahsini ettiklerimizi daha somut bir şekilde göstermek
için şimdi de, tanıdık gelen “eşzamanlılık (simultaneity)” kavramını gözönünde
bulunduralım. Normalde eşzamanlığılığın dünya çapında iyice tanımlanmış olduğundan
tamamen eminizdir (sanki sihirli “şimdi” kelimesinin sırf telaffuz edilmesi bile, kâinatın her
tarafında belirli bir zaman anını tayin ve tesbit etmeye yetebilirmiş gibidir!). Ancak, geniş
ölçüde birbirinden farklı iki olayın “eşzamanlı” olup olmadığına hangi tür gözlemlerle
anlaşılabilir bir şekilde karar verilebileceğini kendimize sormaya başladığımız zaman,
meselenin o kadar da basit olmadığını çabucak keşfederiz. Bu itibarla, eğer hareket eden
bir trenin ön kısmına bir yıldırım, arka kısmına da bir başka yıldırım düşseydi trene
nisbetle (bağlı olarak) düşünüldüğünde bu iki olay eşzamanlı olarak anlaşılabilecek, ancak
yerden gözlendiğinde eşzamanlı olmayacaktır. Üstelik, öncelik sırası (yani A’nın mı B’den
önce, B’nin mi A’dan önce vuku bulduğu) genelde bizim başvuru çerçevesi tercihimize de
bağlı olacaktır. Elbette, birbirlerinden çok astronomik uzaklıklarla ayrılmış olmayan ve ışık
hızına kıyasla birbirlerine göre süratleri küçük olan başvuru çerçevelerine sahip bir çift
olay (A,B) ile meşgul olduğumuz sürece bu birbirini tutmazlıklar gözlenemeyecektir. Başka
bir deyişle normal ölçüm şartları altında eşzamanlılık kavramı mutlak bir öneme sahiptir.
Oysa diğer taraftan, bu kısıtlı alanın dışında, bu kavramın göreceliği -ya da aynı anlama
gelecek şekilde söylersek, mutlak manada “gözlemlenemezliği”- sahneye çıkar. Ve bu
vuku bulunca da klasik fizik işlemez hale gelir.

Şimdi, bizzat Einstein’ın “özel izafiyet (görecelik teorisi)” vasıtasıyla da gösterdiği gibi,
temeldeki zorluk, fizikî uzay ile fizikî zamanı dört boyutlu bir uzay-zaman şeklinde biraraya
getirmekle giderilebilir; böyle bir uzay-zaman mutlak eşzamanlılık kavramından yakasını
kurtarır. Ve bilindiği gibi, bu teori muhteşem ve en şaşırtıcı sonuçlara (bunlar arasında
kaderi öneme sahip E=MC2 formülü de vardır) yol açtı. Ve sayısız ölçüm ve gözlemlerle
kesinlikle tasdik edilerek kayda değer muhtelif teknolojik gelişmelere neden olageldi.
Üstelik bu teori çok daha incelikli ve karmaşık bir teorinin (yani çekim ve birleşik alan
teorilerinin) başlangıç noktasını teşkil etmektedir ki o da uzay-zaman ve maddenin eğri
uzay-zaman adı altında biraraya getirilmesi olarak tasvir edilebilir; onun vasıtasıyla
neticede madde -hatta elektromanyetik alanlar bile- temeldeki ‘değişmez ve bölünmez
şey’in (continuum) “geometrik” özelliklerine indirgenmiştir.

Bu görecelik teorilerinin mezokozmik alanda klasik fiziğe indirgendiğini belirtmek gerekir.
Formel biçimde konuşulacak olursa, onlar ışık hızı sonsuza giderkenki limitte (ki bu durum
tam da içinde uzak eşzamanlılığın (distant simultaneity) fiziksel bir anlama sahip olduğu
limitleme durumudur (limiting case)) klasik teoriye indirgenirler. Dolayısıyla, izafiyet
teorisi, klasik fiziğin, belirli bir “gözlemlenemez”in bertaraf edilmesini temel alan bir
ıslahıdır. Üstelik, onun alanı mezokozm hudutlarını aşarak astronomik boyutlar âlemine
dek uzanır: yani fiziksel makro âleme. Öte yandan, klasik fiziğe ait diğer bir takım
gözlemlenemezleri, yani terazinin öbür ucuna doğru gidildikçe gözlemlenemez hale gelen
nicelikleri devralmış olduğu için, izafiyet teorisi de sınırsız değildir: atomlar ve temel
parçacıklar âleminde yani.



Örnekleme yoluyla, bir parçacığın “konum ve hızını (position and velocity)” ele alalım.
Şimdi klasik tanımlamaya göre, her parçacık ya da kütle noktası zamanın her bir anında
iyi tanımlanmış bir konum ve hıza sahiptir. Böylece yerel bir koordinat sistemi itibarıyla,
her bir koordinat yönü için, bir konum ve hız koordinatları çifti (q,v) elde edilir. Anlaşıldığı
gibi, (q,v) mikro âleme ait bir gözlemlenemezdir. Zira gerçekten de, ünlü Heisenberg
belirsizlik prensibine göre, iki koordinattan birini belirleyebilmedeki kesin doğruluk
arttıkça, diğeri hakkında daha az şey bilebilir hale gelmekteyiz. Daha açık bir ifadeyle v
hızının yerine ona karşılık gelen momentum koordinatı p=mv’yi (m kütleyi
göstermektedir) koyacak olursak, bu prensip, q ve p’nin her birisinin belirsizliklerinin
çarpımının Planck sabiti denilen h’den daha az olamayacağını savunur. Elbette, h çok
küçük bir nicelik (yaklaşık 6.626x10-27 erg sn) olduğu için (q,p)’nin bu gözlemlenemezliği,
ölçümlerin gerçekleştirildiği alışılagelmiş (usual) şartlar altında kendini açığa vurmaz.
Halbuki sıra atomların ve parçacıkların gözlemlenmesine geldiğinde, kendisini gösteriverir
ve aslında fevkalâde önemli bir rol oynadığı anlaşılır. Hem Heisenberg’in hem de
Schrödinger’in, (q,p)’yi, ona benzer pek çok gözlemlenemez ile birlikte bertaraf eden yeni
birer matematiksel formelizm tasarlamalarının nedeni de budur (daha sonra bu ikisinin
birbirine eşit olduğu bulunmuştur). Üstelik sonuçta ortaya çıkan teori daha önceden
yapılan kuantum mekaniğine ait teorileştirmeler karmaşasına da tek hamlede düzen
getirdi ve mikro-fiziksel fenomenlerin büyük çoğunluğunu izah etmede muazzam bir
şekilde başarılı oldu. Hiç değilse, mikro-fiziksel alanın (tabir caizse) ilk kademesinde
pekâla “doğru” teori olabilirdi. Bekleneceği gibi, yeni kuantum mekaniği h’nin sıfıra doğru
gittiği limitte klasik teoriye dönüşür (yani “konum ve momentum”un gözlenebilir hale
geldiği limitleme durumunda).

* * *

Bir bakıma hem görecelik teorisi hem de kuantum mekaniği, fiziksel evreni yumuşattılar
(desolidified). Daha açıkçası, onlar, “madde” hakkındaki, kısmen hiss-i müşterekten
(common sense), kısmen de klasik fizikten kaynaklanan sıradan kavramların yetersizliğini
gösterdiler. Her ne kadar bu kavramlar hakikat görüntüsü taşıyorlar ve mezokozmik
bölgede yüksek oranda yararlı oluyorlarsa da, geçerlilikleri sıkı bir şekilde bu alanla
sınırlıdır. Böylece mezokozmun kendisi görünüşteki mutlak gerçekliğinden mahrum kaldı
ve bir fenomen mevkiine indirgendi. Fiziksel evrenin insanla ilgili bir veçhesi haline geldi.
Harfi harfine söylenecek olursa, bu göreceliği unuttuğumuz an yanılsamaya düşüyor ve
böylece bu “âlem”e onun sahip olmadığı bir tür bağımsız gerçeklik atfediyoruz.

Ama ya yeni fizikî teoriler: acaba bunlar kâinatın fenomensel olmaktan öteye giden bir
bilgisini sağlayabilir mi? Görecelik söz konusu olduğunda [ki hakikatte o bir değişmezler
(invariants), yani, özel gözlemlerden bağımsız nicelikler teorisidir], değişmez yapıya
formellikten öte bir gerçeklik atfetmek -bu ister eğri uzay-zaman olsun isterse başkası- bir
derece seçime bağlıdır. Bu meselede uzmanların görüşleri farklılık arzeder. Einstein’ın
kendisi, teorisinin gerçekçi bir yorumuna eğilimli iken, önde gelen fizikçilerin büyük
çoğunluğu bu görüşü paylaşmıyor görünmektedirler. Cevap, büyük oranda, kişinin yeni



kuantum mekaniğini ne denli ciddiye aldığına bağlı olacaktır. Zira gerçekten de bu teori
bizi, bilimsel mâlumâtımızın onulmaz şekilde fenomensel olduğunu kabule zorlar. Diğer bir
ifadeyle, bu, eşyanın (şeyler=things) bizatihi (=kendinde varolan) bilgisi değil, bir
gözlemciye bağlı bulunan bilgisidir. Heisenberg’in açıkladığı gibi, “eğer zamanımızda
kesinliğe sahip bilimlerin bir dünya görüşünden (Naturbild) bahsedilebilirse, bu artık
hakikatte bir tabiat görüşünü kasdetmez, ancak bizim Tabiatla ilişkimizi ima eder.”[8]

Kuantum mekaniği söz konusu olduğundaysa, bu sübjektiflik tam da onun formelizminde
yansıtılır. Schrödinger formülasyonunda fizikî sistem formel olarak, dalga-fonksiyonu
denilen bir fonksiyon ile temsil edilir. Ancak o, aslında bir fiziksel sistem tasviri olarak
yorumlanamaz; daha ziyade bu sisteme dair bilgimizi (knowledge) somutlaştırır. Bu
bilginin aslen istatistiksel olup olmadığı konusunda, dalga fonksiyonunu (Schrödinger’in
dediği gibi) bir tür “beklentiler kataloğu” haline getirecek kadar çok tartışma
yapılagelmiştir. Her halükârda, o şu ya da bu şekilde (Pauli’nin ibaresini kullanırsak) bir
“bilgi (information) kataloğu”dur ve bu bilgi ondan, formel olarak ölçülebilir nicelikleri
temsil eden matematiksel operatörlerin uygulanması sayesinde elde edilebilir. Meselâ bir
parçacığın q konum koordinatını temsil eden bir operatör vardır, bir de ona karşılık gelen
momentum koordinatı p’yi temsil eden bir başka operatör. Fakat gözlemlenemez ( q,p)
çiftini temsil eden hiç bir operatör yoktur. Üstelik genelde bir operatör, “katalog”dan sarih
ve kesin bir değer elde edemez, zira bu açık bir şekilde, gözlemlenemezlerin (mesela
(q,p)’nin) kesin olarak belirlenmesine yol açardı. Daha da ötesi, bu matematiksel
formelizmin kendisi, herhangi belirli bir dalga-fonksiyonunun, diyelim ki, q değişkenine
göre, ihtiva ettiği bilginin kesinliğinin, çiftteki diğer değişken p’ye ilişkin bilginin kesinliği
ile ters orantılı oluşunu garanti eder. Vakıa şudur ki, Heisenberg belirsizlik prensibi bir
matematiksel teorem olarak, formelizmden türetilebilir.

Bu itibarla dalga fonksiyonu, belirli bir fiziksel sistem hakkında bilmeyi arzu
edebileceğimiz her şeyi söylemeyen bir “bilgi kataloğu”dur. Ancak önemli olan nokta,
onun bize bilebileceğimiz herşeyi söylüyor oluşudur. Bu, her ölçümün iki sistem arasında
fiziksel bir etkileşimi kapsadığı düşünüldüğünde şöyle böyle kabul edilebilir bir hale gelir:
bu sistemlerden birincisi ölçülecek olan, ve ikincisi ise kendisi vasıtasıyla ölçümün
yapılacağı (bilimsel araçlar, artı, ışık ışınları ya da diğer “test parçacıklarını içeren)
sistemdir. Açıktır ki, bu yüzden, ölçümün kendisi ilk sistemi bir dereceye kadar bozar.
Şimdi, kuantum teorisi, iki sistem arasındaki enerji transferinin aslen daimi bir süreç
olmadığını, fakat küçük ama sabit değere sahip ayrı birimleri yani “kuantumlar”ı
kapsadığını iddia eder. Bu bilhassa, eğer ölçüm vuku bulacaksa birinci sisteme verilecek
zararın belirli sınırların ötesinde küçültülemeyeceğini ima eder. Bu nedenle belirsizlik
prensibi, sözgelimi q’nun ölçümünün, onu takip eden p’nin ölçümünü etkileyecek şekilde
parçacığı bozduğu anlamına gelecek biçimde yorumlanabilir. q’nun ölçümü ne denli dakik
olursa, gözlemlenen parçacığa verilecek rahatsızlık ve bunun neticesi olan, p’nin
belirsizliği de o denli büyük olacaktır.

Öte yandan, bu yorum daha ileriye götürülmemelidir (aşırı derecede zorlanmamalıdır). O,



zımnen, birini kontrol edilemeyen bir tarzda bozmadan diğerini ölçmeye muktedir
olamadığımız gerçeğine rağmen bizatihi bir parçacığın belirli bir konum ve momentuma
sahip olduğunu farzeder. Fakat açıktır ki bu farzediş haksızdır ve ispat edilemez. Son
yetmiş ya da seksen senedir fiziğin başından atmak için büyük çaba sarfettiği türden bir
şeydir o. Hatta neredeyse bunun, başını getirene ödül verilecek varsayım türü olduğu bile
söylenebilir. Şimdi, hiç ihtiyaç yokken ve bize kesinlikle hiç bir şey söyleyemeyecekken,
onu tekrar takdim etmek, fiziğin tamamen ne hakkında olduğu noktasını gözden kaçırmak
olacaktır.

Fakat öyle görünmektedir ki, bizi söz konusu kavramı terketmeye mecbur bırakan daha da
zorlayıcı bir neden vardır. Farzedilen konum ve momentum mevcut değillerdir, çünkü tam
tamına söylenecek olursa herşeyden evvel “parçacık” diye bir şey yoktur. Mesele şudur:
adına parçacık-dalga ikililiği denen şey nedeniyle, parçacıklardan ancak belirli deneylere
bağlı olarak bahsedebiliriz, elbette aynı temel fiziksel gerçekliğin başka tür deneylere
bağlı olarak kendisini sürekli yayılan bir dalga şeklinde göstereceğini unutmamak şartıyla.
Parçacık ve dalga kavramları birbirlerini mantıksal olarak dışladıkları için, bizatihi fiziksel
gerçekliğin ne parçacık ne de dalga olduğu sonucuna varmaya mecbur kalırız. Tüm
söyleyebileceğimiz, belirli bakımlardan onun sanki parçacıkmış gibi hareket ettiği ve
başka açılardan ise bir dalgaymış gibi davrandığıdır. Bu dalga parçacık ikililiğinin
maddenin ya da enerjinin her şekline tatbik edildiğini de ekleyelim, bu ister
elekromanyetik “dalgalar” (mesela ışık) olsun isterse temel “parçacıklar” (mesela
elektronlar).

Açıktır ki bu dikkate değer gerçek, belirsizlik prensibini yeni bir perspektife oturtmaktadır.
Esasen de o böyle bir prensibi gerektirir. Sözkonusu belirsizliğin, parçacık denilen şeyi,
dalga özelliğini bertaraf edecek derecede kesin bir biçimde belirtmemizi önlemeye
tamamen yeterli olduğu söylenebilir. Böylece bu belirsizlik tam da dalga parçacık
ikililiğinin var olmasına izin veren zorunlu hareket alanını sağlar. Az ya da çok klasik olan
bakış açısına göre bizim bilgimizdeki bir boşluk gibi görünen şeyin, yalnızca, bizim
beklentilerimizin yanlışlığını gösteren bir ölçü olduğu ortaya çıkar, kuantum teorisi
hiçbirşeyi boşa harcamaz. O, dalga parçacık ikiliğinin her iki tarafına da, mümkün olan tek
bir bilgi zerresini dahi ziyana uğratmaksızın, adaletle davranır. Dolayısıyla, bizim klasik
taleplerimizi boşa çıkartan, kuantum teorisi değil, Tabiatın kendisidir: gerçeklik düşe
uymamaktadır.

* * *

Öyle görünüyor ki, klasik fiziksel evren tanımı, ondan çok az bir şey arta kalacak dereceye
kadar aşınmıştır, eğer bu da bir fark oluşturuyorsa. Zira bu tasvirin sahip olduğu tüm
kesinlik ve hemen hemen mutlak iddiaların “beşerî, hem de aşırı ölçüde beşerî” olduğu
ispatlandı.

Öbür taraftan, Newtoncu tanımın, en nihayetinde hedefe bir ilk atış, fizikî gerçekliğin
yeterli bir modelini kurmak için bir ilk adım olduğu söylenerek cevap verilebilir buna.



Bilimin ilerlemesi ile, zamanla “eşyanın olduğu şekil (the way things are)”in daha doğru
bir tasvirini sağlayacak daha da iyi modellere ulaşılması tabii olarak umulabilir.

Fakat bu iyimser tahminin kökten hatalı olduğu meydana çıkar. Yeterince tuhaf bir
biçimde, resim, tabir caizse ona daha net odak ayarı ile bakıldıkça bozulup zayıflamakta,
nihayet görünmez olmaktadır. Resmin çözülüp dağıldığı yerde, bir zamanlar fiziksel dünya
görüşü diye bilinen şeyin bir tür formel iskeleti olarak, bir alan denklemleri kümesinin ya
da operasyonel hesabın (operational calculus) kaldığı bir noktaya kaçınılmaz bir şekilde
ulaşılmaktadır. Sanki avımız esrarengiz bir şekilde, tam yakalanmak üzereyken ağdan
paçasını kurtarıvermekte. Çünkü, Schrödinger’in dile getirdiği gibi, açık ve kesin bir
biçimde tek başlarına atomların ya da temel parçacıkların izini bulmayı başardığımız yıllar
ya da on yıllardaydı ki böyle parçacıkların “temel varlıklar” olduğu fikrini de zihnimizden
kovmaya mecbur kaldık.[9] Böylece, gerçekten yakalanan şey her ne olursa olsun (bu
konudaki spekülasyonlar çok geniş bir yelpazeyi kapsamakta), bunun en başta
yakalanması niyet edilen av olmadığı gün gibi aşikârdır: yani fizikî evreni doldurdukları
söylenen, Newtoncu görüşteki kendinde şeyler (things in themselves) olmadığı.

Fakat öyleyse fizikî evrenin kendisine ne oldu? Çağdaş bilginin ışığında bu fikrin mevkii
nedir? Tamamen teknik bir bakış noktasından, bu kavramın kesin sonuçlu bilimsel
düşüncenin teşkilatında hiç bir rol oynamadığı, geçmişte de böyle bir şey yapmadığı
kolaycacık görülebilir. Ancak yine de bu fikir zımnen varsayılan bir arka plan
(background); genel bilimsel görüş tarzını belirleyen ve şekillendiren bir zihinsel ön
varsayım olarak bizimle birlikte varlığını sürdürmektedir. Eğer, bilimsel araştırmanın ilk
eldeki objesinin Heisenberg’in “Tabiatla ilişkilerimiz” dediği şey olduğu kabul edilecekse, o
vakit en zeki ve cin fikirliler hariç herkes için, nasıl olsa, bu Tabiat hâlâ Newton
zamanından beri ne olageldiyse odur: yalın ifadesiyle, fiziksel evrendir.

Şimdi, bu kavramın -ya da ona denk olarak, ikileşme postülasının- bilimsel tasvipten
mahrum olduğu vakıası, bu kavramı ya da postülayı kendi içinde geçersizleştirmez:
sadece onu, bir şekilde, tercihe bağlı ve bilim işiyle garip biçimde ilgisiz kılar. Bu esnada
öncül önermesi hep olduğu gibi, yani tam anlamıyla felsefî temellere dayanan
metafiziksel bir zan olarak kalır. Bu nedenle, bu çok önemli fikrin menşe ve müteakip
felsefî kaderini yeniden sayıp dökmek için, bir kez daha tâ ilk başlara geri dönmek faydalı
olacaktır.

[1] Science and the Modern World (New York: Macmillan, 1953), sayfa 54.2 The

Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (New York: Humanities Press,

1951), s. 230.

[2] The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (New York: Humanities

Press, 1951), s. 230.



[3] The Mathematical Principles of Natural Philosophy (Londra: 1803), II, 161; Burtt’ün

kitabında zikrediliyor, (yukarıdaki 2. not), s. 229.

[4] Principles, II, 214; Burtt’ün kitabında zikrediliyor, önceden belirtilen eser, s. 214.

[5] The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science s. 227.

[6] A.g.e. s. 299.

[7] Sir Arthur Eddington, The Philosophy of Physical Science (Ann Arbor, MI: University

of Michigan Press), s.32.

[8] Werner Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik (Hamburg: Rowohlt, 1955),

s.21.

[9] Erwin Schrödinger, Science and Humanism (Cambridge: Cambridge University Press,

1951), s.17.

[*] Ç.N. Ad hoc hipotezler, durumu kurtarmaya yönelik, eldeki kuramı kavramsal

manevralarla ya da duruma uygun düzeltmeler yardımıyla, çelişki oluşturan olgu

karşısında savunarak ayakta tutmayı amaçlayan hipotezlerdir. (Bu açıklama Feyerabend’in

Yönteme Hayır adlı kitabından alınmıştır.) Çev. Ahmet İnam, s. 34.
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Kartezyen ikilem
AHA ÖNCE DE BELİRTTİĞİMİZ GİBİ, ikileşme fikri onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda

şekillenmeye başladı ve en başından beri yeni fiziğin teşekkülüne eşlik etti. Bu gelişmeyi
etkileyen muhtelif unsurlar arasında en önemlisi, öyle görünüyor ki, Marsilio Ficino (1433-
99) ile Pico della Mirandola (1463-94) tarafından başı çekilen, Platonik bilginliğin yeniden
canlandırılması oldu. Sayı ve âhenk fikirleri hep sahip oldukları büyüleme güçlerini bir kez
daha kullanmaya başladılar. Biliyoruz ki Nicolaus Copernicus (1473-1543) Bologna’da
talebe iken bu ekolün doğrudan etkisi altına girdi ve elbette ki bunun ardından gelen
astronomi teorisinin zaferi, ancak, matematiksel bilimlere duyulan gittikçe büyüyen bir
hevesi daha da güçlendirmeye hizmet edebilirdi. Hayret verici bir hararetle insanlar
matematiğe, doğru bilginin ilk örneği ve ön şartı ve tamamen mümkündür ki, tek kesinlik
kaynağı olarak bakmaya başladılar. Adeta Kepler (1571-1630) “nasıl ki göz renkleri
görmek için ve kulak ta sesleri duymak için yapılmışsa, insan zihni de, ne isterseniz onu
değil, fakat niceliği anlamak için yapılmıştır.” diye ilan ederken çağın bütünü adına
konuşuyordu.[1]

Böylece, ortaçağ düşünüş şeklinden modern zihniyete geçişin bütün hızıyla devam ettiği
ortadadır. Besbelli ki dönem Newton’un görüşüne ait keşiflere hazırlanmaktadır; ancak
yine de Kepler’in kendi zihni hâlâ Platonizmin aşkın (transcendental) eğilimleri ile
dopdoludur ve onun bilimsel ilgisinin sadece güneş ile gezegenleri üzerinde karar kılmış
olması hiç de tesadüf değildir. Onun arayışının gerçek hedefinin empirik kanunlar ve
karşılıklı ilişkiler meselesi değil, ezeli âhenklerin keşfi olduğu hissedilmektedir.

Galileo (1564-1642) ile, bilimsel bakışın odağı ve yönü farkedilebilir bir şekilde değişmeye
başlar: denilebilir ki bu değişim semâdan arza doğrudur. Toskanyalı bilim adamı
matematiğin üstün faziletlerini övmeye devam eder ve hatta fırsat buldukça duyu
bilgisinin kararsız ve vehmi mahiyetine veryansın eder. Ancak bir yandan bu Eflâtunî
konuları devralırken, öte yandan tüm çabalarını tamamen gayr-ı Eflâtunî bir işin
başarılmasına yöneltir; yani düşen taşlar gibi dünyevi bir şeyin matematiksel izahına. Aynı
zamanda da, her nasılsa Avrupa zihniyetinde yer tutmaya başlayan başkaca bir fikrin
hissedilir şekilde etkisi altına girer: Mekanizm fikrinin. Bilim tarihçilerinin de belirttiği gibi,
bu kavram ondördüncü yüzyıldan itibaren dev astronomik saatler inşa etme çılgınlığı
şeklinde kendini açığa vurmaya zaten başlamıştı. “Hiç bir Avrupa ahalisi, ülkenin ortasında
saat başlarındaki gürlemeyle birlikte üzerinde gezegenlerin dairesel ve dış dairesel
yörüngelerde dönüp durduğu, bir yandan da meleklerin borular çalıp önder gruplarının,
havarilerin, kral ve peygamberlerin geçit yaptığı bir saate sahip olmadığı sürece başını dik
tutmaya muktedir hissetmezdi kendisini.”[2]



Pekâlâ mümkün ki bu mekanik sanat harikaları gökyüzündeki hareketlerin ve diğer tabii
fenomenlerin bir şekilde mekanik açıdan izah edilebilecekleri fikrini telkin etmiş olabilir.
Öyle ya da böyle onyedinci yüzyıla kadar “saat gibi tıkır tıkır işleyen bir kâinat” kavramı
Avrupa entellektüel manzarasının çok önemli bir parçası haline gelmişti ve kayda değer
bir bilimsel nüfuz uyguluyordu. Fizik anlamındaki “mekanizm” ile “saat gibi işlemek”
arasındaki bu bağın yakınlığına, Galileo’nun mekanik keşiflerinin Huygens tarafından
1656’da geliştirilen bir sarkaçlı saatin yapımına neredeyse hemen tatbik edilmesi gerçeği
de daha iyi bir örnek olarak ilave edilebilir. Bu fikrin kaynağı ne olursa olsun, mekanizm
kavramının matematiğe duyulan yaygın temayül ile eldivenin ele uyması kadar iyi bir
şekilde uyuştuğu ve yeni Dünya Görüşüne (Weltanschaung) en lüzumlu malzemelerden
birisini bağışladığı açıktır. Bir şeye daha ihtiyaç vardı ki o da ikileşme postülasıydı. Göze
çarpmadan ve tahminen de bu adımın büyüklüğünün farkına varmadan, Galileo, ikincil
denilen niteliklerin sübjektif bir yorumunu ilan etmek suretiyle, aranan bu unsuru tedarik
etmek için öne çıktı.

Ancak, yeni görüşe en anlaşılır ve açık seçik ifade edilmiş şeklini veren Rene Descartes
(1596-1650) oldu. İtalyan arkadaşını şevke getiren etki ve düşlerin aynısı ile harekete
geçen Fransız matematikçisi, fizikçisi ve filozofu, sahneye güçlü bir metafiziksel zihin
eğilimi getirir. O da matematiği bilimsel bilginin en lüzumlu aracı olarak görür ve tutkulu
bir şekilde kendisini evrensel mekanik davasına adamıştır. Gezegenlerin hareketlerinden
hayvan bedenlerinin sergilediği hassas hareketlere kadar tüm Tabiatın işleyişini
açıklamaya muktedir olacak matematiksel prensipler üzerine bina edilen dakik bir
mekanik bilimin teorik temellerini kurmaya çabalar. Fakat, ancak mekanik bir kâinatın
mekanik bakımdan kavranabileceğini de yeterince iyi bir şekilde anlar. Bunun böyle
olduğu aşağıdaki paragrafta ikna edici bir şekilde gösterilmiştir:

Bir cismin hareketine başka bir cismin hareketi tarafından nasıl sebep olunduğunu ve onun parçalarının durumu,

sayısı ve büyüklüğü tarafından bu hareketin nasıl değiştirildiğini kolayca kavrayabiliriz ancak bu aynı şeylerin

(büyüklük, sayı ve hareket) kendilerinden tamamen farklı mahiyete sahip bir başka şeyi, mesela pek çok filozofun

cisimlerde bulunduğunu düşündüğü cevheri (hakikî (substantial)) formları ve gerçek nitelikleri, nasıl üretebildiğini

kavramaktan bütünüyle aciziz...[3]

Böylece dikkate değer bir anlayış hızıyla “pek çok filozofun cisimlerde bulunduğunu
düşündüğü bu cevheri formların ve gerçek nitelikler”in mekanik açıdan izah
edilemeyeceğini farkeder. Başka bir deyişle, evrensel mekaniğin mümkün oluşunun
ikileşmeye bağlı bulunduğunu tamamen anlamıştır. Şu ya da bu şekilde, ikincil niteliklerin
(renk ve ses gibi mesela) objektif âlemden uzaklaştırılması gerekmektedir ve Descartes
bunu şimdilerde Kartezyen zihin-madde ikililiği (mind-body dualism) diye bilinen şey
vasıtasıyla başarmaya niyet eder.

Biz Descartes’ı insan bilgisinin sağlam zeminine dokunmaya çalıştığı kasvetli tefekkürleri
boyunca takip etmeye kalkışmayacağız. Sadece, inzivaya çekildiği bahçeli evinden,
evrenin ancak mekanik tanımlamaya teslim edilecek olursa kesinlikle gerçekte olması



gerektiği gibi olacağından tamamen emin bir şekilde çıktığını söylemek yeterlidir. Özetle,
bu âlem mekanik bir âlemdir ve bütünüyle, uzayda mekanik kanunlara göre hareket eden
“res extensa”dan (bu, daha sonraki Newton düşüncesinin “madde”sidir) oluşmuştur. Geri
kalan herşey bir tür manevi kendilik (entity) olarak tek başına varolan “res cogitans”a,
yani düşünen cevhere havale edilecektir. Şurası kayda değerdir ki Descartes bu res
cogitansa, murakabelerinin daha en başında, ünlü “cogito ergo sum (=düşünüyorum
öyleyse varım)” sayesinde ulaşmıştır. Bu ona, tek ve biricik ilk kesinlik olarak görünmüştü,
halbuki res cogitansın haricinde yer alan, mekanik bir evrenin varlığına daha sonra, içinde
Allah ve O’nun hakikatinin baş rolü oynadığı bir mantıkî argüman vasıtasıyla ulaşılacaktı.
Modern materyalizmin temel öncülünün, en başta ilahiyat üzerine bina edilmiş olması
gerçekten de dikkate değer bir ironidir.

Genellikle Descartes res extensa ve res cogitans şeklindeki ikiye bölünmenin ortaya
çıkardığı muazzam felsefî zorluklara karşı hassastı. En başta, eğer res cogitansın hiç bir
uzamı (extension) yoksa, res extensa ona duyu algılamasında yaptığı farzedilen türden bir
tesir nasıl icra edebilecektir? Ve bir insan beyninde varolduğu kabul edilen hareketler
uzama sahip (extended) bir evrenin uzamsız (unextended) kavrayışlarına nasıl sebep
olabilmektedir? Ya da tersinden alırsak, iradi fiil durumunda res cogitans res extensanın
hareketini nasıl etkilemektedir? Eğer biz mekanik sebeplerin “pek çok filozofun cisimlerde
bulunduğunu düşündüğü bu cevheri formları ve gerçek nitelikler”i nasıl sonuç verdiğini
kavramaktan bütünüyle aciz isek, o zaman res cogitans ile res extensanın etkileşimini
nasıl kavrayacağız? Galileo ve dönemindeki diğerleri gibi Descartes da bazen felsefî
zorlukları İlahi Varlığa müracaat etmekle çözmeye niyetlenir. Sırf görünüşte teolojik
(pseudo-theological) olan (hem materyalistleri hem de mü’minleri ikna etmekten aynı
şekilde son derece uzak) argümanlar vasıtasıyla, kendisini, bizzat kendi postülalarının
ortaya çıkardığı felsefî bir açmazdan kurtarmaya çalışır. Halbuki başka vakitler, açmazı
unutmuş görünür ve sanki hiç de sorun yokmuş gibi konuşur. Mesela müteakip paragraf
Descartes’ın kendinden emin olduğu ruh hallerinden birini eleverir:

Fakat mademki, ruhumuzun tabiatına istinaden, maddenin çeşitli hareketlerinin onda (ruhta) onun sahip olduğu

tüm hisleri üretmeye yeterli olduğunu biliyoruz ve mademki tecrübemiz bize onun hislerinin çoğuna gerçekte böylesi

hareketlerinin sebep olduğunu öğretiyor, hem bu arada mademki dış duyu organlarından beyine bu hareketlerden

gayrı hiç bir şeyin geçtiğini keşfedemiyoruz, öyleyse buradan şu sonuca ulaşmak için nedenimiz var demektir: Biz

aynı şekilde harici nesnelerdeki, renk ışık, koku, tad, ses, sıcak ya da soğuk ve dokunma duyusuna ait diğer

nitelikler dediğimiz veyahut onların cevheri formları adını verdiğimiz şeyleri de, onları bu nesnelerin sinirlerimizi çeşitli

şekillerde tahrik etme gücüne sahip çeşitli istidatları olarak kavramak dışında idrak etmeyiz...[4]

Fakat nasıl olup ta mekanik sebeplerin (algılanan nesnelerin “çeşitli istidatları”nın) mesela
kırmızılık gibi hislere yol açabilmesi mümkün hale geliyor? Bu, bir kez daha, büyüklük, sayı
ve hareket gibi şeylerin “kendilerinden tamamen farklı mahiyete sahip bir başka şeyi
üretebilecekleri”ni öne sürmek değil mi?



İyi de olsa kötü de olsa Descartes’ın Newton’a bıraktığı felsefi miras budur ve o da kendi
sırası geldiğinde bunu daha ayrıntılı ve geniş çaplı olarak bilim dünyasına aktarmıştır. Çok
geçmeden de bilim adamlarının res extensayı îmanî bir rükün, doğruluğu tartışılmaz bir
hakikat olarak kabul ettiklerine, ama öbür taraftan Descartes’ın bu kavramı desteklemek
için kullandığı argümanları bütünüyle reddettiklerine şahit olunacaktır. Üstelik, Britanya
ekolünün elinde res cogitans (ki esasen, uzamı olmayan (unextended) bir cevher olarak
kavranmıştı) ilk önce beynin bir odacığına (Newtoncu görüşteki adıyla ‘sensorium’a)
hapsedildi, daha sonra da külliyen bertaraf edildi. Kartezyen mantığının tuhaf bir biçimde
tersyüz edilmesiyle, res extensa res cogitans üzerinde üstünlük kazandı, ya da hemen
hemen denilebileceği gibi: sanı düşü yuttu.

* * *

Onyedinci yüzyılın kapanmaya yüz tuttuğu zamana kadar mekanik bir evren fikri bilimin
resmi doktrini olarak hızla zemin kazanıyordu. Durumu farkeden ve esasen filozoflardan
oluşan bir kaç kişiden başka herkese göre fiziğin her yeni zaferi Newton’cu dünya
görüşünün tartışılmaz diğer bir te’yidi sayıldı. Onlara göre bilim adamları -zafer kazanmış
analizin hudutlarını genişletme işiyle, onun temellerini irdelemekle meşgul olduklarından
çok daha fazla ilgilenen bu insanlar- bu argümanı sorgulayacak halde değillerdi. Genel
anlamda konuşulacak olursa, bu, inanılmaz derecede iyimserliğin bulunduğu bir dönemdi.

Fakat bu eğilime uymayı reddeden bazı haşin entellektüel bireyciler de vardı. Mesela 1710
yılında, beliğ üslûblu cesaretli bir İrlandalı olan George Berkeley’i, algılanmayan ve
algılanamaz bir evren şeklindeki Kartezyen kavrama karşı çok güçlü argümanlar ileri
sürerken görebiliriz:

Üzerinde yazı yazdığım masanın var olduğunu söylerim; yani onu görür ve hissederim: ve eğer çalışma odamın

dışında olsaydım onun var olduğunu söylerdim; bununla eğer çalışma odamda olsaydım onu algılayabilecek

olduğumu, ya da başka bir ruh sahibinin onu fiilen algılıyor olduğunu kastederim tabii... Çünkü, düşünmeyen

eşyanın (şeylerin), algılanmalarıyla hiç bir ilişki kurulmaksızın, mutlak anlamda varoluşları hakkında söylenenlere

gelince, bu bana tamamen anlaşılmaz geliyor. Onların öz mahiyeti (esse) algıdır (percipi); onları algılayan düşünür

şeylerin ya da zihinlerin (minds) dışında hiç bir varlığa sahip olmaları mümkün değildir.[5]

Bu tür argümanlara karşılık vermek kolay değildir. Açıktır ki, bunlar Kartezyenizme en
hassas noktasında ve ilaveten de onun kendi silahı ile saldırmaktadır. Çünkü “zihne
öylesine yakın ve âşikâr bazı hakikatler vardır ki” diye yazar Berkeley kesinlikle Kartezyen
bir ifade tarzı ile, “bir insanın onları görmek için tek ihtiyaç duyduğu şey gözlerini
açıvermesidir.” Ancak, şaşırtıcı olan bu iki adamın gördüklerinin birbirinden tamamen
farklı olmasıdır! Hiç bir gözün hiç bir zaman sırrına vakıf olamadığı ebedi bir tecrid içinde
kendi başına varolan mekanistik bir evren yerine, İrlandalı piskopos, asıl varlığı
algılanmak olan bir renk, ses ve ıtır âlemi müşahede eder. O da insan bilgisinin temelleri
üzerinde derin düşüncelere dalmıştır ama sonuçta sadece şuna kanaat getirmiştir “ki tüm
semânın korosu ve arzın mefruşatı yani tek bir deyişle, âlemin muazzam iskeletini teşkil



eden bütün bu cisimler, zihin (mind) olmaksızın bir vücuda (varlığa) sahip değillerdir”; ve
sonuç olarak “idrak eden şeyden, yani Ruhtan (Spirit) başka hiç bir cevher (substance)
yoktur”.[6]

Berkeley’in Principles adlı kitabının ilk yayınlanmasından yetmiş bir sene sonra tartışmanın
merkezi ansızın bir Alman kasabası olan Königsberg’e kaydı. Burada titiz ve ağırbaşlı bir
profesör çok ağır ve can sıkıcı bir inceleme tezi ile dünyayı hayretler içinde bıraktı: Saf
Aklın Eleştirisi (Kritik der reinen Vernunft). Descartes gibi Kant ta mekanik bilimini sağlam
bir teorik zemine oturtmakla meşgul oluyordu. Süregelen felsefî münakaşayı dikkatle
dinlemiş ve en önemli zorluğun, bilim adamını nesnelerinden (objects) ayıran geçit
vermez bir körfezde yerleşmiş bulunduğunu gayet açık bir şekilde anlamıştı. Kant’ın bu
soruna önerdiği çözüm, temelde, nesneleri körfezin beri yakasına geçirmekti. Dikkate
değer bir kavrayış hızı ile Prusyalı filozof kendi şahsi fikrini oluşturmaya koyuldu. Kant,
oyununun açılış hilesi olarak şu iddiada bulunur: “Zihnimizin bir özelliği olan harici duyu
(outer sense) vasıtasıyla nesneleri kendimize, bizim dışımızda olarak ve istisnasız hepsi
de uzayda olacak şekilde takdim ederiz.” [7] Daha sonra da çok katı bir mantık ile,
öncülünün muhtevasını ayrıntılı bir biçimde göz önüne sermeye davranır:

Uzay ((mekân)space), harici deneyimlerden türeyen empirik bir kavram değildir. Zira belirli duyumlardan

(sensations) benim haricimdeki birşeyin (yani kendimi içinde bulduğumdan farklı diğer bir uzay bölgesindeki bir

şeyin) kastedilmesi için; hem yine aynı şekilde benim onları birbirlerinin dışında ve yanyana duran ve buna uygun

olarak ta sadece birbirlerinden farklı olmakla kalmayıp aynı zamanda da farklı yerlerde bulunan bir biçimde tasavvur

edebilmem (to represent) için, uzay tasavvuru (the representation of space) önceden varsayılıp kabul edilmelidir.

Dolayısıyla, uzay tasavvuru harici görünüşteki ilişkilerden elde edilemez. Tam tersine bu dış deneyimin kendisi ancak

bu tasavvur sayesinde mümkündür.[8]

Kant, iddialarının şaşırtıcı tabiatıyla şevke gelmiş bir şekilde argümanının kaçınılmaz
sonucuna sürüklenir: “Uzay, şeylerin kendi içlerinde hiç bir özelliği temsil etmediği gibi
onları birbirleriyle olan ilişkileri içinde de temsil etmez.” [9] O, görünüşler âlemine sezgimiz
(Anschauung) tarafından, tabir caizse, yamanmış bir formdur.

Bu sorgulamayı hemen bir başkası takip eder: zamanın analizi. Eğer uzayın “haricî
sezginin saf şekli” olduğu bulunduysa, zamanın da “dahilî sezginin saf şekli” ve aslında
“ne olursa olsun tüm görünüşler (appearances) için formel a priori şart” olduğu meydana
çıkar. Bu fikir aşağıdaki şekilde özetlenir:

Söylemeyi kasdettiğimiz şey, tüm sezgimizin (intuition), görünüş(ün) tasavvurundan
başka bir şey olmadığı; sezgi yoluyla kavradığımız eşyanın, kendi içlerinde, bize
göründükleri şekilde olmadıkları ve eğer suje (özne) ya da hatta sadece genel anlamda
duyuların sübjektif yapısı ortadan kaldırılacak olursa, nesnelerin uzay ve zamandaki tüm
ilişkilerinin ve bütün yapısının, hatta bizzat uzay ve zamanın bile kayıplara karışacağıdır.
Onlar görünüşler olarak bizzat mevcut değillerdir, ancak bizim içimizde vardırlar.



Nesnelerin kendi içlerinde ve bizim hissedebilirliğimizin tüm bu alıcılığından ayrı olarak ne
olabilecekleri bize tamamen meçhul kalır. Biz, onları algılayış şeklimizden başkasını
bilmeyiz...[10]

Bu Kantiyen argümanı daha fazla takip etmemize gerek yok. Cesurca ve kışkırtıcı bir
şekilde, herşeyi yepyeni bir perspektife oturtur bu argüman. Kendine has tarzıyla ikileşme
(bifurcation) açmazını çözer ve bilimsel bilginin çok dakik ve titiz bir haklılaştırması için
makul bir zemin sağlar. Üstelik, Kantiyen perspektifin fiziğin bugünkü durumu ile, yani
gerçek objesi “bizim Tabiatla ilişkimiz” olan bir bilim fikriyle, özel bir yakınlık taşıdığının
gözlerden kaçması zordur. Geniş anlamda bilim dünyasının Königsberg’li filozofa azıcık bile
aldırış ettiğini düşünmemiz için çok az nedenimiz olsa da, yirminci yüzyıl fiziği onun
Newtoncu temellere yaptığı derinlikli eleştiriye çok şey borçludur. Vakıa şu ki, Avrupa
felsefesi artık asla eskisi gibi değildi. Eğer Hume Kant’ı “dogmatik uykularından” (bunu
kendisinin de kabul ettiğini biliyoruz) uyandırmış ise, Kant’ın kendisi de müteakip düşünür
nesiller üzerinde aynı etkiyi yapmıştır.

* * *

Bu durumda bile, Kartezyenizmin büyüsü henüz bozulmamıştı. Geçmişe bakıldığında,
şimdiki yüzyılın başına kadar Batı felsefesinin en büyük ekollerin belli bir kartezyen
önyargının yükü altında ezilmeye devam ettiği görülür. Fransız bilginin şiddetle
eleştirilmesine rağmen, sadece Berkeley ve Kant değil, diğerleri bile, farkında olmadan
onun en ana öncülünü devralmışlardı. İkiyüz yılı aşkın bir süre boyunca bu katıksız fikr-i
sabit Avrupa felsefesinin boğazını sıkmaya devam etti ve ancak bir kaç düşünür, hani eğer
varsa, kurtulabildi ondan.

Temelde bu Kartezyen öncül, duyu algısının hakiki objesinin bir şekilde insan zihninin
sınırları içerisinde meskûn olması gerektiği inancı şeklinde özetlenebilir. Daha açık bir
deyişle bu, algının, doğrudan doğruya duyu verisi şeklinde beliren şeyi ya da ondan
türetilen zihinde kurulmuş imajları (mentally constructed images) aslında aşmadığını ifade
ve iddia eder. İşte harici denilen âlemi algılanmaz ve algılanamaz kılan zan budur. Bu
itibarla, eğer böyle bir evren var ise o her halükarda zanna dayanır (conjectural). Diğer
bir ifadeyle, o bir bizatihi şey (=kendinde şey (thing-in-itself)) haline gelir ve mevcudiyeti
Descartes indinde şüphe götürür, ya da Berkeley indinde reddedilebilir. Aynı zamanda,
sıradan insanın tecrübesindeki şekliyle alışık olduğumuz bu tanıdık âlem sübjektif ve bir
bakıma da gayr-ı hakikî kılınır: o esasen, Berkeley’in iyi ifade ettiği gibi öz mahiyeti (esse)
algı (percipi) olan cinsten bir şey, bir kişisel görüntü (phantasm) haline gelir. Böyle
kendiliklerin (entities) “onları algılayan düşünen şeyler ya da zihinler dışında” var
olabileceklerini farzetmenin “açıkça zevksiz ve tatsız” olacağı konusunda ona hak
vermekten başka bir şey gelmez elden.

Kartezyen öncül bir kez farzedildikten sonra (ama daha önce değil!), ikileşme kavramsal
bir imkân haline gelir. O vakit kişi, mekanik özellikler dışında herşeyden yoksun bir haricî
evren tasarlamakta serbesttir: dünyanın bu tasvire gayet açıkça uymadığı şeklindeki,



umumi kabulden kaynaklanan itiraz artık gücünü yitirmiştir. Objektif âlem bir hamlede, ya
bir şekilde filozofun düşünüp taşınmaları ya da fizikçinin bilimsel araştırmaları vasıtasıyla
üzerindeki perde kaldırılacak olan bilinmeyen bir varlık haline gelmiştir. Ne kadar dikkatle
araştırılacak olursa, harici alan ile onun sübjektif tasavvuratı arasındaki uçurum gerçekten
de o kadar geçit vermez görünüyor. Buna binaen, Piskopos Berkeley’in harici âlemin
vücudunu inkar etmesi boşuna değildir. Ancak tüm argümanının doğrudan doğruya
Kartezyen öncüle dayandığı da belirtilmelidir. Aslında, İrlandalı filozof, tamamen ikna edici
bir biçimde, ‘algı zihinsel bir imajda nihayet bulursa o zaman bundan, harici evren
kavramının tabiatı itibarıyla kendisiyle çelişik olduğu sonucunun çıkacağını’ gösterdi.
Törensel açılışını Kant’ın yaptığı felsefî devrimin dahi bu temel zorluğu çözmekten aciz
kaldığı ilave edilmelidir. Uçurum hâlâ varlığını muhafaza etmektedir ve Kantiyen analizin
kesinlikleri vasıtasıyla çok daha belirgin bir şekilde açığa çıkarılmıştır. Artık harici âlemin
algılanmaz ve algılanamaz olduğunu söylemek yeterli değildir; zira o, Kant
düşüncesindeki Ding an sich (bizatihi şey=kendinde şey) şekliyle, sadece “ikincil” değil,
“birincil” vasıflarını da kaybetmiştir. O, etrafında beşer zihninin bilinen ve bilenebilir âlemi
derip çattığı, belki de uydurduğu, hayaletimsi, nihai bilinemez X olarak mevcut kalır.

Bu yüzyılın başına dek Kartezyen öncül ciddi felsefi eleştiriye hedef olmadı. Ancak ondan
sonra, filozoflar arasında hakiki algı objesinin aslında bir zihinsel imaja indirgenemediği
yaygın bir şekilde kabul gördü. Bir, pasif olarak alınan (the datum=veri), bir de bir zekâ
fiili (act of intelligence) vasıtasıyla elde edilen vardır: bu ikincisine niyet sonucu algılanan
obje (object of intentionality) denilebilir. Niyetli fiilin, ara yerdeki zihinsel tasavvurları
içeren karmaşık bir süreci icap ettirdiği şüphesiz doğrudur. Ancak bilfiil algılanan, ne duyu
verisidir ne de herhangi bir sübjektif tasavvur ya da görüntü; gayet basit bir şekilde
niyetlenilen objedir (intentional object). Şimdi, bunu söyleyebilmek için bu obje bir niyetli
fiilin son durağı olmak itibarıyla yine bir görüntü (appearance) yahut sübjektif bir tasavvur
olmalıdır -bu elbette bir varsayımdır. Aslında bu kesinlikle Kartezyen öncüldür! Kabul
edilmelidir ki, iddiasına zımnen teslim olunduğu sürece o gayet makul görünür. Ancak,
tarafsızca bakıldığında hemen şüpheli bir hale gelir. Bu itibarla, mesela görsel algılama
durumunda, niyetlenilen obje açıkça üç boyutludur; bu da, kendi içinde, sözkonusu
objenin yalnızca görsel bir imaj olmadığını oldukça güçlü bir şekilde ima eden bir haldir.
Üstelik onun yine de (öz mahiyeti (esse) algı (percipi) olan) sübjektif bir tasavvur olması
gerektiğini ileri sürmek bütünüyle yersiz bir tedbir almaktır. Bu, daha en başından, “ruhun
pencerelerinin olmadığı”nı farzetmek ve belki de, son tahlilde, objektif bilginin esasen
imkânsızlığını postülalaştırmak demektir.

* * *

Algının ve genel olarak da niyetlenmenin tabiatıyla ilgili bu gözlemler bir tartışmayı
kapamak değil, daha ziyade temel meseleyi sunmak niyetiyle yapılmıştır. Kabul
edilmelidir ki problem zordur ve ilk bakışta görünebileceğinden çok daha önemli ve
ağırlıklıdır. En dikkatli bir biçimde ele alınmayı icap ettirir. Üstelik, çalışmaları için yüzyılın
dönümünde kollarını sıvamış olan Edmund Husserl’ın başı çektiği, önde gelen filozoflar
tarafından titiz ve itinalı bir araştırmaya konu olagelmiştir.



Sıkı bir disiplinle kendisini eğiten Husserl, felsefî sorgulamalarına, matematiğin
temelleriyle ilgili tamamen mantıksal olan kavramların mükemmel ve canlı bir tahlilini
yapmakla başladı. Dikkat çekici bir ikna kuvveti ile bu mantıksal objelerin objektifliğini
subjektivist şüphelere karşı müdafaa etti ve zamanla, belirli niyetli fiillerin (intentional
acts) aşkınlığını kabul ettirmeyi başarmış olduğu görülecekti. Daha sonra Husserl bu
araştırmalarının sahasını diğer niyetlilik tarzlarına doğru genişletti; bir yandan da bu tür
tahlillerin üstesinden gelinmesi için genel bir felsefî metodu ağır ağır işledi, ikileşme
(bifurcation) inancına gelince, Husserl, tanıdık duyu algısı kendiliklerini de (entities) ihtiva
eden, niyetlenilen objelerin bir çok türünün objektif karakterini kabul ettirdiğini ileri sürer.
Ancak, ne olursa olsun Husserl’in “fenomenolojik tahlil”inin güçlü merceklerinin Kartezyen
kavramların yetersizliğini günışığına çıkardığı en azından kesindir.

Çok geçmeden, Kartezyenizmden arta kalan tortuya karşı verilen mücadeleye bir başka
seçkin simâ katılmıştı: bu, sonradan felsefeci olan başka bir matematikçiydi, yani Alfred
North Whitehead. O da mesleğinin ilk yıllarında matematikle ilgili temel sorunlarla iştigal
etti, o kadar ki sonunda matematiksel mantığın kurucularından birisi oldu. Geniş bir bilim
mazisini ve yeni fiziğin derinlikli bir kavrayışını haiz olarak, daha sonra dikkatini fiziksel
bilimin temellerine yöneltti. Ender görülen bir berraklıkla bu temellerin ilerlemiş bir felsefî
düzensizlik içine düşmüş olduğunu kavramaya başladı. işte günümüzdeki durumu
özetlediği pek çok konferansının birisinden alınan tipik bir paragraf:

Modern düşüncenin durumu şu ki, bu genel doktrindeki (Whitehead Newtoncu tasarıma (scheme) atıfta bulunuyor)

her bir tekil parça reddedilmekte fakat bir bütün olarak doktrinden çıkarılan genel sonuçlar azimle alıkonulmakta.

Netice, bilimsel düşüncede, felsefi kozmolojide ve epistemolojide tam bir keşmekeştir. Fakat bu bakış açısını zımnen

varsaymayan her doktrine, anlaşılmaz denilerek saldırılır.[11]

Aynı zamanda, Whitehead bu kördüğüme yol açan sebepleri de çok iyi anlar. Müteakip
alıntının da göstereceği gibi, Newtoncu tasarımın yararlılıklarını ve onun yerine bir
başkasını koyma girişiminin önünde duran engelleri idrak eder. Ancak onun telafisi
mümkün olmayan sınırlamalarının da daha az farkında değildir:

Evvela, bilimsel araştırmanın organizasyonu için bir kavramlar sistemi olarak onun hayrete düşüren etkinliğini

belirtmeliyiz. Bu bakımdan, o kendisini üreten yüzyılın dehasına tamamen layıktır. O zamandan beri kendisini bilimsel

çalışmaların rehber düsturu olarak muhafaza etmiştir. Hâlâ da saltanat sürüyor. Dünyadaki her üniversite kendisini

ona uygun şekilde örgütlemekte. Bilimsel hakikatin peşinden gitmek için hiç bir alternatif örgütlenme sistemi teklif

edilmedi. O sadece hüküm sürmekle kalmıyor, aynı zamanda rakipsiz de.

Ancak yine de o, bütünüyle, inanılamayacak bir şey. Bu evren ‘anlayışı’ kesinlikle yüksek soyutlamalara

göre tasarlanıp kurulmuştur ve ancak biz soyutlamamızı yanlışlıkla somut gerçeklikler olarak gördüğümüz

için paradox meydana çıkar.[12]

Burada, Whitehead’in anahtar konularından birisiyle karşılaşıyoruz: yani, somutluğun



yanlış yere konulmasından ibaret olan safsatayla. Whitehead defalarca, fiziksel bilimin her
zamanki gibi kendi “yüksek soyutlamalarını” aslî (primary) gerçeklikle karıştırıyor olduğu
fikrini ispat eder. Şu halde, işe, somut varlıktan soyutlama yapmakla başlanır, daha sonra
da soyutlamaya somutluk atfetmekle son verilir. Ya da aynı şekilde, hakikatte tek ve
bütün olan bir şey parçalara ayrılır ve sonra neticede ortaya çıkan parçalara bağımsız bir
gerçeklik izafe edilir. Fakat elbette ki bu hata gerçeği etkilemez, sadece körlük yaratır. Ve
böylece bilimsel dünya görüşü belirli bir kavrayışsızlığa yol açar ama biz buna yaygın bir
aşılanma ve telkin aracılığıyla alışmış durumdayız:

Bilim, Tabiatta tek bir zevk ve neş’e bulamaz; bilim Tabiatta hiç bir gaye bulamaz; bilim
Tabiatta hiç bir yaratıcılık bulamaz; tek bulduğu ardarda geliş kurallarıdır. Bu inkârlar,
(yani yukarıda sayılan bulamayışlar) tabii bilim için doğrudur. Bunlar onun
metodolojisinde aslen mevcutturlar. Fiziksel bilimin bu körlüğünün nedeni bu tür bilimin,
beşeri tecrübenin sağladığı delillerin ancak yarısıyla uğraşmakta olduğu gerçeğinde
saklıdır... Bu körlükten sorumlu olan ise, Avrupa fikriyatına Descartes tarafından
sokuşturulan şu felâket getirici zihin ve beden (mind and body) ayırımıdır.[13]

Özetle, Husserl ve Whitehead’in, Kartezyen öncülün çağımızda felsefî olarak
çürütülmesinde başı çeken simalar olduğu söylenebilir. Nihayet, “bilimsel” kozmolojinin
felsefî yargılamasında kesin bir hükme varılmış gibi görünüyordu: Onun temel
varsayımının savunulacak bir yanı olmadığı ortaya çıktı.

Bir bakıma bu, insanlığın tabii ve tahrif edilmemiş kavramlarına bir yeniden dönüşe işaret
eder. Bilgince tartışmalara konu olmasına rağmen Kartezyen öncül fiiliyatta (de facto) hep
inanılamaz bir şey olarak kalmıştı ve belki de “zihne o derece yakın ve açık...” gelen bir
hakikati teşkil eden şey, kesinlikle onun zıddı olan inançtır -yani bizim gerçek objektif
âleme nazar ettiğimiz şeklindeki naif ve umumi kabulden kaynaklanan görüş. Fakat ne
olursa olsun, epistemolojik muammanın artık çözüldüğü ya da sorunun belki de gerçekte
hiç varolmamış olduğu sanılmamalıdır. Zira hakikaten, (Husserl ve diğerlerinin yaptığı
gibi) algının sübjektif alanı aştığını kabul etmek, pek de bu mucizenin nasıl başarıldığını
açıklığa kavuşturmak değildir. Gerçek şu ki, asıl sır varlığını muhafaza etmekte -keşke onu
görecek bir gözümüz olsa- ve Descartes ile ardılları hata ettikleri zaman, bunun çok
önemsiz bir şey yüzünden olmadığı hakkaniyetle ilave edilmeli.

* * *

Genellikle, daha sonraki (kabataslak belirttiğimiz) felsefî gelişme, zamanımızın bilimsel
zihniyeti üzerinde çok az doğrudan etkiye sahip olmuştur. Klasik fiziğin yıkılışına rağmen
Newtoncu metafizik hâlâ yürürlüktedir ve Newtoncu pozitivizm için de durum öyledir. Bilim
adamlarının, önceden olduğu gibi şimdi de felsefelerini Principia’dan öğreniyor oldukları
söylenebilir. Gerçekten de o kadar iyi öğrenmişlerdir ki, bu düşünce tarzları, Newtoncu
öncüllere kendiliğinden besbelli olma (self-evidence) statüsünü vermek noktasına kadar
kökleşmiştir (şüphesiz “bu bakış açısını zımnen varsaymayan her doktrine anlaşılmaz
denilerek saldırılması”nın nedeni de budur). Elbette, belirtme fırsatı bulmuş olduğumuz



gibi, dikkate değer istisnalar da olagelmiştir. Yine de umumiyet itibarıyla, bilimsel zihniyet
Newton sonrasındaki felsefi etkilere kapalı kaldı. Ne Kant’ın ne de Whitehead’in, genel
çapta bilim cemaatini “dogmatik uykular”ından kaldırmayı henüz başaramadığı açıkça
ortadadır. Whitehead’in kendisinin de ifade ettiği gibi Newtoncu doktrinin genel sonuçları
“azimle alıkonulagelmiştir,” ve bunun neticesi olan “keşmekeş”e gelince, çok az sayıda
bilimci bundan yeterince rahatsız olmuş görünüyor.

Öte yandan, hepimiz yaşadığımız yüzyılda büyük ölçüde daha da tecrübeli ve bilgili hale
geldik ve belirli bakımlardan bilim hakkındaki temel kavramlarımız değişti. Mesela, bilim
adamının sırf bir seyirciden daha fazla bir şey olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Onu
bilimsel sürece bir yaratıcılık unsuru katıyor ve bizim bilimsel bilgimizi şekillendiriyor
olarak görmeye yöneliyoruz. Bir dereceye kadar, fiziği, haricî Tabiat ile fizikçinin eğilim ve
stratejilerinin etkileşimi olarak algılamaya başladık. Bu eğilime uygun olarak da
“modeller” fikri boyuna rağbet buluyor. Bilimin, bizatihi (per se) fizikî âlem ile değil,
herbirisi hakikatin belli vecihlerini bir araya getiren muhtelif teorilerle uğraştığı yaygın
biçimde kabul ve teslim edilmeye başladı. Geçmişe dönüp Newtoncu fiziğe baktığımızda,
şimdi, tüm parlak başarısına rağmen onun da yalnızca özel bir teori olduğunu ve daha
önceleri zannedildiği gibi yarı-mutlak olmadığını kavrıyoruz. O, her birisinin kendisine göre
kullanılırlıkları ve özünde sınırlılıkları olan pek çok başka modelden birisidir. Fiziksel
teoriye ilişkin hemen hemen hiç bir şey dokunulmayacak kadar kutsal sayılmamaktadır
artık. Bilimsel zihniyet en azından kısmen pragmatikleşti ve kendi eseri olan şeyleri
putlaştırmaya bir bakıma daha az meyleder hale geldi. “Model” kavramının kendisi, bir
görecelik unsurunu ya da pabucun dama atılmasının muhtemel oluşunu değilse bile,
sınırlılıklardan kesin bir şekilde haberdar oluşu, mutlak ya da tam bilginin gerisinde kalışı
imâ eder.

Böyleyken dahi, bu yeni kazanılmış tecrübe ve incelikli düşünce ne temel meselelerde
kendi içinde aydınlanma sağlar ne de daha önce zikrettiğimiz, “bilimsel düşüncedeki,
felsefî kozmolojideki ve epistemolojideki keşmekeş”i bertaraf eder. Bir bakıma, temel
problemi çözmek yerine önüne geçerek onu gizleyen bir yüzeysellik ikliminin -bir ucuz
çoğulculuğun- ilerlemesine hizmet eder. “Tabii ki,” der Whitehead “gittikçe nihaî
derecedeki bir gayr-ı mâkuliyetle (irrationality) tam bir tatmin olma durumuna gelmek her
zaman mümkündür. [14] Böylesi bir tavır pragmatizm ile ya da Whitehead’in “popüler
pozitivist felsefe” dediği şeyle elele yürür, zira aslında bu perspektif, hakikatin yerine işe
yararlık (utility) kavramını koyar (bu kavram da genellikle dar ve oldukça ilkel bir açıdan
anlaşılır). Hatta bu bakış tarzının, ne olursa olsun, ister nihayet derecede gayr-ı
mâkuliyetle, isterse başka birşeyle, kesinlikle böyle bir “tamamen tatmin olma durumu”nu
amaçladığı düşünülebilir.

Fakat aşikârdır ki bunlar bizim için öncelikli durumda olan ‘bilimin mantıksal içeriği’nden
ziyade psikolojisi ile ilgili konulardır. Bilimin bir doktrin yayıp ilan ettiği gerçeği orta yerde
durmaktadır. O, fizikî evrenin tabiatı hakkında, diğer düşünüş alanları ile köklü bir
münasebete sahip olan iddialarda bulunur. İster doğrudan isterse dolaylı yoldan olsun,



belirli metafizikî inançları telkin eder ve onları başka inançlara tercih edilecek hale getirir.
Üstelik sadece bilim uzmanlarına değil, genel olarak tüm insanlığa hitap eder. Onun,
dünya ve dünyadaki yerimiz hakkında çok umumi bir söyleyeceği vardır. Kısacası, ilan
edeceği bir gerçeği vardır -resmi inanca göre, sapasağlam ve tartışılmaz keşifler üzerine
bina edilmiş bir gerçektir bu. Klasik, yani Newtoncu dönemdeki durum buydu ve bugün de
durum hâlâ budur. Çağdaş tecrübemiz ve pragmatik eğilimlerimiz bu gerçeği
değiştirmezler: sadece bir dereceye kadar gizlerler. Buraya kadar geniş iddialarda
bulunuldu; bunların dikkatlice tahlil edilmesi ve nihayet te hükme bağlanması gerekir.

* * *

Esas itibarıyla, bilimsel dünya görüşümüz başından beri nasılsa öylece durmaktadır;
değişen şey temeller değil, sadece üstyapı (superstructure) olmuştur. Muhakkak ki fizik,
Newton mekaniğinin ilkel muhtevasından başlayarak muazzam bir gelişmeye uğramıştır.
Yeni disiplinlerin (mesela muhteşem elektromanyetik alanlar teorisi gibi) eklenmesiyle
adım adım zenginleşti ve çeşitli dramatik devrimlerden geçtikten sonra, bir taraftan temel
parçacıkların tılsımlı dünyasına nüfuz ederken, diğer yandan kâinatın galaktik büyüklükteki
unsurlarına el uzattı. Üstelik son yirmi otuz yıldır, uzay, zaman ve maddenin kendisinin
gerçek sahası olduğunu iddia eden yeni bir bilimsel kozmolojinin doğmasına bile sebep
oldu. Ama yine de, bir dünya görüşü olarak bu geniş fiziksel teori bünyesi hâlâ eski
Newtoncu temeller üzerinde durmaktadır. En asli içeriği bakımından ise -ki bu içerik belki
de tüm iddiaları içinde en büyük olanını teşkil eder- şimdi de önceden olduğu gibi kutsal
Kartezyen doktrine indirgenir. Böylece, geçmiş üç buçuk asır boyunca vuku bulan herşeye
rağmen, bu çok tartışılan varsayım hâlâ modern bilimin metafiziksel temelini teşkil eder,
hem (görmüş olduğumuz gibi) tam da fiziksel evren kavramında ima edilerek.

Öte yandan, bu kavramın, en nihayetinde, teknik düzeyde fizikle ilgisiz olduğunun
meydana çıktığı ve bu yüzden de bilimsel tasvipten mahrum özel bir kuruntudan daha
fazla birşeye denk olmadığı iddia edilebilir. Bu perspektife göre fiziğin hiç bir metafiziksel
temeli yoktur ve ne de o böyle öncüller gerektirir. Zira iş gelip fiziğin fiili işleyiş tarzına
(modus operandi) dayandığında biz fiziksel kâinat ile değil, ‘metafiziksel spekülasyonlarla
ne türden olursa olsun hiç bir ilgisi olmayan somut kural ve usuller açısından tanımlanan
şeyler’le uğraşıyoruzdur. Pozitivizm ya da operasyonizmin daima iddia edegeldiği budur -
bu görüş Principia’da zaten karşımıza çıkmaktadır- ve bir anlamda tamamen doğrudur.
Ancak meseleye bu tarzda bakışın, harfi harfine konuşulacak olursa pek bir dünya görüşü
olmadığının da farkında olmalıyız. Bu daha ziyade bir hareket programıdır, ya da
isterseniz şöyle diyelim, bir bilgisayarın Dünya Görüşüdür (Weltanschaung). Ama herhangi
bir kimsenin, metafiziksel temele sahip hiç bir mefhumu işe karıştırmayan, harfi harfine
pozitivist bir bakış açısını muhafaza edecek kadar incelikli(sophisticated) -yani bu denli
gayrı-insanî- hale gelebilmesi de pek muhtemel görünmüyor. Yine de ne olursa olsun, sıra
şu topluca bilimsel Dünya Görüşü olarak adlandırdığımız geniş ve yaygın inançlar
sendromuna geldiğinde, pozitivist fikirlerin tek bir özel çizgiden ya da düşünce
seviyesinden fazlasını temsil edemeyeceği tamamen ortadadır. Bu, esasen operasyonel
olan tanımlamalara bilimsel uzman dışında kimsenin erişememesi gerçeğinden de zaten



açığa çıkmaktadır; bu durumsa şunu ima eder: eğer bilimsel bakış tarzımız sadece bu
açıdan formülleştirilmiş olsaydı, asla halka mâl edilemez ya da daha geniş gruplar
içerisinde yaygınlaşamazdı. Fakat hepsinden önemlisi, olmayı iddia ettiği şey olmazdı:
yani bir ‘gerçek dünya’ görüşü ya da daha açıkçası fiziksel evrenin tabiatına dair bir
doktrin. Ve böylece, pozitivizmin haklı iddialarına gereken hürmet gösterilmekle birlikte,
sıra bilimsel dünya görüşüne geldiğinde, Fiziksel evren kavramının operasyonel kavramlar
vasıtasıyla hiç bir şekilde yerinden oynatılmadığı da itiraf edilmelidir.

Kabul edileceği gibi, bugün bile bilimsel Dünya Görüşümüzün temel harcı olduğu besbelli
bulunan bu Kartezyenizm kalıntısı yüzyılımızda ciddi biçimde eleştirildi ve önde gelen
düşünürlerin bazılarınca dobra dobra ayıplandı. Üstelik, klasik şemanın yerini alabilecek
yeni bir teorik temel inşa etmek için oldukça sık bir şekilde teşebbüse geçildi. İlk olarak
Whitehead ortaya bir metafiziksel doktrin attı. Bu doktrin yalnızca Kartezyen açmazı
çözmekle kalmayıp, aynı zamanda bilimin müsbet bulgularının tutarlı bir dünya görüşü
halinde bütünleştirilmesinde esas alınacak yeni bir temel de sağladığı iddiasındadır. Fakat
Whitehead ya da bir başkası bu girişimde ister başarılı isterse başarısız olsun, bu teorilerin
ancak büyük oranda kısıtlı çevrelerce anlaşılıp takdir edildiği gerçeği de hâlâ orta yerde
durmaktadır. Değişmez bir şekilde, böylesi mülahazaların tamamen teknik ve kendisini
daha geniş bir halk kitlesine mal edemeyecek kadar zor oldukları ortaya çıkar. Üstelik
bilim cemaatinin genel olarak şu andaki metafiziksel statükodan herhangi bir
memnuniyetsizlik içinde olduğunu şimdiye dek pek az gösterdiğini ve aslında daha işin en
başında bir problem olduğunu kavramada bile çoğunlukla başarısız kaldığını
unutmamalıyız. Önceden de belirttiğimiz gibi, daha derin sorulardan neredeyse içgüdüsel
olarak ürküp kaçan bir zihniyetin yükselmesi için çok çeşitli faktörler el birliği etmişlerdir:
Kartezyen karmaşanın, böylesi bir entellektüel iklimde hiçbir titiz sorgulama tarafından
rahatsız edilmeden ve farkına varılmadan yaşayacağı muhakkaktır.

Bu bizi, sonunda, ‘en kesin sonuçlu bilime eşlik eden dünya görüşünün temel yanlış
kavramalarla yaralı olduğu’ gibi, görünüşte paradoksal olan bir sonuca ulaştırır:
Müştereken kavramakta başarısız olduğumuz şey, iddia edildiğine göre bilimsel olan bu
Dünya Görüşünün, bilimin mâkul ve meşru bulguları üzerine değil, son tahlilde kendisiyle
çelişik (self-contradictory) olduğu anlaşılan gizli felsefi ya da a priori varsayımlar üzerine
bina edildiğidir. Medeniyet fizik adına bir fantaziye teslim olmuştur.
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Kayıp ufuklar
ATI DÜŞÜNCESİNİN Kartezyen felsefenin etkisi altında içine düştüğü müşkülatı

gözönüne alınca, ortaçağ görüşünü kendi kozmolojik anlamları içinde yeniden tetkik
etmemiz gerekli hale gelmektedir. Kendi kendimize, Hıristiyan dünya görüşünü Kartezyen
ve Kartezyenizm sonrası görüşten ayıran temel fikirlerin ne olduğunu sormalıyız.

Başlangıç olarak, kendi kendine kaim ve kendine yeterli olarak tarif edilen çağdaş bir
kâinat kavramının Hıristiyanlığın metafiziksel öğretileri ile kesinlikle bağdaşmaz olduğu
hemen belirtilmelidir. Âlemin Allah tarafından yaratıldığını söylemek ama o zamandan
beri kendi kendine var olduğunu, kendi enerjisi ile ve kendi kanunlarına uyarak hareket
ettiğini ileri sürmek yeterli değildir: şurası muhakkak ki Allah ile âlem arasındaki
münasebet bundan çok daha ince ve esrarengizdir. Bunu şöyle ifade etmek mümkün
olabilir: Allah yalnızca aşkın (müteal=transcendent) değil, aynı zamanda mündemiçtir de
(içkin=immanent). Böylece, bir yandan Allah âlemin fevkindedir: Mekânın (uzayın)
sınırlarının ötesinde, St. Paul’un ifadesiyle, “yaklaşılamayan nurda (in unapproachable
light)” mevcuttur; ve yine aynı zamanda her yerde hazır ve nazır olup mevcud olan her
şeyin derununun en nihaî uçlarına dek nüfuz eder. Üstelik, eğer Allah âlemde hâzır ve
nâzır olmasaydı, âlemin varlığı derhal o anda son bulurdu. St. Thomas Aquinas’ın öne
sürdüğü gibi, “Allah tüm varlığın külli sebebi (universal cause) olduğu için, varlığın
bulunduğu her yerde huzur-u İlahî de var olmalıdır (=Allah da Hâzır ve nâzır olmalıdır).”[1]

İşte modern bilimin kurucularının kavramaktan aciz kaldıkları şey tam da budur. Bu
onların ateist oldukları anlamına gelmez: Mesela Descartes harici âlemin varlığına olan
inancını, Yaratıcının dürüst olduğunu farzetmenin gerekliliği üzerine bina edecek kadar
ileri gitmemiş miydi? Ve Newton ömrünün son yıllarını teolojik mülahazalara vakfetmemiş
miydi? Fakat Allah’ın varlığına inanmalarına rağmen bu kişiler İlahi mündemiç oluş
(=indimaç (içkinlik (immanence)) fikrine yabancı kalmışlardı: Onlarınki tamamen aşkın bir
Allahtı; sadece Yaratıcı olan, oynayacak başka hiç bir rolü kalmamış bulunan ve artık
kendisine ihtiyaç ta duyulmayan bir Allah.

Belki de, çağın yükselen akılcılığı (rasyonalizmi) yüzünden, bu düşünürler aşkınlık
(transcendence) ve indimaç (içkinlik (immanence)) kavramları arasındaki zahirî tezadı
çözmekte zorlanmışlardı. Geleneksel tabiri ile, teolojik bir ikilemin boynuzlarına
takılmışlardı: Eğer kişi mündemiçliği kabul edip aşkınlığı reddetse panteizm dalaletine
düşmekte; ve öbür taraftan eğer aşkınlığı kabul edip mündemiç oluşu reddetse bu defa da
yaradancılığa (Deizm) kurban gitmektedir. Hristiyan ortodoksisi ise ne sağa ne sola
meyleder, tersine tam vasatı takip ederek “ikilemin boynuzları arasından” kendine bir yol
açar. Başka bir deyişle tezadın sadece zahiri olduğunu kabul eder: bunun da tamamen



insanın istidatsızlığını yansıtıyor olduğu söylenebilir. Ve aslında teolojinin tüm hakikatleri
dogmatik bakımdan formülleştirildiklerinde gerçekten de tezadî bir görünüme bürünürler;
bunların başında da Teslis öğretisi gelmektedir. Eğer bir elektron bile hem parçacık hem
de dalga olabiliyorsa, niye, Allahın Kendisi, bize uzlaşmaz bir zıtlık olarak görünen bir şey
yüzünden sınırlansın, zor durumda olsun ki? Bu itibarla, aşkınlık ve mündemiç oluşa sıra
geldiğinde de, Hristiyanlık bize, metin olmamızı, sıkı durmamızı taksiye eder. Bu
tasdiklerden (affirmations) her birinin Allah’ın fiilinin mahiyeti konusunda söyleyeceği
esaslı ve elzem şeyler vardır ve her ikisi de küllî hakikatin doğru olarak anlaşılmasında
vazgeçilemez durumdadır.

Ancak Rönesansın ilk işaretleri ile birlikte bu hakikat Batı düşüncesinin ufkundan silinmeye
başladı. Daha önce belirttiğimiz gibi, o çağ gözle görülür bir şekilde makine mecazının
sihrine kapılıyordu ki bu kavram ilahi mündemiç oluş fikirini açık bir şekilde dışlıyordu.
Üstelik bu mecazın bir gereği olarak, yeni bilimin kurucuları, âlemin, bir kez yapılıp
harekete geçirildikten sonra kendi kendine hareket etmeyi sürdüren ve artık yapıcısına
(Sânîine) ihtiyacı kalmayan bir saat tarzında yaratılmış olduğunu farzetmeye can
atıyorlardı. Elbette Newton’un kendisinin bu konuda bazı tereddütleri vardı ve bu kozmik
saatin Sanîinin (yapıcısının) arada sırada, bozulan işleri yoluna koymak için mekanizmaya
müdahale etmesinin zaruri olduğunu düşündü -kabul edileceği gibi uygunsuz ve çelişik bir
nosyondu bu ve o büyük bilim adamı bu düşüncesi yüzünden Huygens tarafından çok
şiddetli bir şekilde alaya alınmıştı. Fakat Laplace’ın güneş sisteminin dinamik durağanlığını
göstermeyi başardığı zamana kadar, belki de ondan öncesinde, öyle görünüyor ki bu kolay
ölmeyen şüpheler herkesi tatmin edecek şekilde çözüme kavuşmuştu.

Artık insanlar, kâinatın küçücük parçacıklardan başka bir şey ihtiva etmediği ve yıldızların
ve gezegenlerin hareketlerinden hassas, dakik ve latif hayat işlemlerine kadar her fiilin
şaşmaz bir şekilde mekanik kurallarca belirlendiği fikrine eni konu alışmış durumdaydılar.
Üstelik, böylesi elverişli şartlar altında uluhiyyet kavramı ancak yabancı ve şüpheli
görülebilirdi; faydasız bulunması da cabası. Dolayısıyla, hiç de garipsenmeyecek bir
şekilde, çok geçmeden sadece aşkın olan bir Allah -Descartes ve Newton’un benimsediği
Allah- fikrinden de vazgeçildi, en azından ciddi bir düşünce konusu olmak noktasında.
Allah’a inanıp inanmadığı sorulduğunda Laplace Napolyon’a şöyle demişti: “Efendim, bu
varsayıma hiç ihtiyacım yok benim.”

Bu görüşün esas itibarıyla pek de yeni olmadığı ilave edilebilir. Eski çağlardan beri bu
genel tanıma uyan materyalistler hep varolmuştur, tıpkı görüşlerinin kusurlu olduğunu
anlayacak kadar akıllı filozofların da daima bulunageldiği gibi. Plotinus’un sözleriyle
“mevcudatın tesadüfen ve kendi kendine (automatic) hareketle ortaya çıktığı ve maddi
kuvvetlerce birarada tutulup kaim olduğu görüşünde (Newton’a ait şemanın bundan daha
özlü bir tasvirinin yapılacağı hayal edilebilir mi?) olanlar Allah’tan ve vahdaniyet (birlik
(unity)) kavramından uzağa sürüklenmişlerdir.” [2] Pekiyi nedir materyalistlerin
kendisinden uzağa sürüklendikleri bu “vahdaniyet kavramı”? Müteakip satırlarda daha açık
bir şekilde görmeye fırsat bulacağımız gibi o, Allah’ın mündemiç oluşu demektir ve



“varlığın bulunacağı her yerde huzur-u İlahî de var olmalıdır (=Allah da hâzır ve nâzır
olmalıdır)” şeklindeki metafîziki gerçeği ifade eder.

* * *

Allah yalnızca her yerde hâzır ve nâzır olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm mevcudatta
tecellî eder. “Semâlar Rabblerinin senâsını ilan eder ve gök kubbe onun nakş-ı sanatını
izhâr eyler.”  Şunu hemen söylemeli ki, bu, günümüzdeki anlamıyla sadece ‘şiir’ değildir.
İnsanlar vaktiyle, masnuatın Sânilerinin damgasını taşıdığını ve âlemin esrarlı bir şekilde
Sûret-i Rahmana ayna olduğunu gerçekten de düşünürlerdi. Belki de bize tuhaf ve yabancı
gelecektir ama onlar sadece yıldızlar ve gezegenlerin değil, arzdaki tüm tabii şeylerin bile
kendi lisan-ı halleriyle, îmâ ya da yarı yarıya ifşa edilecek bir sırrı bir tılsımı anlatır gibi,
Allah’tan bahsettiğine inanıyorlardı. Tek kelimeyle, kâinatın bir tecellî (theophany),
Allah’ın bir ilancısı ve şâhidi olduğu kanısını taşıyorlardı.

Muhakkak ki bu anlayışa antik düşüncenin büyük geleneklerinde de rastlanabilir ama o
özellikle Hristiyanlığa mahsus ve uygundur: burada hatırlamamız gereken tek şey,
Hristiyan öğretinin Logos, yani Kelâm-ı ilahi akidesi üzerine bina edildiğidir; bu terimse
kendi içinde açık bir şekilde tecellî (theophany) fikrini telkin eder. Üstelik, St. John’un ünlü
Önsöz’ünde (Prologue) zımnen söylenenleri St. Paul aşağıdaki ifadesiyle açıktan açığa
tasdik etmiştir: “Onun gaybî (=gizli) şeyleri âlemin halkından (=yaratılışından) beri açık
bir şekilde görülür, yaratılan eşya vesilesiyle anlaşılır olmuştur, hatta Kudret-i Ezeliyyesi
ve Uluhiyyeti bile” (Romalılara Mektup, 1:20). Tecelli (theophany) kavramı, yani
mevcudatın Allah’ı bildirdiği ve tanıttırdığı fikri bundan daha net bir şekilde ifade edilebilir
miydi? Ve Havari başka bir yerde bize “şimdi siz bir aynada gölgeli (karanlıklı) bir şekilde
görüyorsunuz” (Korintoslulara I. Mektup, 13:12) derken aynı görüşe işaret ediyor değil
midir? St. Bonaventure’un net bir biçimde açıkladığı gibi “tüm âlem İlahî hikmeti tecelli
ettiren nurlarla dolu bir aynadan başka şey değildir.” [3] Tartışılmaz gerçek şudur ki, en
derin seviyesinde Hristiyanlık kâinatı Allah’ın bir vahyi (self-revelation) olarak görür.

Teolojinin gelişiminde, Hristiyan mirasının kozmolojiye dair imaları, öğretinin
soteriyolojik[*] muhtevası ile kıyasıya meşgul olunması yüzünden, büyük oranda arka
plana itilmiştir. İnsanın kurtuluşu söz konusu olduğu sürece, sonucu belirleyen gerçek, -
Hristiyanca bir daha iyi görüş noktasından- böylesi bir kozmik tecellî değil, Eski Ahid
zamanında başlayan ve “Kelâm bedene büründüğü ve aramızda oturduğu” zaman
tamamlanmış olan bir vahy-i ilahidir. Ancak yine de, tüm bu doğrudan doğruya insanın
dinî ilgilerine dair olan şeyler üzerindeki anlaşılabilir vurguya rağmen, Hristiyan vahyinin
kozmolojik imaları gözden kaçmadı. Bir bütün olan öğretinin diğer cihetleri gibi, bu da
teolojik düşüncenin yelpazesinde kendi yerini buldu.

Fakat hepsi bundan ibaret değil. Kozmik tecelli kavramı, sadece teologlara özgü nazarî bir
mesele olmaktan çok uzak bir şekilde, ortak Hristiyan Dünya Görüşünde zımnen mevcuttu
ve bu görüşü bilgili doktorlardan basit köylülere dek herkes bir derece paylaşabilirdi. Çok
gerçek bir anlamda, bu fikir tâ modern çağın başlarına kadar, canlı kültürel mirasımızın



parçasıydı. Sherwood Taylor’ın ileri sürdüğü gibi “bilimin ayrılmasından ve Tabiatı
kavramada tek geçerli yol olarak kabul edilmesinden önce, Allahın (kudretinin) Tabiatta
müşahede olunması (vision of God in Nature) normal dünya görüşü biçimiydi denilebilir ve
bu istisnaî bir tecrübe olarak görülemez.” [4] Ne olursa olsun, Orta Çağların çöküşe
başlamasıyla, bu “Allahın (Kudretinin) Tabiatta müşahede edilmesi” fikri her geçen gün
daha da istisnaî hale büründü ve neredeyse Batı toplumundan tamamen silinmek
noktasına geldi. Dünya çok hızlı bir şekilde nura körleşiyor ve tabir caizse kudsiyetten
mahrum hale geliyordu. Her yanda ve kültürün her alanında şiddetli bir ortak şuur
dönüşümüne şahit olunuyordu. Ve bu başkalaşımın lehinde yahut aleyhinde ne söylenirse
söylensin, onun, Hristiyan dünya görüşünden toptan bir irtidadı (dinden çıkmayı) temsil
ettiği gerçeği gözler önündedir.

Daha ondördüncü yüzyılda, Avrupanın manevi kültürü bir çöküşü yaşamaya başlıyordu.
Mesela ilahiyat (teoloji) okullarında bariz bir formelist eğilimle karşılaşılır. Bu, aklî irfan
(intellectual vision) ve manevi tefekkürün yerine formel bir metodolojik aracın
çalışmalarını koyma temayülüdür. Bacon tarafından kavranıldığı şekliyle, bir bilimsel
metod -“zihin için bir makine”- belki de çoktan başını su yüzüne çıkarmaya başlıyordu,
öyle ya da böyle irfan (vision) ile soyut düşünce -ruh ile ilim (spirit and letter)- arasındaki,
Latin Hristiyanlığını altın Skolastik çağa ulaştıran meyvedâr dengenin kararsız ve kısa
ömürlü olduğu anlaşıldı. Büyük üstadların sahneden inmesiyle okulların metafizik karşıtı
eğilimler ve de kesin çöküş işaretleri göstermesi bir oldu. Anlaşılan o ki, Avrupa manevi
görüş gücünü kaybediyordu. Ve metafizikî irfan zeval bulurken, modern bilimsel Dünya
Görüşü teşekkül etmeye başlıyordu. Yeni bakış tarzı şaşırtıcı bir hızla öncülerin kafasında
kristal netliğini alıverdi ve ondan sonra da daha geniş çaplı olarak topluma maloldu. Öyle
görünüyor ki, Aydınlanma devrine kadar, Batılı insan kendisini, hangi oranda olursa olsun
kudsiyetten ciddi olarak mahrum hale gelmiş ve manevi şeffafiyetini yitirmiş bir dünyada
buluvermişti çoktan. “Hikmet-i İlahiyyeyi tebliğ eden (bildiren) nurlarla dolu” bir dünya
yerine şimdi o, “maddenin sonu gelmez ve anlamsız koşuşturması”[4] algılıyordu.
Müşterek hayal gücünde kâinat tecelli olmaktan çıkıp yeknesak ve problematik kendiliğe
(entity) dönüşmüştü: yani fiziksel evrene.

Eski Ahidde çok eski zamanlardan beri Mûsevî-Hristiyan metafizik tefekkürünün dayanak
noktası olarak iş gören bir metin vardır: Exodus’un (Çıkış) üçüncü bâbındaki 14. ayettir bu.
Sahneyi yeniden hatırlayalım: Mûsa kendi ümmetini Horeb yamaçlarına doğru yöneltirken,
anîden alev alev çalılıkların arasından Allah’ın sesini işitir. Mûsa hûşû ile oraya yaklaşır ve
Allah onunla konuşur. Ve o zaman Mûsa dikkate değer bir soru sorar: Allah’ın özelliğinin,
mâhiyetinin ya da “ismi”nin hakikatte ne olduğunu sual eyler. Ve derhal cevap verilir:
Eheieh asher eheieh -İbranice olan bu sözler Vulgata’da[**] ego sum qui sum olur.

“Ve Rab Musa’ya dedi: BEN BEN İM (I AM WHO AM). Ve dedi: İsrail oğullarına de ki: Beni
size gönderen BENDİR.”

Pekiyi bu cevap neye işaret eder! Ona ne anlam vermeliyiz? Bu ayetin Allah’ın var



olduğunu tasdik ettiği zaten aşikârdır. Üstelik O, bir şahıs/zât, yani tüm diğer varlıklara
nazaran emsalsiz ve yegâne bir “BEN” dir; zira Kendisini bir şahıs/zât, yani BENİM
diyebilecek birisi olarak bildirir. Fakat dahası da var. Burada bir ima bulunmaktadır ve bu
gizli anlamın varlığından şüpheye düşmek ihtimali bulunmaz: hakikatte “başka hiç bir
vücud (=varlık)” yoktur: yalnızca BEN İM (VARIM).

Bu hiç şüphesiz en ehemmiyetli nokta olmalıdır: Ancak Allah ...DIR (VARDIR). Fakat bunu
nasıl anlamamız gerekir acaba? Nyssa’lı St. Gregory bir yazısında “Bana öyle geliyor ki,”
der, “Hazret-i Mûsa’ya tecellî (theophany) dersi verildiği esnada, o, duyu algısıyla
kavranan ve zihin ile düşünülen şeylerin hiçbirisinin gerçekte var olmadığını ve ancak
herşeyin kendisi ile kaim olduğu zât-ı tealânın (aşkın zât=transcendent essence) ve
sebeb-i kâinatın var olduğunu bilmeye başladı.” [5] İyi de nasıl yani? Dünya mevcut değil
mi şimdi? Herbirisi kendi halince var olan hadde hesaba gelmez yıldızlar ve galaksiler ile
toz parçacıkları yok mu yani? Ve yine bize yalnızca zât-ı teâlânın mevcud olduğu
söyleniyor. “Zira zihin başka şeylere mevcut nazarıyla baksa bile” diye sürdürüyor sözlerini
büyük ilahiyatçı, “akıl mutlak manada onların ‘hiçbirisinde’, Vücud-u hakîkîyi (true Being=
Gerçek Varlık) paylaşmaksızın var olmalarını sağlayacak bir kendine yeterlilik gözleyemez.
Halbuki, daima aynı olan, ne artan ne azalan, ister iyiye ister kötüye yönelik olsun tüm
değişimler karşısında sabit kalan (çünkü kendisinden alçak olandan son derece berîdir ve
kendisinden üstünü de yoktur), başka hiç bir şeye ihtiyaca olmayan, kendisi ancak
arzulanan, her şey tarafından paylaşılan ama bu paylaşımlar yüzünden azalmayan- işte
sahiden de hakiki olan Vücud (real Being) budur.

Sînada verilen dersin metafiziksel anlamını hissetmeye başlıyoruz; ama yine de asıl
noktayı kavradığını kim söyleyebilir? Unutmamalıyız ki, “Hazret-i Musa’ya tecelli dersi”
Horeb Dağının yani Cebelullahın (Çıkış:3:l) doruklarında verilmiştir; ve St. Gregory’nin
başka bir yerde ifade ettiği gibi “Marifetullah (Allahı bilmek) sarp ve yalçın bir dağdır ve
tırmanılması çok zordur- insanların çoğu nadiren eteğine varırlar bu dağın.”[6].

Bizim en başta kafamızı karıştıran şey vücud, ya da Gregory’nin deyişiyle “gerçekten de
hakiki olan Vücud” kavramı galiba. Bazıları bunun Platonik bir kavram olduğunu
söyleyeceklerdir; aslında bu doğru da olabilir. Fakat hepsinden öte, o bir nomen Dei (ism-i
İlahî), yani Musa’ya vahyedilen ismin ta kendisidir. O halde, bir ismin, tesmiye ettiği
(isimlendirdiği) nesne ile bir bağı -bir akrabalığı ya da benzerliği- elbette olmalıdır. Bu
yüzden, elbette ki, -”esmâ-i İlahiyye”den bir isim olan- “Vücud-u hakikî” kavramının bizim
kavrayışımızın ellerinden kayacak denli zor oluşu da anlaşılmalıdır. Ve gerçekten de ister
Hristiyan ister Yunanî, ister antik ister modern olsun hiç bir filozof Vücudun ne olduğunu
izah etmeyi henüz başaramamıştır. St. Augustine, “Ne yapabilirim öyleyse?” diye feryat
eder. “Vücudun ne olduğunu, bırakalım O söylesin, tâ içimize O tebliğ etsin; bırakalım
batını (içsel) insaniyetimiz işitsin ve kalp kavrasın o hakîkî varlığı...” [7] Ve başka bir
Hristiyan üstad şöyle yazar: “Şundan şüphem yok ki, eğer ruh (soul) vücudun mânâsına
dair en uzak bir tasavvura sahip olsaydı, ondan bir an için bile olsa ayrılmazdı.”[8] .



* * *

Muhakkak ki Vücudun (Varlığın) izini mevcud olan herşeyde algılarız: ve bu yüzdendir ki
herhangi belirli bir şeye atıfta bulunarak onun var olduğunu söyleriz (o...dır (it is) deriz).
Fakat yine de bu varlık ya da bu mümkün vücud, mutlak bir vücud değildir: yani o
“yalnızca Allah ait olan vücud” değildir. Pekiyi neden değil? Belki de en beliğ cevap, bu
âlemdeki şeylerin mütehavvil yani değişebilir ve kararsız olduğudur: birden sahneye
çıkıverirler, bilmeyiz nereden geldiklerini, sonra büyürler, değişirler, çürümeye yüz
tutarlar; ve sonunda bir daha hiç görünmemek üzere gözden kaybolurlar. Bize fizikî
âlemin kendisinin de bir misâl olduğu söylenir: o da, belki de bundan yirmi milyar yıl önce
sahneye çıkmıştır ve eninde sonunda varlığı son bulacaktır. Üstelik, şimdi bile, hem de
tam şu anda dahi, herşey geçip gitmekte, zevâl bulmaktadır. “Ölüdür dünkü şahıs” diye
yazar Plutarch, “çünkü o ölüp bugünkü şahsa yol vermiştir; ve bugünkü kişi de ölerek
yarınki kişiye yol veriyor.” [9] Aslında, “zaman içre bulunmak” ölümlülüğün kesin bir
belirtisidir. O, varlığın (being) değil, var hale gelişin (becoming) sonu gelmez
tahavvülatın, yani değişimlerin ve cevelânın (akışın) işaretçisidir; zira çok önceden
Plato’nun ifade ettiği gibi, “hiç bir vakit aynı durumda olmayan, nasıl herhangi bir şey
olabilir?”[10] .

Bu kabul, Vücudun tagayyür ve tahavvül etmez, yani değişmez olduğunu îma eder ve
aslında bu Aynılık (Sameness) da Allahın bir ismidir. Elbette ki biz, dünyevî varlıklara
(existences) atfen de aynılıktan bahsediyoruz, tıpkı vücuddan bahsettiğimiz gibi. Fakat
burada da, isim vermenin yersiz olduğu ortaya çıkar. Meselâ fiziksel varlıkların aynılığı ya
da kendine özdeşliği (self-identity) denilen şeyleri gözönüne alalım. Newton’un
zamanından beri, -ya da dilerseniz Leucippus ve Democritus’tan bu yana diyelim- bu
varsayılan kendine özdeşliğin, maddenin atomik oluşumunda ortaya çıktığı zannedildi.
Yani, bölünemeyecek denli küçük ve bölünemez zannedilen atomlar sabit ve mahvolmaz
kabul edildiler. Tek bir sözle, onların, daha fazla küçültülemeyecekleri ve fiziksel eşyayı
oluşturan daimi yapı taşları oldukları düşünülüyordu. Bununla birlikte, gördüğümüz bu
büyük ölçekli şeyler, ancak az ya da çok geçici ve görüngüsel (phenomenal) bir gerçekliğe
sahiptiler, çünkü onların dahilî geometrileri kadar atomik yapıları da sürekli
değişmekteydi. “Gerçekten varolan” ve kendine özdeşliğini (self-identity) tek muhafaza
eden, atomlardı. Fakat 1. Bölümde gördüğümüz gibi bu kavrayışın nihayette hatalı olduğu
ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki, ne sözü edilen atomun ne de onun ayrıştırılabilecegi temel
parçacıkların hakîkî bir kendine özdeşliği bulunmakta. Schrödinger’in sözleriyle, “böylesi
bir parçacığın, prensipte aynılığını ebediyyen muhafaza eden münferit (individual) bir
varlık olduğu fikrini başımızdan savmaya mecbur kaldık. Tamamen tersine, maddenin
nihai bileşenlerinin (constituents) hiç te bir ‘aynılığa’ sahip olmadıklarını kesinlikle
söylemek zorunda kalıyoruz.” [11] Bu, açıkça görüldüğü gibi çok temel bir konudur; ve
Schrödinger onu en çarpıcı bir şekilde ortaya koyar:

Ve ben müsaadenizle şunu vurgulamak isteyerek sizin de ona inanmanızı diliyorum: bu, bizim özdeşliği (identity)

bazı örneklerde sorgulamaya muktedir olmamız ve bazılarındaysa bunu yapamamamız meselesi değildir. ‘Aynılık’ ve



özdeşlik meselelerinin cidden ve hakikaten hiç bir anlamının olmadığı şüphe götürmeyecek kadar açıktır.[12]

Gerçekten de özdeşliğin bir fiziksel kavram olarak hiç bir manası yoktur. Zira daha önce
söylediğimiz gibi bu onulmaz şekilde metafiziksel olan bir kavramdır ve esasen de Allahın
bir ismidir.

Zaten bu, geleneksel hikmetin üstadlarınca külliyen kabul edilmiştir. St. Gregory’nin
sözleriyle “daima aynı olan, ne artan ne azalan, tüm değişimler karşısında sabit kalan...
işte sahiden de hakiki olan Vücud budur.” Öte yandan, “var olan şeyler” söz konusu
olduğunda, öğreti, bu şeylerin daima değiştiğini, daima bir seyl ve cevelan (akış)
durumunda olduklarını, öyle ki bir bakıma varlıklarının bir var hale gelme (becoming)
süreci olduğunu, ancak bu süreçte hakikatte hiç bir şeyin üretilmediğini îma eder. Bu,
Heraclitus’dan ve Budist filozoflardan başlayarak defalarca söylenegelmiştir. Ve bunun
doğru olduğundan çok az şüpheye düşülebilir: modern fizik bile, görebileceğimiz gibi
tamamen aynı sonuca işaret eder. Gelgelelim, madalyonun bir de her zaman
farkedilmeyen öbür yüzü vardır. Mevcud eşya -seylin ta kendisi- Gregory’nin ve
Platoncuların “Vücuda bir iştirak (bir Varlık paylaşımı (a participation in Being ))” diye
terimlendirdikleri şeyi önceden gerektirir. Asıl mesele mümkün (contingent) ya da görece
(İzafî (relative)) varlıkların tek başlarına kaim olamamaları, ayakta duramamalarıdır.
Onların müstakil bir varlıkları, kendi başlarına bir vücudları yoktur. “Biz Onda yaşar,
hareket eder ve varlığa sahip oluruz” der St. Paul, felsefeci Atinalılarla konuşurken. Ve
halkedilmiş Şeylerin mahiyeti üzerinde derin düşüncelere dalan St. Augustine, onların
Müellifine (Author=yazar) hitab ederek şöyle der:

Senin dûnunda (aşağında) olan bu mâsivayı (senden başka olan şeyleri) müşahede ediyorum ve görüyorum ki

onlar ne tamamen vardırlar, ne de tamamen yokturlar. Bir vücudları var gerçi, çünkü onlar Senden geliyorlar; ama

yine de hiç bir varlıkları yok, çünkü Senin olduğun şey değiller. Ve ancak bu gerçek olduğu için, bu değişmeden

kalır.”[13]

Gerçekten de âlemin kendisi bütünü ile birlikte, Allahtan bağımsız bir varlığa sahip
değildir. O, Allahtan ayrı bir tarafta duran ve tabir caizse onunla karşı karşıya gelen başka
bir varlık ya da apayrı bir mevcud değildir. Allah tek başına Vardır: ve Sina’da gelen
vahyin anlamı budur.

* * *

Bundan başka, Çıkış 3:14’ün formülünün açıkça işaret ettiği bir başka ism-i İlâhî (nomen
Dei) vardır ve bu da Vahdet (Unity) ya da Vahidiyyettir (Birlik (Oneness)). Zira Var olan
ancak bir olabilir (For He Who Is can only be one.) Vedantik bir ibarede dendiği gibi, O
“bir ikincisi olmayan bir (vahid)” olmalıdır. Çünkü O Zâtında birdir (tekil zamir “Ben”in
gösterdiği gibi) ve Onun tekbaşına Var olduğu gerçeği yüzünden de “bir ikincisiz”dir.



Şimdi Allahın vahidiyeti, Onun vücudundan (varlığından) aşağı kalmayacak derecede
insan idrâkini aşan bir şeydir, çünkü bu vahidiyyet âlemde bulunacak tüm birlik
misallerinin ötesindedir. Mesela biz bir milletin tek bir yöneticisi olduğunu söyleriz; ama
bu yönetici pekçok insandan birisidir. Yahut da bileşik bir şeyden tek bir bütün olarak
bahsederiz; ama yine de bu bütün çeşitli parçaları içine alır. Fakat Allah pekçok(lar)dan
birisi değildir ve ne de parçalar ihtiva eder. Dolayısıyla, hiç bir kıyaslama Allahın hakiki
vahidiyetini kavramamızı sağlayamaz. Ama bununla birlikte her vahdaniyet (birlik) örneği,
bizim yaratılmışlar safında vahdet ya da vahdaniyet olarak adlandırdığımız her şeyin
menbaı ve prototipi olan bu mutlak vahdete örneklik eder -her ne kadar yetersiz olsa da.

Ve böyle izafi (relative) ve paylaşılan birlik her yerde bulunacaktır. Çünkü birlik aslında
vücudun vazgeçilmez kardeş sonucudur; Skolastiklerin sık sık söylediği gibi: ens et unum
convertuntur. Bu nedenle vücud (being) ve vahdet (unity) birbirinden ayrılamaz; ve
üstelik bu yalnızca in divinis (İlahi olan için) doğru olmakla kalmaz, dünyevi varlıklar
bakımından bile doğruluğunu muhafaza eder. Ve böylece, bir şeyin var olduğunu
söylemek onun tek bir (one) şey olduğunu tasdik etmektir; ve eğer vücudun
mertebelerinden bahsetmemiz caiz olsaydı, bir şeyin ancak bir olduğu ölçüde var olduğu
dahi söylenebilirdi. Bu nedenle mesela, el ile yapılmış bir sanat eseri ya da eşya, şu ya da
bu şekilde iyi belirlenmemiş ve kesin bir şekilde münferit bir mevcudiyet olarak
ayırdedilemeyen bir bulut ya da bir taş yığınından daha yüksek bir mertebede varlığa
sahiptir; ve yine yaşayan bir organizma harikulade vahdeti (birliği) sebebiyle üstün bir
anlamda varlık sahibidir. Ama yine de heryerde karşımıza vahdete eşlik eden bir kesret
(multiplicity=çokluk) çıkar, ya da daha açık deyişle bir ölçüde vahdete katılan bir kesretle
karşılaşırız. Üstelik kesret vahdete katılmasaydı (vahdet niteliğinde olmasaydı), onunla hiç
bir surette karşılaşamazdık; ki bu da nihayetinde “o hiç varolmazdı” demekle aynı şeydir.
Bir cümle ile, eşya (things) vahdeti nedeniyle hem var olup hem de bilinir. Ve yine de
kesret elde kalır: gözümüz önündeki vahdet tarafından hiç bir şekilde iptal edilmez.
Böylece, tüm vahdetine rağmen, yaşayan organizma yine de pek çok organ ve sayısız
hücreden terkip olunmuştur ki bunların her birisi de kendi aşikâr vahdetleri nedeniyle
varlık sahibidirler. Fakat bu kısmı ve âşikâr vahdetlerin ötesinde bunların hepsinin
kendisinden sudur ettiği ve her birisinin şehadet (şahitlik) ettiği mutlak ve gaybı (gizli) bir
vahdet vardır: ve bu da Vücudun Sahibi olan Birin (Vahidin) ulvî vahdetidir.

Allah yalnızca tüm vahdetin değil aynı zamanda her kesretin de nihai sebebidir (=illetidir
(ultimate cause)), çünkü kesret hiç bir surette vahdetten ayrı bir şekilde var olamaz: o
kısmî ya da paylaşılan (participated) bir vahdet gölgesidir denilebilir. Ve böylece, St.
Bonaventure’un ifade ettiği gibi, paradoksal görünse bile “tüm kesretin evrensel prensibi
ulvî biçimde bir olandır.” [14] Ancak bu, vahdet ve kesretin ulvî bir şekilde bir olandan aynı
anlamda sudur ettiğini söylemek değildir: zira birincisi ondan ortak olma (participation)
yoluyla -ya da prototipinin bir sureti olarak- sudur eder, halbuki ikincisi ortak olma yoluyla
değil kusur ve noksanlık vasıtasıyla ortaya çıkar. Bu sebeple, âlemde bir İlahî suret
(imago Dei) teşkil eden, böyle bir kesret değil, daima vahdettir: yani ne denli uzak ve fâni
de olsa Onun ulvî ve aşkın vahdetinin bir yansımasıdır.



Bu fikir şu ya da bu şekilde her ciddi metafizikçi tarafından açıklanmıştır. Aslında o,
Plotinus’un zikrettiği “vahdet kavramı” dır, yani materyalistlerin “çok uzağına
sürüklendikleri” hakikat. Bu fikir, yüksek konularda bir otorite olan, tarihî kimliği daha
yakın zamanlarda önemli bir tartışma konusu olagelmiş ünlü Hristiyan yazar Dionysius
tarafından eşsiz bir bakış etkinliği ve belagat ile izah edilmiştir[15]. Bu antik üstâdın
vahidiyetten, Hazret-i Allahın sıfatı olarak bahseden ve bu özel ism-i İlahînin (nomen Dei)
kozmolojik önemini açıklayan kendine has bir pasajını alıntılamak aydınlatıcı olacaktır:

Ve “Bir” ünvanı, Onun, kendi tek başına Birliğinin (single Oneness) aşkınlığı vasıtasıyla Vahdet (unity) formu altındaki

her şey olduğu ve bu Vahdetten ayrılmaksızın her şeyin sebebi olduğu anlamına gelir. Çünkü âlemde Birden payı

olmayan hiç bir şey yoktur; ve tıpkı tüm sayıların birliği paylaşmaları gibi (biz, bir çiftten, bir düzineden, bir yarıdan,

üçte birden, onda birden bahsederiz) her bir şey ve her bir şeyin her parçası Biri paylaşır ve diğer tüm varlıklar Birin

varlığı üzerine bina edilmişlerdir ve her şeyin bir (one) sebebi, âlemdeki pek çok şeyden birisi değil,) fakat tüm

vahdet ve kesretten önce gelen ve tüm vahdet ve kesrete belirli hudutlarını koyan sebeptir. Çünkü Biri paylaşmak

haricinde hiç bir kesret varolamaz: parçaları itibarıyla çokluğa sahip olan bütünlüğü itibarıyla birliğe sahiptir; arızî

(accidental) nitelikleri itibarıyla çokluk içinde bulunan özü itibarıyla “bir”dir; sayıca ya da dalları bakımından çok olan,

tür itibarıyla “bir”dir; kendisinden sudur eden faaliyetleri itibarıyla çokluğa sahip olan, icad eden zatı itibarıyla birliğe

sahiptir. Dünyada Birden hissesi olmayan hiç bir şey yoktur; o Bir ki her şeyi kuşatan Vahdeti ile tüm şeyleri, toplu

halde tüm şeyleri -hatta zıtları bile birlik formu altında biraraya getirmek suretiyle- ihtiva eder.[16]

Son olarak, tüm söylenenlerde zımnen mevcut olan şeye dikkat çekmeyi ihmal
etmemeliyiz; yani bilimin asıl maksat ya da fonksiyonunun tabii fenomenlerdeki birliğin
keşfinden başka bir şey olmadığı gerçeğini. Bir ağaçtan bir elma düşer ve birisi zahirde
ayrı ve tek başına var olan bu olayın evrensel bir kanunu açığa vurduğunu farkeder. Fakat
bir Tabiat kanunu belirli bir birlik tarzından başka nedir ki? Bu nedenle, bilimin hedefi
fenomenlerin çokluğunu ilkelerin birliğine, ve en ideali -eğer mümkünse- tek bir ilke
birliğine indirgemektir. Ancak, yakın geçmişte ortaya çıkan belirli bazı gelişmeler, özellikle
de fizik alanındakiler -adeta içgüdüsel olarak ya da aklın bir “kategorik zorunluluğu”
nedeniyle meylettiğimiz- bu ideal birliğin bilimsel bir satıhta gerçekleştirilmeyebileceğini
akla getirmektedir. Öyle görünüyor ki, Descartes zamanından beri fizikçilerin rüyası
olagelmiş birleşik teori şeklinin ortaya çıkmasını engelleyen tamamlayıcı kanunlar vardır -
ve bunlar şu ana dek ancak kısmen anlaşılmışlardır. Gerçek şu ki bilim tüm fiilî ve
potansiyel başarılarına rağmen, az ya da çok parçalı ve eksik sezgilerle tatmin olmalıdır.
Bilginin mükemmelleştirilmesi onun görüş alanının ötesindedir. Bunun nedeni ise,
yansımalarını Tabiatın tüm kanunlarında farkettiğimiz ulvî vahdetin kendisinin her
konunun ötesinde oluşudur: zira bu vahdet yaratılışa değil Allahın bizzat Kendisine aittir.

* * *-

Oldukça tuhaf bir şekilde, kâinat sadece ne ise o oluşuyla değil, olmadığı haliyle de
varolur; mesela bir küre yalnızca içine aldığı şeylerle değil, aynı zamanda dışında kalan
hadsiz hesapsız uzay miktarı ile de vardır. Öyleyse âlemin hudutlara tabi olması tesadüfi



değildir: çünkü hudutların yokluğu durumunda asla var olamazdı. Tıpkı geometrik küre
gibi, bu âlemdeki şeyler tamamen kendi varlıklarını kısıtlayan -ya da sona erdiren- şeyler
sayesinde varolurlar.

Bu geometrik kıyası daha da ileri götürerek, bir kimsenin, düzlemde bir şekil, mesela bir
çember, tayin etme işine nasıl başladığını gözleyelim. Bu şekli oluşturabilmek için,
herşeyden önce çemberimizin merkezi olacak bir nokta tayin etmeliyiz düzlemde; sonra
da belirli bir yarıçap tanımlayabilelim diye ikinci bir nokta daha koymamız gerekir. Bunu
bitirdikten sonra ise, tam bir çemberi, sözkonusu merkezden uzaklıkları sözkonusu
yarıçapın uzunluğuna eşit noktalardan oluşan bölge olarak belirleriz. Denilebilir ki, şeklin
teşkilinden önce her şey bir kuvve (potency) halindeydi; ne çember ne de tayin edilmiş bir
tek nokta vardı. Aslında, ilk belirlenen nokta -ki genelde matematik dilinde “orjin” olarak
isimlendirilir- varlık sahnesine oldukça ânî bir şekilde çıkar, tabir caizse bizzat şekil
vasıtasıyla: hem de ilk adımda. Ve açık ki, eğer matematiksel (ya da Öklidsel olarak
adlandırılan) düzlem kavramında herhangi bir şekilde bizim böyle bir unsuru görmemize
ya da ayırdetmemize izin verecek hiç bir şey bulunmadığı gözönüne alınırsa, bunun en
kayda değer adım olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle, başlangıç noktasının tayini, mantıksal
olarak geometriciyi önceden şart olarak gerektiren bir fiildir, eğer konu bu şekilde ele
alınırsa. Başka bir deyişle, ilk belirlemeden -yani asıl ismiyle uzay orjininden- başlayarak
söz konusu şekli tanımlamakta yahut çizmekte kullanılan temel belirlemeleri -adeta irade
ya da karar vasıtasıyla- kabul ettiren, geometricinin kendisidir.

Bu tür geometrik düşünüşlerin fikir verici ve anlayışı kolaylaştırıcı oldukları ve aslında fizik
yerine açık bir şekilde metafiziğin konulmasına izin verdikleri uzun süredir
farkedilmektedir. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi âlem -ve ihtiva ettiği herşey- belirli
hudutlarla tayin edilmiştir; ve üstelik bu anlayış üç temel fikri gerektirir: evvela bir
belirleme (=tayin) ilkesi ya da sınırları koyan ilke; ikinci olarak bu hudutların potansiyel
bir alıcısı, yani sınırlamalara konu olan şey; ve sonuncu olarak da, kabul ettirilen ve alınan
tayin olarak, sınırın kendisi, ilki, yani âlemin yaratılışının aktif ilkesi, anlamalıyız ki, âlemin
Hâlıkı, Kanun Koyucusu ya da Mimarı olarak kavranan Allahtan başkası değildir. İrade-i
İlahiyesi ile, yaratan ya da tayin eden Odur ve bu, şu ayetin içeriğine de uygundur: O
söyledi ve o (iş) oldu; O emretti ve o sâbit durdu (Mezmurlar 33:9). İkincisi, yani pasif
ilke, madde kavramına tekabül eder: elbette çağdaş bilimsel manada değil, Skolastik
düşüncedeki, sırf kuvveden (potency) ibaret bulunan ve mevcut bir şey olmayan ilk
madde (materia prima=madde-i asliye) anlamındaki maddedir söz konusu olan. Ve son
olarak hudut nosyonu geniş anlamıyla Aristo’daki ya da Skolastik düşüncedeki form
kavramına tekabül eder.

Daha önceki geometrik örneğimize dönecek olursak, şu haliyle düzlemin maddeye yani
sırf kuvveden (potency) ibaret olana; oluşturulan şeklin forma; ve geometricininse aktif ya
da yaratıcı ilkeye tekabül ettiği açıkça anlaşılır. Üstelik bu tekabüller hiç bir şekilde arızî
(accidental) ya da sonradan yamanmış değillerdir; tersine geometrinin teşekkülü ile
âlemin yaratılışı arasındaki derinlikli ve objektif bir benzeşimden, daha sonra o
tekabüllerin gün ışığına çıkardıkları bir benzeşimden zuhur eder. Bu benzeşimin antik



ekollerin çoğu tarafından iyi bilindiği ve aslında geleneksel kozmolojik öğretinin doğru
anlaşılmasında çok önemli bir anahtar rol oynadığı ilave edilmelidir. Plato Timaeus’ta
“Allah her daim geometri ile yaratır” dediğinde aklında olan da buydu şüphesiz. Ve yine
Plato’nun Akademia’sının giriş kapısına, ünlü “Geometri bilmeyen buraya girmesin”
özdeyişinin kazınmış olması da bu yüzdendir. Ancak temeldeki kavram hiç bir şekilde
Plato’ya yahut Pisagor’un mirasına özgü değildir. Esasen o, ilk Veda metinlerinin
bazılarından itibaren, insanlığın en büyük metafiziksel geleneklerinde karşımıza çıkacaktır.
Bu gruptan olarak, mesela Rig Veda tamamen geometrik bir dille -ve Pisagor’dan da çok
önce- “O, göğü ve yeri kendi şuası (=ışını (ray)) ile ölçtü” diye ilan eder[17]. Unutmayalım
ki Ahd-i Atik te Allah’tan aynı tarzda bahseder. Bunu Süleyman’ın Meselleri Kitabındaki,
içinde “O pergelini enginin yüzüne kurdu” cümlesinin geçtiği Dominus possedit me
paragrafında görebiliriz. Üstelik, tüm bu çarpıcı uyumların -ki sonu gelmez bir şekilde
çoğaltılabilirlerdi-sadece ve basitçe tarihi etkilenmeler ya da ödünç almalar yüzünden
olduğunu düşünmemiz için geçerli hiç bir neden yoktur. Bu fenomen, en iyi bir şekilde,
hakikatin evrenselliği ve beşer aklının doğuştan sahip olduğu objektiflik ile izah edilebilir
görünmektedir.

* * *

Az önceki geometrik şeklimize bir kez daha dönerek şimdi de sonuçta ortaya çıkan
çemberin -bu çember bir pergel ile üzerinden geçilebilecek bir şeydir- bir başka çemberi
gerektirdiğini ifade edelim: yani oluşturulan şeklin modeli ya da ilk örneği olarak iş gören
bir ideal çemberi. Bu temel ikilikten yakayı kurtarma imkânı yoktur: cüz’ î (particular) olan
küllî (universal) olanı mantıksal zorunluluk gücü ile gerektirir. Elbette ideal çemberin
belirlenmiş çember ile aynı anlamda var olmadığı doğrudur. Ancak yine de o -kendine has
bir şekilde- varlığa sahiptir, deyim yerindeyse “geometricinin zihninde ya da aklında.” Bu,
onun geometrik şekil çizme fiili esnasında zihninde seyrettiği modeldir; ve böylece şekil,
bir başka tarzda var olana ‘harici vücud’ kazandırır ve onu cüz’ileştirir. İkisi arasında
kategorik bir fark vardır, aynı zamanda da belli bir devamlılık; çünkü en nihayetinde
oluşturulan şekil arketipinin (=asıl model) örneği olur.

Bu bizi aşağıdaki soruya getirmektedir: matematiksel düzlemi maddeyle, oluşturulan şekli
formla ve geometricinin kendisini de âlemin yaratılışının faal ilkesi (active principle) ile
özdeşleştirerek yapılan bu metafiziğe dönüştürmede geometrik çizimin ideal arketipine
karşılık gelen bir metafiziksel gerçeklik var mı? Şimdi evvela hiç değilse bir şey gün gibi
ortadadır: bu gerçeklik -eğer herhangi bir şekilde varlığa sahipse- form üstü (supra-
formal)bir mertebeye ait olmalıdır. Bu ise, geometrik paradigmanın -eğer benzeşme
açısından herhangi bir şeye karşılık geliyorsa- aşkın olan yahut kâinat cinsinden olmayan
(gayr-ı kevni (acosmic)) bir gerçekliğe işaret ve delillik etmesi gerektiği anlamına gelir.

Böyle bir gerçeklik var mı? Kimbilir acaba Allahın mahiyetinde, yaratılan formlarla karşı
karşıya bulunan arketiplerin rolünü gören bir şey mi vardır? Geometri benzetmesi bu denli
ötelere mi uzanmakta hakikaten de? Büyük soru budur işte. Hem o karşı karşıya kalınması
gereken bir problemdir: sözü edilmeye değer hiç bir metafiziksel doktrin bu konudan



kaçınamaz. Çünkü son tahlilde âlemin anlaşılabilmesi -ve metafiziksel düşünce ihtimali-
bu noktaya bağlıdır.

Giderayak şunu da söylemeli ki büyük metafiziksel gelenekler yalnızca sözkonusu
meseleyi ‘ele almakla’ kalmadılar, -inanıyoruz ki istisnasız bir şekilde- tasdikle karşılık
verdiler. Şu ya da bu biçimde bu geleneklerin hepsi de, kendisini yaratılan formlarda
yansıtan ve formların en önemli anlam ve esaslarını teşkil eden -tıpkı oluşturulan
geometrik şeklin kendi arketipini yansıttığı ya da izhar ettiği gibi- aşkın bir metafiziksel
gerçekliği tasdik etmiştir. Böylece mesela adına Plato’ya ait İdealar doktrini denen şeyin
bunu ifade etmek istediği hususunda şüphe edilemez; ancak şu eklenmelidir ki, konu,
doktrinin zorunlu bir şekilde kıyaslamaya dayandığını kavrayamayan rasyonalist
kahramanlar ve eleştirmenlerce aynı tarzda umut kırıcı biçimde karmakarışık edilmiştir.
Başka bir deyişle, bu yorumcular Platonik İdeaları ideal çember gibi şeylerle çok sathi ve
asılsız bir şekilde özdeşleştirerek bu matematiksel kendiliklerin özgün öğretinin imâda
bulunduğu, hakikatte aşkın olan gerçekliklerin temsilleri ya da benzetmelerinden başka
bir şey olmadığının farkına varamadılar. Bu yaptıkları, bir Çin deyimi ile ifade edersek,
“aya işaret eden parmağı ayın kendisi zannetmek”tir ancak.

* * *

Pekiyi bu konuda Hristiyan öğretinin tavrı nedir acaba? Hristiyanlık, kâinatı bir tecelli
(theophany) olarak görür: sorunun cevabı budur. Zira o yalnızca hakikaten de aşkın bir
paradigmatik gerçeklik bulunduğunu tasdik etmekle kalmaz, aynı zamanda bizzat Allahın
ulvî Arketipin kendisi olduğunu söyler ki kâinat (cosmos) -ve ihtiva ettiği herşey- onun
kısmî ve noksan bir gölgesidir. Tabiatın tamamı Simâ-yı İlâhiyi (Face of God) yansıtan “bir
ayineden başka bir şey değil”dir.

Bunu daha açık bir şekilde anlamak ve bu öğretinin mukaddes kitaba dayanan (vahyî)
temelini kavramak için St. John’un Kelâm-ı İlahî'den (Logos of God) bahseden ünlü
Mukaddimesi üzerinde düşünelim. Evvela hemen şunu belirtelim ki ilahi söz kulakla
duyulabilecek şekilde konuşulan haricî söz ya da sözlere değil, benzetme yoluyla en başta
ve öncelikle -St. Thomas’ın açıkladığı gibi- “sesin sözüyle işaret edilen kalbin sözü”ne
karşılık gelir. [18] Nerede anlayarak konuşulur ve nerede idrak edilerek işitilirse bu “kalbin
sözü” orada olmalıdır. Bu nedenle konuşmada ‘haricî söz’ sadece derunî (içsel) olanın bir
ifadesidir; ve işitmedeyse o, işitilemez sözün kalpte ses vermesine sebep olan haricî
uyarandır (external stimulus) (böylece o Jacob Boehme’in deyişiyle “çanımı vuran
çekiç”tir). Aslında hem Hristiyan hem de Doğu geleneği en haricî olandan hakiki kalp
sözüne -ki bu aklın (intellect) kendisinden ayrılamaz- dek uzanan farklı söz mertebeleri
tanırlar. Bunlar bir tür aklî içebakış (intellectual introspect) vasıtasıyla anlaşılabilecek
meselelerdir ve bu içebakışın sonucunun son derece aydınlatıcı olacağı da buna
eklenmelidir. Çünkü St. Augustine’in bize söylediği gibi:

Her kim sözü yalnızca seslendirilmeden önce değil aynı zamanda düşünce ona hayalî ses libasını (elbisesini)



giydirmeden önce de anlayabilirse, zaten kendisine söylenenin şu sözün oldukça benzeri olduğunu görecektir:

Başlangıçta Kelâm (Söz) vardı.[19]

Şimdi, şu haliyle yaratılış bir söze benzetilebilir; çünkü Meister Eckhart’ın söylediği gibi,
“büyük çoğunlukla bir kimsenin hâsıl eylediği, sonuç olarak ortaya koyduğu şey onun
sözüdür: o söz de hâsıl olduğu, yani kendisini ortaya çıkaran şeyi bildirir, gösterir ve açığa
vurur.”[20] Fakat aynı derecede açıktır ki kozmoz haricî söze tekabül eder -kalbin sözünün
tersine sesin sözüne-; çünkü dünya Allahın mahiyetine sahip değildir. Böylece o, Varlıkta
(Being=Vücud) değil, var hale gelişte (becoming) varolur: Heraclitus’un belirttiği gibi her
şey bir sevi (akış) durumundadır. Bu nedenle dünya “Rab ile Vücudda bir” değildir; ve bu
itibarla da o “yaratılmıştır, sudur etmiş değil”dir (made, not begotten),” tıpkı İlahî Kelâmın
“sudur ettiği, yaratılmış olmadığı” gibi. Yine de âlem başlangıçtaki Kelâma benzer olarak
yapılmıştır; bu, bizim konuştuğumuz sözün akılca (intellect) kavranan söze kesin bir
benzerlik taşımasını andırır. Dolayısıyla yaratılış bir tecellidir ve bu hilkatte her şey Allahı
anlatır bize; St. Bonaventure’un ifade ettiği gibi, “zira her bir mahlûk tabiatı itibarıyla ezelî
Hikmetin bir tür suretidir”[21].

Üstelik yaratış fiili, bir sanat eserinin ortaya çıkarılmasıyla kıyaslamak suretiyle de
anlaşılabilir; çünkü sanatkâr hariçteki şeyi, kendisinde -Skolastik,bir ibare kullanılacak
olursa- “sanatkârdaki sanat” haliyle önceden var olan ideayı ya da modeli derunî (içsel)
bir şekilde görerek üretir. Böylece sanat eseri, modelinin bir sureti ya da benzeri olarak
üretilir; model sanatkârda ya da daha iyisi onun sanatında bâki kalır. St. Thomas’ın ifade
ettiği gibi “ilm-i ilahi eşyanın (şeylerin) sebebidir. Çünkü Allahın ilminin tüm mahlûkâtla
olan ilişkisi, sanatkârın bilgisinin, onun sanatıyla yaptığı şeylerle olan ilişkisinin
aynısıdır.”[22] Şu da ilave edilmelidir ki “ilm-i İlahi” St. John’un açıkladığı Kelâmdan
başkası değildir: “Her şey onun tarafından yapılmıştır; ve Onsuz hiç birşey yapılmamıştır.”
Üstelik Summa Theologiae’da şöyle denir:

Öyleyse, mademki âlem tesadüfen değil aklı (intellect) ile hareket eden Allah tarafından yapılmıştır... demek ilahi

zihinde (divine mind) âlemin ona bakılarak yaratıldığı bir form ya da biçim var olmalıdır. Ve bir idea kavramı buna

bağlıdır.[23]

Şu halde, bir şeyin varlığı Allahın mutlak varlığından hâsıl olduğu gibi, o şeyin “mahiyeti
(=ne olduğu)” veya özü de bir ilahi modelden hâsıl olur: “buradan şu çıkar ki, tüm eşya
(şeyler) yalnızca hepsinde ortak olan özellikler itibarıyla değil, aynı zamanda bir şeyi
diğerinden ayıran özellikler itibarıyla da Allah’ta önceden mevcutturlar.”[24]

Ancak yine de ilahi ideaların ya da modellerin Allah’ta büyük bir birbirinden ayrı kendilikler
yığını olarak birarada varoldukları sanılmamalıdır. Çünkü Aquinas’ın açıkladığı gibi “ilahî
zât (=öz (essence)), o bu zâtın kendisi olarak kaldığı sürece bir idea olarak adlandırılmaz,
ancak o şu ya da bu şeyin modeli ya da benzeri olduğu ölçüde idea adını alır. Bu nedenle
ideaların pek çok olduğu söylenir, çünkü pek çok model kendisinin-aynısı (self-same) olan



zât (öz) vasıtasıyla anlaşılır.”[25] Başka bir deyişle kesret (çokluk) ancak yaratılmış şeylere
özgüdür, yoksa St. Thomas’a göre ilahî zâttan (özden) başka bir şey olmayan modele
değil. Daha önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz geometri kıyası açısından
düşündüğümüzde, sınır kendi içinde tektir ama paylaşımları bakımından çoktur: “ölçü”
tektir, ama ölçülen şeyler pek çoktur. Rig Veda’nın ilahi “şua”dan (ki “O semâyı ve arzı
onunla ölçmüştür”) bahsederken tekil form kullanmasının nedeni de bu değil midir acaba?
Ne olursa olsun, bu konu “‘Model sebep’ Allah’tan başka bir şey midir?” sorusu altında bir
kimsenin isteyebileceği kadar açık bir hale getirilmiştir. Orada, idealara atıfta bulunularak,
“onların eşya ile ilişkilerinde çoklaştıklarını ancak yine de hakikatte ilahi zâttan (özden)
ayrı olmadıkları” söylenir, “çünkü bu zatın (özün) benzerliği farklı şeyler tarafından ayrı
ayrı paylaşılabilir. Dolayısıyla, bu şekilde, Allahın Kendisi tüm eşyanın ilk modelidir.”

Fakat bu, Kainattaki hudutların -âlemin üzerine kurulduğu ölçülerin ta kendisinin-,
Havarinin ifade ettiği gibi “Onun görülmez şeyleri”ni bildiriyor olmasını gerektirir, “hatta
Onun ezelî Kudret ve Uluhiyetini bile”.

* * *

Tabiatın hudutları, yani âlemin kendileri vasıtasıyla var edildiği ölçüler arasında, kesinlikle
zaman anından daha temel olanı yoktur. Şimdi ilk önce şunu anlamalıyız ki, an (moment),
ne kadar kısa olursa olsun, bir süre (duration) değil, fakat sürenin sınırıdır: zira her süre
başlangıcı ve sonu ile sınırlanmıştır. Üstelik şunun da farkına varmalıyız ki bu haliyle
‘süre’nin süren şeylerden ayrı bir mevcudiyeti yoktur, tıpkı uzunluğun uzama sahip
şeylerden ayrı bir şekilde var olmayışı gibi. Daha da ötesi her mevcut şey ya da sürecin
bir süresi vardır: çünkü âlemde var olmak demek sürmek demektir. Bundan da anın külli
(universal) bir kozmik sınırı teşkil ettiği sonucu çıkar. Yine burada da geometrik çizimle
benzerlik açıkça görülür haldedir. Ve zamansal varlığın da sınırlar vasıtasıyla
gerçekleştiğini anlıyoruz; yani bu varlığa son veren sınırların tâ kendisiyle.

Bu temel ve daimi sezgi, günümüzde, iki gayr-ı meşru nosyon üzerine kurulmuş olan
Newtoncu doktrin tarafından karanlıkta bırakılmıştır: bu kavramlardan ilki zamanın
“mutlak bir homojen değişmez ve bölünmez (continuuum)” olduğu düşüncesi; ikincisi ise
ânın zamanın bir parçası olduğu inancıdır. Homojen zaman boş bir olaylar havuzu olarak
kavranmaktadır, tıpkı Newton’a ait teoride uzayın boş bir cisimsel varlıklar kabı olduğuna
inanılması gibi. Ve yine nasıl ki uzayın sonsuz sayıda noktadan oluştuğu düşünülmüşse -ki
bu Descartes’in “analitik geometrisinin yol açtığı bir metafiziksel yanlış kavramadır- aynı
şekilde zaman da sonsuz bir “anlık ‘şimdiler’” yığını olarak tahayyül edilmiştir.

“Katı gerçekler”e kendini adamışlığı ile gururlanan empirik eğilimli bir medeniyetin
katıksız bir hayalden ibaret olan böylesi bir kanaate teslim olması oldukça şaşırtıcıdır:
çünkü, sonsuz zaman parçacıklarından bahsetmek bir yana, bu homojen zaman gerçekten
de nerede karşımıza çıkmaktadır ki? Belki de bu kıssadan bize düşen hisse tıpkı herkesin
dininin kendine oluşu gibi, herkesin metafiziğinin de kendine olması gerektiğidir: tek
gerçek tercihimiz doğruluk ile hata arasında yatmaktadır. Şunu da ekleyelim ki modern



‘zaman metafiziği’ aslında yirminci yüzyıl fiziğine de hiç oturmamaktadır. Bu bilim bu
akraba kavramlardan sızlanıp durmakta dır tabir caizse ama onlar yine de sanki hiç
yanılmaz bir otoriteden sâdır olmuşlarcasına “inatla kollanmışlar”dır. Dolayısıyla, bizim
izafiyet (görecelik) teorisini dile getirişimizdeki temel sezgisel zorluk bizim anlık
“şimdiler”den oluşan mutlak ve homojen bir zamana duyduğumuz inançtır. Ve sonunda,
“mutlak eşzamanlılık”ın hiç bir fiziksel anlamı olmadığını öğrendiğimizde şaşakalmamızın
nedeni de budur. Çünkü gerçek sürelerden bahsettiğimiz sürece hiç bir paradoks ve özel
bir tılsım yoktur. Aslında, izafiyet teorisi mutlak uzay ve mutlak zaman kavramından, bir
ölçüm süreci vasıtasıyla gerçekleştirilen uzay ve zaman kavramlarına en azından kısmî bir
dönüş olarak görülebilir. Öyle görünüyor ki yavaş yavaş fakat kaçınılmaz bir şekilde
modern fizik var olanın “ölçülen” olduğunu farketmeye başlıyor. Ve üstelik bu, prensipte
bilimin gidebileceği en uzak yerdir; çünkü o herşey asıl ölçüsünü İhsan Edeni nasıl
kavrayabilir ki: O ki “şuası” ya da “pergeli” ile âlemi kuran Vâhiddir?

Zaman konusuna geri dönerek hemen belirtelim ki homojen zaman -boş uzay gibi- sırf bir
soyutlamadır. Aslında zaman bir kuvvedir (potentiality) denilebilir: süre sayesinde fiili hale
gelen kuvvedir o aslında. Ve böylece ân zamanın bir parçası değil, zamanı -illa da öyle
denilecekse, bölerek ve bu suretle de homojenliğini mahvederek- fiilileştiren şeydir.
Çünkü her zaman olduğu gibi, tamamen farklılaşmamış hiç bir şey -ister uzay, ya da
zaman, yahut madde-i asliye (prima materia) olsun isterse bir zamanlar üzerinde çok
konuşulan esîr (ether)- var olmaya güç yetiremez.

Bu durumda şimdi, -tüm kozmik varlığı teşkil eden bir sınır olarak- ânın tecelli bakımından
bir önemi olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, zaman ânı acaba
kendisinin ötesinde aşkın bir paradigmaya işaret etmekte mi? Ve eğer öyleyse, kendisini
kozmozda geleceği geçmişten ayıran şu tılsımlı nokta -yani hareket ediyor görünen
“şimdi”- olarak açığa vuran şey ne ola ki? Öyle görünüyor ki bu sorunun cevabı antik
devirlerden bu yana bilinmektedir: zahirde hareket eden “şimdi” daimi bir sükûn içre var
olan “şimdi”nin (ve bu ebediyettir) bir suretidir- Plato’nun Timaeus’ta söylediği şekliyle,
“hareket eden bir suret.”

Bu uzun ömürlü doktrin, besbelli ki bizim sıradan kavramlarımızla pek uyuşmamaktadır. O
zaman demek ki halk arasında bilindiği şekliyle ebediyet fikrinin kendisi umut kırıcı şekilde
yanlış anlaşılmıştır, çünkü o açık bir şekilde “bitişsiz süre (endless duration)”ye
indirgenmektedir ki bu da, süre kendi sonu vasıtasıyla tanımlandığı için aslı itibarıyla
çelişkili bir kavramdır. Şimdi, elbette ki ebediyet bitişsizdir; fakat bir süre değildir o. Ne de
biz “sonsuza yaklaşan ya da benzeyen” bir süreler silsilesi tahayyül etmekle onu bir sınır
olarak kavrayabiliriz. Çünkü ebediyete -ne denli uzun olursa olsun- süre değil, ân-ı seyyâl
(bir kerelik an (instantaneous moment)) ayna olur.

Pekiyi öyleyse nedir ebediyet? O, hem St. Augustine hem de Plotinus'un dile getirdiği gibi,
içinde “-dı (has been)” ile “-ecek (will be)”in yer bulamadığı bir durum ya da bir varlık
bütünlüğüdür. Orada adeta her şey tek bir noktada odaklaşmıştır: o herhangi bir dağılma
ya da parçalanma olmaksızın tamamen kendine malik olan varlıktır. Ancak yine de



homojen değildir, yapılanmıştır, eğer bu terimi kullanabilirsek; boş değil mükemmelen
doludur.

* * *

Ân, somut gerçekliği içinde, kendisini hazır zaman, yani “şimdi” olarak gösterir. Fakat bu
gerçek, sadece şöyle bir durup meseleyi düşünmek durumunda bile çok aşikâr olabildiği
halde, eşyaya soyut bilimsel bakış tarzında tamamen kayıplara karışır. Çünkü bu
perspektife göre ân gerçekte zaman-koordinatının özel bir değerine indirgenir, bu da şu
haliyle başka herhangi bir değerden hiç bir şekilde ayırdedilmeyen bir değerdir.
Kuramcının meseleyi ortaya koyacağı şekilde söylenecek olursa, fizik denklemleri zaman-
çevrileri altında sabittir ve orada mesele sona erer. Fakat gerçekte sona ermez: zira
açıktır ki hazır zaman (present) -tam da hazır zaman oluşu gerçeği sayesinde- diğer tüm
kavranabilir anlardan kategorik olarak farklılaşmıştır. Ve bu ne küçük ne de sırf
“akademik” bir’ ayırımdır: fark, varolanı olmayandan ayıracak denli büyüktür.

Her şeyin hazır zamanda (present) var olduğu sık sık söylenegelmiştir; ve bu tamamen
doğrudur: çünkü geçmişte bulunanların varlıkları sona ermiştir ve geleceğe ait olan şeyler
de henüz zuhur etmemiştir. Bu sebeple, yeterince tuhaf bir biçimde, hazır zaman -şu hiç
de büyüklüğü olmayan zahirî “nokta”- kendi içinde şimdiye dek var olmuş ve bundan gayrı
da var olacak herşeyi ihtiva ediyor görünmektedir. Burada Semâ Âlemini (Kingdom of
Heaven) bir hardal tohumu tanesine benzeten İncil kıssası çok güçlü bir şekilde hatıra
gelmektedir: zira bu “tüm tohumların en küçüğü,” aynı zamanda kendi içinde “bitkiler
arasındaki en büyük otu” barındırmaktadır. Aynen öyle de, niceliksel bir bakış açısından
“en küçük” gibi görünen hazır zaman ânı (the present moment), hakikatte “en büyük”tür,
çünkü varolan herşeyi kuşatır.

Ancak, kozmik gerçekliğin biricik ya da tek bir hazır zaman (a unique or single present)
tarafından değil, her birisi hazır zamanlık ya da “şimdilik” statüsünü yalnızca bir kez -bir
tek anlığına!- kazanan ayrı ayrı anlar sonu gelmezliği tarafından kuşatıldığı öne sürülerek
bu görüşe itiraz edilebilir. Fakat konuyu bu açıdan düşünmek bir kez daha Newtoncu
görüşün hatasına düşmek demektir: bu, ânı “zamanın bir parçası” olarak kavramaktır.
Bizim antik çağlardan bu yana felsefî münakaşalara konu olagelmiş bir kavrayış olan bu
tez üzerinde detaylı bir eleştiriye girmemize şu noktada gerek yok. Newtoncu görüşün
Aristo’ca zaten bilinen argümanlar yoluyla kesinlikle ikna edici bir şekilde çürütebileceğini
söylemek yeterlidir -bu da temelde, sözkonusu kavramın “sonsuzluk paradokslarından
birisine yol açtığını göstermek suretiyle yapılır[26]. Bu itibarla, az önce sözü edilen, -
zamanın ânlardan oluştuğunu varsayan- itiraz hiç bir güce sahip değildir.

Daha önce işaret ettiğimiz gibi, geleneksel doktrin şunuı savunur: ân “zamanda” ya da
“zamanın bir parçası” olmak bir yana, zamanı gerçekleştiren şeydir; o, isterse olabileceği
denli küçük olsun, bir ‘süre’ değildir, sürenin sınırıdır. Dolayısıyla ân, bir yıl ya da bir güne
alternatif olan bir saat tıkı değildir. Sınır ayrı bir şeydir, sınırlanansa başka bir şey. Ve
daima olduğu gibi, kesret (çokluk) sınırlanan şeylere -bu örnekte sürelere- özgüdür, sınırın



kendisine değil.

“Şimdi” yerinde durur kımıldamazken âlem hareket eder: anlaşılması bu denli zor olan, ve
tecrübî olarak idrak edilmesi ise kat kat daha zor olan muazzam gerçek işte budur. Öyle
görünüyor ki, kozmoz dönen bir çarkı andırmaktadır: tüm hareket merkeze, sabit kalan
tek noktaya bağlıdır. Daima hazır zaman olarak var olan “şimdi,” o nunc stans, Dante’nin
deyişiyle “aslî çarkın etrafında döndüğü “ o harikulade mil (punta dello stelo a cui la prima
rota va dintorno) budur işte. “Orada tüm yerler ve tüm zamanlar odaklaşmıştır... Cennet
ve tüm Kâinat bu noktada asılıdır.”[27]

* * *

Şaşırtıcı görünebileceği halde, ebediyet -uzak ve sürüp giden bir gelecekte değil- fakat her
vakit hazır durumda olan “şimdi”de bulunacaktır: Allah’ın Ülkesi ( Âlem-i Melekût
(Kingdom of God)) gibi, o “içeride” yatar[28]. Ve aynı şekilde ebediyete, zaman ânının
kapısından “gir”ilecektir, öyle bir kapı ki içinden geçmek “bir iğne deliğinden” geçmek
kadar zordur hakikaten de. Söylemeye hacet yok ki, mistiğin yolu ile ve uhreviyatla[***]

ilgili olan bu “dar kapı”dan -tabir caizse, bu gizli boyuttan- normalde bîhaberizdir biz. Adet
olduğu üzre biz “zengin adam”ın durumdayız; Martha gibi “pek çok şeyle meşgul”üz.
İncilin methedip yücelttiği o “ruhun fakirliği yaşayışı”na yabancıyız. Ama yine de kapı
oradadır, varlığımızın tam orta yerinde. Ve o, mistiğin sözünü ettiği “kalp”tir, İsâ’nın
girmemizi buyurduğu “hücre”dir (Matta 6:6); yani velilerin Allah ile mülâki oldukları
(görüştükleri) gizli yerdir. Ve o kendi yurdunda, hayatımızın iniş çıkışları ve dağılıp
gidişlerinin orta yerinde durmaktadır, tıpkı sükûnet ve kendimize gelme anlarında da
orada olduğu gibi. Ne kımıldar yerinden, ne yalpa vurur sağa sola; bu dünyanın şeyleri ve
mahlûklarının aksine, o tamamen karar bulmuş durumdadır. Çünkü hakikatte o, şu
yerinden oynamayan noktayı, “içinde tüm yerler ve tüm zamanların odaklaştığı” aşkın
merkezi, bir kudsî emanet olarak saklar içinde. Unutmayalım: “Cennet ve tüm Kâinat bu
noktada asılıdır.”

[1]Summa Contra Gentiles, III, 68.

[2]The Enneads (S. Mackenna, çev., Londra: Faber, Faber 1930), VI, 9,5.

[3]Collationes in Hexaemeron, II, 27.

[4] The Fourfold Vision (Londra, 1945), s. 91; S. H: Nasr tarafından Man and Nature’da

(Londra: Allen, Unwin, 1976) (İnsan ve Tabiat adıyla Türkçe’ye çevrildi.) alıntılanmış s.41.

[5] The Life of Moses (New York, Paulist Press, 1978) s.60.



[6] A.g.e., s. 93.

[7] In Joannis Evagelium, XXXVIII, 10; bkz. The Nicene and Post-Nicene Fathers (Grand

Rapids: Eerdmans 1974), Cilt VII.

[8]Meister Eckhard (C. de B. Evans, çev., Londra:Watkins, 1924), cilt I, s. 206)

[9]Moralia, 329D.

[10]Cratylus, 439E.

[11] Science and Humanism (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), s.17.

[12]A.g.e., s.18.

[13]Confessions, VII, II.

[14]The Soul’s Journey into God (New York: Paulist Press 1978), V, 7.

[15]The Divine Names, The Mystical Theology ve The Celestial Hierarchies adlı

kitapların yazarı Dionysius, Resullerin İşlerinde (17:34) anlatıldığı gibi St. Paul tarafından

Areopagus tepesindeki mecliste Hristiyanlığa döndürülen aynı isimdeki Atinalı ile uzunca

bir süre eş tutulmuştur. Onun yazıları (ilk olarak 533’te Konstantinopol’de toplanan bir

konsülde söz edilir bu yazılardan) Hristiyan teolojik düşüncesi üzerinde çok büyük bir

etkiye sahip olmuştur. St. Thomas Aquinas, Dionysius’tan bol bol alıntı yapar ve Richard

of St. Victor ondan “Kutsal metnin yorumunu yapmada en önde gelen otorite” diye

bahseder. Son zamanlarda onun varsayımsal kimliği tartışılageldi ve Aeropagus meclisi

üyeliğinin uydurma olduğundan söz edilmeye başlandı. Ne olursa olsun, yukarıda

zikredilen risalelerin yazarı, Hristiyan hikmetinin tartışılmaz üstadları arasında yer alır.

[16]The Divine Names (C. E. Rolt, çev., Londra: Society for Promoting Christian

Knowledge, 1972), XIII, 2.

[17]Rig Vega, VII, 25,18.

[18] Summa Theologiae,I, 27, 1.



[19] De Trinitate,XV, 10.

[20] Expositio s. Evangelii sec. Iohannem,I, 4; bkz. Meister Eckhard: Die deutschen und

Lateinischen Werke (Stuttgart: Kohlhammer, 1936), cilt III.

[21] The Soul’s Journey into God,II, 12.

[22] Summa Theologiae,I, 14, 8.

[23] A.g.e.,I, 16, 1.

[24] A.g.e.,I, 14, 6.

[25] A.g.e.,I, 15, 2.

[26]Sayısal sonsuzluk fikri aslı itibarıyla paradoksaldır. Meselâ, eğer “tamsayıların toplam

sayısı’ndan sözedecek olsaydık, (belki de Leibniz’in ilk olarak söylediği gibi) kesinlikle çift

artı tekler kadar çift tamsayı bulunduğu sonucuna varmaya mecbur kalacaktık ki bu nasıl

hesaplanırsa hesaplansın saçma bir sonuçtur. Asıl mesele şu ki, sonsuz sayılar ya da

dilerseniz, sonsuz kümeler diyelim mevcut değillerdir. Şimdi elbette modern matematik

böyle şeyleri hâlâ postüla olarak koymakta. Hem sonra o böyle yapmaya, bu işlemin

mantığının yirmi otuz yıl öncesinde tahmin edilenden bile çok daha güvenilmez olduğunun

anlaşılması ve gittikçe artan sayıda matematikçinin, bu soyutlamalardan kurucu

(constructive) diye adlandırılan kavramlar lehine olacak şekilde vazgeçmesi gerçeğine

rağmen devam eder. Fakat formel sonsuz kümelerle mantıksal açıdan tutarlı bir tarzda

işlem yapmanın mümkün olduğunu kabul etsek bile bu, tamsayılar kadar çift sayı

olduğunu düşünmenin saçmalığını hiç bir şekilde hafifletmez. Sayı kavramı artık bu

kavramın hiç bir sezgisel içeriğinin kalmayacağı noktaya kadar formelleştirilmediği sürece

çelişki varlığını koruyacaktır. Ve bu vuku bulduğundaysa biz artık daha önce söylediğimiz

şeyi söylemiyoruzdur: bundan böyle tamamen alışılagelmiş bir söylem evrenine, yani

gerçekliğe olsa olsa operasyonel araçlar yardımıyla bağlanabilen boş bir formelizme

gerilemişizdir. Öte yandan, Newtoncu doktrin bir sonsuz sayıda anlardan bahsettiği

zaman, tamamen formel bir beyanda bulunmadığı gibi bir operasyonel tanım da ortaya

koyuyor değil. Onun öne sürdüğü şey gayet açık biçimde metafiziksel bir iddiadır ve kendi

zemininde değerlendirilmesi gerekir: işte “sonsuzluğun paradoksları”nın (tıpkı iki bin yıl



önce olduğu gibi) sahneye çıkmasının ve bu düşüncenin mantıksal açıdan aslında

savunulamaz oluşunun nedeni tamamen budur.

[27] Paradisosırasıyla XIII, 11; XXIX, 12; ve XXVIII, 41.

[28] Şunu ilave edelim ki bu zaman ve ezeliyet doktrini basitçe bir kişisel kurguya da sırf

“şiir” değildir. Ananda Coomaraswamy’nin son derece önemli bir çalışmada ( Time and

Eternity, Ascona, Switzerland: Artibus Asiae, 1974) gösterdiği gibi o Yunan ve Hristivan

geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Hindu, Budizm ve İslâm öğretilerinde de varlıkları

farkedilebilir. Şüphesiz ki o insanlığın daimi irfanına aittir.

[*]Ç. N. Hz. İsa’ya inanarak kurtulma doktrini ile ilgili.

[**]Kitab-ı Mukaddesin dördüncü yüzyıl sonunda Hieronymus tarafından yapılan çevirisi.

Ç.N.

[***]eschatology=ahirete ait bahis. Ç:N.



D

IV
~

Evrim : Gerçek ve fantazi
ARWİNİZMİN MERKEZİNDE YER ALAN TEZ dönüşümcü (transformist) hipotezdir: yani

bir türün kendini bir başkasına dönüştürebileceği iddiası. Bunun nasıl -hangi sebebler ya
da biyolojik mekanizmalar sayesinde- ortaya çıkabileceği ayrı bir sorundur; her durumda
da asıl mesele, yüksek türlerin ilkel atalarından evrimleşip evrimleşmedikleri ve iş buraya
gelince de sahici (bona fide) bir tür dönüşümünün vuku bulup bulmadığıdır.

Nasıl ki belli bir türe ait olan iki organizma tamamen benzer olamıyorsa, aynı şekilde
türün kendisinde de şüphesiz belirli bir değişkenlik -deyim yerindeyse elastikiyet- bulunur.
Bu nedenle, bir türün çevredeki değişikliklere kendini uydurabilmesi ya da belirli faydalı
nitelikler geliştirebilmesi elbette ki muhtemeldir. İşte zamanı gelince bu çeşit
dönüşümlerin yeni bir türün teşekkülüne yol açıp açamayacağı ise tabii ki bu terim ile tam
olarak ne kastedildiğine bağlıdır; ve bu da zor ve önemli bir meseledir. Konu fazlasıyla
tartışılagelmiştir ama her bakımdan tatmin edici tek bir tabii kriter (mesela melezleşme
kabiliyeti gibi) var olup olmadığı açık değildir. Fakat her halükârda Tabiatta -geleneksel
taksonomik[*] cetveldeki büyüklükleri ne olursa olsun- mikroevrimsel dönüşümlerin vuku
bulduğundan kesinlikle şüphe edilemez. Bu sebeple gerçek mesele, bir ‘tür’ olarak
tanımladığımız şeyin gerçekte değişmez olup olmadığı sorusu değil, fakat bir evrimsel
dönüşümün, bizim gayet açık bir şekilde ‘yeni bir bitki ya da hayvan türü’ olduğunu kabul
edebileceğimiz bir ‘tür’ ortaya çıkarıp çıkaramayacağıdır. Diğer bir deyişle, içinde
mikrodönüşümün faaliyet gösterdiği bir gri alan vardır: dönüşümcü hipotezin iddia ettiği
şey ise makroevrimsel dönüşümlerin de vuku bulduğudur.

Bir bilimsel teori olduğu için, dönüşümcü iddia gözlenebilir olgular temelinde
yargılanmalıdır. Öyleyse bizim bu sorunla ilgisi olan belli başlı empirik delil kaynaklarının
ve ilgili bulguların neler olduğunu sormamız gerekiyor.

Herşeyden önce ele almamız icap eden şey, paleontolojinin gerçekleri; zira iş eski hayat
formlarına gelip dayandığında fosil kaydının; gerçekten de bizim tek ve biricik doğrudan
gözlem vasıtamızı teşkil ettiği ortadadır. Tabir caizse o, en eski hayat manzarasını bir
dereceye kadar görünür kılan ve böylece de evrimci hipotezin sınanması için akla yatkın
bir temel sağlayan teleskoptur. Burada, teorinin uyuşmak zorunda olduğu, taş üzerine
kazınmış katı gerçekler bulunur.

Açık ki evrimcinin paleontolojik kayıtlarda bulmak isteyeceği şey, evrimsel bir silsilenin
tüm işaretlerini taşıyan ve kronolojik düzene sahip fosil koleksiyonlarıdır: yani,
öncekilerden sonraki örneklere doğru ilerlendikçe ortaya çıkması gereken filogenetik
morfolojik değişimleri sergileyen gayet iyi biçimde sıraya sokulmuş silsileler. Ancak bu tür



silsileleri bol bol bulabilse dahi, yine de onların evrimsel kökenlerini ispatlamak
zorundadır; oysa açık ki paleontolojinin kendisi bu basamak için hiç bir garanti sunamaz.
Fransız biyolog Louis Bounoure’un dile getirdiği gibi, “morfolojik tiplerin yerleri ile
kronolojik konumları arasındaki böylesi bir uyumda gerçek bir ortak soydan gelişin ispatını
görmek, yalnızca pozitif bir vakıa olan bu uyumun yanına, doğrulanması imkânsız ve
kesinlik derecesi her zaman tartışılabilir olan bir akrabalık hipotezi katmak demektir.” [1]

Başka bir tabirle, dönüşümcü hipotez doğrudan paleontolojik bulgulara göre tasdik
edilemez.

Öte yandan aynı şekilde açıktır ki, sözde-evrimsel fosil zincirlerinin yeterli oranda
bulunmaması teoriye ölümcül bir darbe indirecektir. Çünkü, geçiş formlarını teşkil eden
bitkiler ve hayvanlarla yeryüzünün çağlar boyu dolduğunu varsayarsak ve bu dönemler
esnasında fosillerin teşekkülünü izah eden jeolojik mekanizmanın faaliyette olduğu
gösterilebilirse, o zaman geçiş formlarının paleontolojik kayıtta temsil edilmesinin
gerekliliği aklî bir zorunluluk halini alır.

Fakat genellikle temsil edilmemişlerdir; ve bu başından beri evrimci düşüncenin elebaşları
için büyük bir tökezletici unsur olageldi. Konu 1859’da gündemi ayakta tutarken evrimciler
fosillerden dostça şahitlik göremediler -hatta bu bugün daha ziyade böyledir. Bunu
Darwin’in kendisi de çok açık bir şekilde kavramıştır. Bu nedenle, Türlerin Kökeni’nde
şöyle söyler: “Bu belki de teoriye karşı öne sürülebilecek en aşikâr ve ciddi itirazdır.”
Tekrar tekrar şu can alıcı soruyu ortaya atar: “Öyleyse neden her jeolojik oluşum ve her
katman bu tür ara bağlar ile dolu değil?” Ve buna cevabı: “İnancıma göre bunun
açıklaması jeolojik kayıtın son derece kusurlu ve noksan oluşunda yatmaktadır.” [2] Bunun
-o zaman olduğu gibi şimdi de- evrimcinin ispatlaması gereken kritik nokta olduğu
ortadadır. “Bu jeolojik kaydın kusurlu olduğu görüşünü reddeden” diye yazar Darwin,
“haklı olarak tüm teoriyi de reddedecektir.”[3]

Bu genel zorluğun özellikle baş ağrıtan örneklerinden birisi Prekambriyen katmanlarda
organik fosillerin tamamen yok oluşudur (ya da en azından son derece ender
görülmesidir). Problem Darwin’in kendi sözleriyle işte şu şekilde anlatılır:

Bununla akraba olan bir başka zorluk vardır ki çok daha ciddidir. Demek istediğim, hayvanlar âleminin bir kaç ana

kısmına ait olan türlerin bilinen en alttaki fosilli kayalarda birdenbire ortaya çıkması hali. Aynı gruptaki tüm mevcut

türlerin tek bir atanın soyundan geldikleri yolundaki, beni ikna eden argümanların çoğu, eşit oranda bir kuvvetle,

bilinen en erken türler için de geçerlidir. Mesela, Kambriyen ve Siluryen döneme ait trilobitlerin Kambriyen

dönemden çok önce yaşamış olması gereken ve de muhtemelen bilinen herhangi bir hayvandan çok farklı olan bir

kabuklunun soyundan türediği şüphe götürmez... Sonuç olarak eğer teori doğruysa, en alttaki Kambriyen katman

tortullaşmadan önce, Kambriyen çağdan günümüze dek geçen tüm süre kadar, veya belki de bundan çok daha

uzun dönemlerin geçtiği ve bu uzun dönemler esnasında dünyanın canlı yaratıklarla dolup taştığı tartışılmazdır. Niçin

Kambriyen sistemden önce var olduğu düşünülen bu en önceki dönemlere ait, fosilce zengin tortular bulamadığımız

sorusuna hiç bir tatmin edici cevap veremiyorum... Mevcut durum anlaşılmazlığını korumak zorunda; ve bu durum

burada ele alınan görüşlere karşı geçerli bir argüman olarak haklı bir şekilde öne sürülebilir.[4]



Bugünkü jeoloji bilgimizin ışığında, Prekambriyen katmanların yeryüzünün kabuğunun
beşte dördünü oluşturduğu ve bundan yaklaşık 1,5 milyar yıl önce başlayan 900 milyon
yıllık bir süreye tekabül ettiği de buna eklenebilir. Böylece Prekambriyen çağın muazzam
süresine dair Darwin’in tahmininin doğru olduğu ortaya çıkar: bu süre Kambriyen çağdan
günümüze kadarki tüm sürenin yaklaşık bir buçuk katı kadar uzundur. Gelgelelim bu ancak
asıl problemin daha da vurgulanmasına yarar. Çünkü iş fosil kaydına kaldıysa, artık bu dev
Prekambriyen katmanların -ki bazı bölgelerde 5000 feetin üzerinde kalınlığa sahip, fosil
izlerinin oluşması için son derece elverişli olan kırılmamış tortul kaya tabakaları ortaya
çıkmıştır- hakikaten boş oldukları anlaşılmıştır. Ancak Prekambrian döneme ait olan ve
yosunlardan, bakterilerden kaynaklandığı iddia edilen bulgulara ya da hatta oyuk açma
nedeniyle oluşmuş solucan deliklerine dair yaygın haberler ortaya çıktığı da kabul
edilmelidir; fakat bunlar da yine itiraza hedef olmuşlar, kimi durumlarda kesinlikle konu
dışı bırakılmışlardır. Bu ise, 5000’den fazla türü temsil eden, Kambriyen döneme ait bini
aşkın cins ile tezat teşkil etmektedir.

Öyle görünüyor ki, Prekambriyen dönemdeki fosil yokluğunu izah etmek için ortaya konan
teoriler, o döneme ait bulgu sayısından daha çok oldu. 1957’de yayınlanan kısa bir özette
(ki şüphesiz tüm teorileri kapsamaktan uzaktır), Dewar bu türden, hepsi de nisbeten
yakın zamanlara ait olan en az on iki teoriyi tartışır ve bunlardan hiçbirisinin de özellikle
ikna edici olmadığı sonucuna ulaşır. [5] Her hâlukarda, söz konusu zorluğun yol açtığı teori
bolluğu problemin ciddiyetine ve herhangi kesin bir çözümün olmadığına delil teşkil eder.

Darwin’den başlayarak pek çok kişinin tekrar tekrar işaret ettiği gibi, temeldeki zorluk -
yani ara formların eksik oluşu- fosilce zengin Kambriyen döneme ve daha sonraki
dönemlere ait katmanlar boyunca da varlığını inatla sürdürür. Deperet’nin 1907’de
söylediği gibi, gerçek şudur ki “paleontolojiyi gözönüne alarak baktığımızda, hayvanlar
âlemindeki temel türlerin büyük çoğunluğu kendilerini bize atasız olarak takdim
etmekte”[6]; ve yarım yüzyıl sonra Simpson şu sözleriyle bunu bir kez daha pekiştirir: “Her
paleontologun bildiği gibi, yeni türlerin, cinslerin ve familyaların pek çoğu ile familya
seviyesinin üzerindeki hemen hemen bütün-kategorilerin kayıtta birdenbire ortaya çıktığı
ve bu sonucun tedricî ve bütünüyle devamlı geçiş zincirleri vasıtasıyla hâsıl olmadığı
meselesi doğruluğunu muhafaza etmektedir.”[7]

Tabiidir ki, evrimci bu durumu teorisini tehlikeden kurtaracak bir şekilde izah etmeye
mecbur kalmış ve Prekambriyen dönemle ilgili sorunu anlatırken belirttiğimiz gibi bu
ihtiyaç ta bir özel teori bolluğuna neden olmuştur. Üstelik paleontoloji ve diğer ilgili
alanlardaki dikkate değer ilerlemeler sayesinde çeşitli kolay çözümlerin bertaraf edilmesi
gerçeğine bağlı olarak, bu yüzyıl içinde problem hatırı sayılır bir şekilde karmaşıklaşmıştır.
Özellikle de, “Jeolojik kaydın son derece noksan ve kusurlu oluşu”nu mazeret göstermek
çok daha zor hale gelmiştir. Mesela Dewar ve Levett-Yeats tarafından yapılan ve ilk
olarak 1932’de yayınlanan ilginç bir çalışmaya göre, iki örnek grup (yani memeliler ve
yumuşakçalar) içinde günümüzde hâlâ mevcut olan cinslerin şaşırtıcı oranda yüksek bir



yüzdesi fosil kayıtlarında temsil edilmiştir. [8] Mesela kara memelilerinde bu yüzde,
Avrupalı cinslerdeki 100 ile Avustralya cinslerindeki 56 arasında değişim gösterir; ve
beklenileceği gibi, rakamlar deniz memelilerinde daha da iyidir. Ancak, fosilleşme
ihtimalinin en az seviyede olmasının beklendiği kanatlı cinslerde (yani yarasalarda) bile,
şu anda hâlâ mevcut durumdaki 215 cinsin %26’sının kayıtta ortaya çıktığı görülmektedir.
‘Cins’in taxonomik cetvelde oldukça hassas ve ince bir dereceyi teşkil ettiği gerçeği
gözönüne alınırsa, bu verilerin ‘son derece kusurlu’luk inancıyla uyuşmadığı anlaşılır.

Mesele devam ettiği sürece, paleontolojinin menfi yöndeki delillerinden kaçınmanın tek
yolu, iki üç farklı yorumu önerilmiş olan bir tür örtülü üreme (cryptogenesis) yahut “gizli
evrim” kavramında yatıyor görünmektedir. Muhtemel bir yaklaşım (bu yaklaşım evrimin
fosilli tabakalara tekabül eden daha yüksek aşamaları için özellikle geçerlidir), ortaya
‘özel gelişim evreleri’ diye postülalar koymak olacaktır; öyle evreler ki bunlar esnasında
türlerin dönüşümü fosil kaydı yoluyla farkedilmekten yakayı kurtaracak kadar büyük bir
hızla vuku bulsun. Bu genel fikre uygun olarak, karşımıza Severtzoff’un “aromorphosis”i,
Schindewolf’un “patlayıcı evrim”i, Zeuner’in “şiddetli evrim dilimleri” ve Simpson’un
“tachytely” si gibi kavramlar çıkmaktadır. Bu arada şöyle böyle farklı olan örtülü türeme
tipleri de -meselâ de Beer’in “el altından evrim”i gibi[9]- ele alınagelmiştir. Ancak yine de
tüm bu teoriler açıkça aynı temel eksikliğin, yani kısacası isbata yarayacak delil
bulunmayışının acısını çekmektedirler. Bu alanda ümit edilebilecek en iyi şey, galiba,
bilinen gerçeklere göz göre göre ters düşmekten kaçınmaktır.[10]

Aynı gözlem, Haeckel’in ünlü örneği ile başlayarak zaman zaman postüla olarak konmuş
bulunan çeşitli soyağaçları için de geçerlidir. Gerçi daha hassas ve ince dallar söz konusu
olduğu takdirde, sık sık bunların gerçek fosil silsileleri ile doğrulanabileceği ileri sürülüp
durmuştur. Ancak, daha önce sözü edilen mantıksal problem (yani bu tür hiç bir silsilenin
gerçek bir akrabalığı doğrulaması ihtimalinin bulunmadığı gerçeği) tamamen bir yana,
burada çoğunlukla gözden kaçan; başka zorluklar da vardır. Mesela, bir gruba ait olan
belli bir fosil koleksiyonundan başlamak suretiyle, ilişki faktörü olarak dişlerin mi yoksa
diyelim ki pençelerin yapısının mı seçildiğine bağlı olarak tastamam farklı bir kaç sözde-
evrimsel zincirin elde edilmesi mümkün olabilir. Bu silsileler, postülalaştırılmış
soykütüklerinin herhangi birisiyle uyumlu olmadıkları için, biz onlardan hiç değilse
bazılarının uydurma olduğu sonucuna varmalıyız. Fakat öyleyse uydurma ve hakikî
silsileleri birbirinden hangi akla yatkın kritere göre ayırdedebiliriz ki? Bu noktada
Bounoure şuna işaret eder:

Zihnimiz, mesela üçüncü zaman memelilerin incelenmesinde, bu grupların üyeleri arasında pekâlâ belirli benzerlikler

ve ideal ilişkiler kurabilir, hem bu iş karşılaştırmalı anatominin en üstün seviyede görevidir de. Fakat çoğu durumda,

eğer bu ilişkiler gerçek bir akrabalığa, hakikî bir soy takibine işaret ediyor olarak yorumlanırsa olguların ötesine

geçilmiş olur. Abel, tüm hayvanat âleminde özgün bir biçimde evrimselliğe sahip olan, yani, ‘tedricî dönüşüm yoluyla

gerçek bir soy takibi’ varsayımını haklı çıkaran beş ya da altıdan fazla form dizisi olmadığı görüşündedir.[11]



Öte taraftan, sıra ana dallara geldiğinde konu daha da ince bir hale dönüşür. Çünkü
özellikle tam da burada fosil kaydının daimî olmayan yönü bütünüyle sahneye çıkar ve
akla yatkın bir geçiş zincirinin -ne kadar kesinlikten uzak olursa olsun -yerine tipik şekilde
bir boşlukla karşılaşırız. Öyleyse bu boşlukların üstesinden gelmeye nasıl kalkışılabilir?
Azıcık bir bilimsel kesinlikle dahi olsun bunu başarabilmenin fiilî imkânsızlığı gözönünde
bulundurulursa, bu anlama gelen iddiaların hatırı sayılır münâkaşaya yol açmış olması ve
bazı otoritelerin, her ne olursa olsun, konuya şüpheci bakmaya devam etmesi şaşırtıcı
değildir. Nitekim bunlardan biri olan Bounoure’un bu konuda söyleyecekleri şunlar:

Koca filumların örtülü kökenine rağmen uzmanların kaynak bulmada güçlük çektiklerine inanmak, onların hayal

gücünü küçümsemek olurdu. Haeckel, kuramsal ata şekilleri ortaya atarak, takip edilecek yolu zaten göstermişti -

yani çağların ilerlemesiyle gözden kaybolan ya da paleontolojinin gelişmesiyle günün birinde açığa çıkarılacak olan

Protovertebrate’ler (İlkel omurgalılar) Protoselachion’lar (ilkel balıkgiller) Protoamniota (ilkel amnionlu omurgalılar) ve

Protomammol’lar (ilkel memeliler) gibilerini; Haeckel ‘eski çağ denizlerini ve kıtalarını şematik canlılarla iskan

etmekten’ mahcubiyet duymadı (Köken). Şimdi, zoologların gelişim tarihi ağaçlarının da, yanıltıcı bir şekilde, aynı

gereksiz hayal gücünden kaynaklandığını söyleyebiliriz: yapraklar sahiden de gerçek varlığa sahip grupları temsil eder

fakat gövde ve büyük dallar, bunlar gruplar arasında nâmevcut bir devamlılık kurdukları sürece, ancak bir yanılsama

ya da bir kaçamaktırlar; onlar bir başka hipotezi desteklemek için takdim edilen bir hipotezden ibarettir sadece ve

bütünü itibârıyla bir petitio principiiden[**] öte hiç bir değeri yoktur.[12]

* * *

Daha önceden bilinmeyen gerçeklerin tahmin edilmesine imkân veren ve böylelikle az ya
da çok tatmin edici bir tarzda sınanabilen diğer bilimsel teorilerin aksine, evrim doktrininin
gerçekten hiç bir tahmini (tahmin edici) içeriği yoktur. Temelde sadece, evrimci iddianın
açıkladığı ileri sürülen malum gerçekleri zikretmek suretiyle teorinin lehinde konuşulur
(gördüğümüz gibi, çoğu zaman da, özellikle bu maksatla takdim edilen başka hipotezlerin
yardımıyla yapılır bu iş). Şimdi şurası açık ki, böyle bir argüman sahip olduğu tüm ikna
ediciliğini, ‘sözkonusu fenomenlerin başka hiç bir akla yatkın temel üzerine böylesine iyi
bir şekilde oturtulamayacağı’ anlamına gelen bir yardımcı öncül düşünceden alır. Fakat
bunun temel bir sorun ortaya çıkardığı meydandadır: düşünülebilen bir alternatifin akla
yatkın olup olmadığına nasıl karar verilecektir ki? Meselâ bir teleolojik nedenlendirme
şeklini postüla olarak koymak akla yatkın mıdır? Ya da akla yatkın olan, meseleyi teolojik
ya da metafizik! açıdan mı ele almaktır? Uygulamada bir alternatif, bilim cemaatinin
gözünde kabul edilebilir olması için, şüphesiz hâkim durumdaki Dünya Görüşü
(Weltanschauung) ile uyuşmak zorundadır. Öyleyse demek ki, bir kez daha kendimizi gizli
varsayımların hüküm sürdüğü ve “bu bakış açısını zımnen varsaymayan her doktrine
anlaşılmaz denilerek saldırılan” bir durumda buluyoruz. Fakat bilimsel hayat görüşünün
sınırları içinde kalmaya razı olsak bile daha önce sözü edilen yardımcı öncülün şüpheli
olduğu anlaşılır; çünkü özellikle biyoloji alanına sıra geldiğinde, bilgimiz ‘belirli bir
fenomenin yalnızca tek bir bilimsel izahı haricindeki herşeyi hemencecik bir kenara
itme’ye genellikle yeterli değildir. Meselâ aşağıdaki argümanı ele alalım:



Evrimin dolaylı delili, esas olarak farklı organizmalarda bulunan benzerliklerin anlamı üzerine bina edilmiştir ki bu

benzerlikler ancak eğer o organizmalar sözkonusu özelliği, yapıyı ya da fonksiyonları ortak bir atadan soyaçekim

esnasındaki değişikliklerle almışlarsa izah edilebilir durumdadır, zira olasılık kanunları temel benzerliklerin izinin ancak

tek bir kökene dek takip edilebileceğinde ısrar etmektedir.[13]

Fakat hakikatte olasılık kanunları böyle bir şey yapamaz. Bildiğimiz şu ki, belirli bir gruba
ait olan herhangi iki organizma bir sürü anatomik, fizyolojik ve başka çeşit türdeşlikler
sergiler. Şimdi aslında yazar şunu söylemek istiyor: eğer bu basitçe bir şans meselesi
olsaydı, bu denli çok benzerlik bulma ihtimali çok düşük olurdu. Bu sorgusuz sualsiz
doğrudur elbet; aslında tam da olasılık tanımı sonucunda ortaya çıkar. Fakat ele alınan
karşılıklı ilişkilerin şans yüzünden ortaya çıkamayacağı sonucuna ulaşmak, hiç bir şekilde,
onlara ortak bir kökenin neden olması gerektiğini söylemek değildir. Açıktır ki,
düşünülebilecek başka ihtimaller de var. Meselâ söz konusu gruptaki her organizmanın
tüm bu ortak özellikleri zorunlu olarak sergilemesinin, sırf başka hiç bir “ayrıntılı plan”ın iş
göremeyecek oluşu yüzünden gerektiğini düşünmek de tamamen akla yatkındır. Başka
deyişle, her şey gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu benzerlikler sırf tabiî gerekler
yüzünden zarurî hale gelmiş olabilir. Şimdi durumun gerçekten bu olup olmadığı burada
ele alınmayacaktır. Sadece bunun, bir mantıksal ihtimal ve de ‘söz konusu fenomenlerin
olasılık kanunları denen şeyle ya da bilinen başka herhangi bir ilkeyle zerrece çelişmeyen
bir açıklaması’ olduğunu söylüyoruz. Ve söyleme ihtiyacı duyduğumuz herşey bundan
ibaret: Zira bu, sonuç olarak, ‘güçlü ilişki’ olgusunun ‘ortak bir köken’ hipotezini bizzat
gerektirmediğini ispatlar.

* * *

Başından beri embriyolojinin gerçekleri dönüşümcü doktrinin lehindeki başlıca
argümanlardan birisini sağlamıştır. Bizzat Darwin “gerek gelişme gerekse larva
döneminde embriyona aynı genel sınıfın tüm üyelerinin atasının şöyle böyle belirsiz bir
resmi olarak bakılabileceği”ni îmâ etmiştir. [14] Ve bir kaç yıl sonra Haeckel aynı zamanda
tekrarlama (recapitulation) kanunu olarak da bilinen kendisinin ünlü biyogenetik
kanununda bu fikri resmileştirdi. Bu kanun, embriyonun, gelişmesinin ardarda gelen
aşamalarında kendi türünün tarihsel gelişimini özet halinde tekrarladığını; ya da daha
betimleyici terimlerle söylersek, onun daha önce sözünü ettiğimiz şu varsayımsal hayat
ağacına tırmandığını ifâde eder. Fakat bu teori en azından bir aralık biyoloji otoritelerinin
büyük çoğunluğunca tutulmuş gibiyse de, öteden beri muhalif sesler çıkageldi ve hatta
bazı hatırı sayılır evrim taraftarları bile sonunda biyogenetik kanununu reddettiler. Meselâ
1909’da Sedgewick, teorinin geçerliliğini yok ettiği şeklinde yargıda bulunduğu bu
‘tekrarlanış’a karşı çıkan argümanlar ileri sürdü. Yine bazı embriyologlar -(bunlar arasında
“gizli evrim” taraftarı ‘de Beer’ de vardı) meselenin aslında tamamen başaşağı durduğu,
yani tür gelişim tarihinin (phylogeny) fert gelişim tarihi (ontogeny) üzerine bina edildiği
sonucuna ulaştılar. Ve doğrusu, de Beer ve Swinton, “tekrarlanış teorisinin ipliği pazara
çıkmış olmasına rağmen, etkilerinin hâlâ zoolojinin ücra köşelerinde ve toz kaplı
oyuklarında oyalanmaya devam etmekte”[15] olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler.



Ne olursa olsun, biyogenetik kanuna karşı biraraya getirilmiş argümanlardan hiç değilse
bir kaç tanesini hatırlamak ilgi uyandırıcı olacaktır. Söylediklerimizi Dewar tarafından
yapılan bir çalışmaya dayandıracağız (Dewar’ın kendisi Sedgewick’in Cambridge’den
öğrencisidir).[16] (1) Bitkilerin embriyon gelişiminde tekrarlanış gibi bir şeyin olmadığı
genel olarak kabul edilmiştir. “Eğer tekrarlanış bir tabiat kanunu olsa ve dönüşümcülerin
inandığı gibi, bitkiler ve hayvanlar ortak bir atadan türeseler yukarıdaki durum anlaşılmaz
olur” (2) “Dönüşümcüler kuşların dişe sahip atalardan türemiş olduklarına inanırlar, ancak
onların hiç birisinin embriyonunda diş izleri bulunmamıştır.” (3) İnsan fetüsünün başı,
fetüs geliştikçe evrim teorisinin gerektirdiği gibi gittikçe daha da büyük hale gelmek
yerine, oransal büyüklük itibarıyla gitgide küçülür.” (4) “Büyüyen embriyon, idrar
sisteminin atadan bu yana varsayılan tüm aşamalarını sergilerken, solunum sisteminin
solungaçlardan akciğerlere geçişinde farzedilen aşamaların hiçbirini göstermez.” (5)
Evrimci doktrinin dayanaklarından birisine göre, günümüzdeki at beş tırnaklı bir atadan
türemiştir. Gelgelelim atın embriyolojisi beş tırnaklı bir atanın tekrarlanışını sergilemez.

Bununla bağlantılı olarak Dewar şuna işaret eder: “Bu durum, insan embriyonunda
varoluşunun 5. haftasından 8. haftasına kadar bir kuyruğun bulunmasının, uzun kuyruklu
bir ata aşamasının tekrarını gösterdiğini iddia etmekten dönüşümcüleri alıkoymaz. Bunun
tekrarlandığı varsayılır, fakat atın soyundaki beş tırnaklı aşama öyle değildir.” Ve bizzat
embriyondaki kuyruğu ele alarak, ilginç bir gözlemde bulunur:

Erken bir dönemde, yani, insanın ikinci ayından önce, insan embriyonunun (aslında her omurgalı embriyonunun)

kalçanın ya da anüsün arkasında uzayan bir bağırsak parçası sergilediğini akılda tutmak önemlidir. İnsan

embriyonuna ait kuyruğun kuyruklu bir atanın kalıntısı olduğunu iddia eden kişi, eğer mantıklı olmak istiyorsa, anüs-

ardındaki bağırsakın, tüm hayatı boyunca arkasında bu tuhaf organ çıkıntısı ile dolaşmış bir atanın kalıntısı olduğunu

iddia etmelidir. İnsan embriyonuna ait kuyruk üzerine uzun yazılar döktürenler genelde anüs-ardındaki bağırsak

parçası konusunda sessiz kalmaktadırlar.

Dewar’ın tekrarlanış meselesini vurgulamak amacıyla ortaya koyduğu zengin materyalden
seçilmiş son bir örnek bu kısa taramayı tamamlamaya yetebilir. Bu seçki “dönüşümcülerin
şaşmaz bir şekilde” en kesin delil parçaları olarak zikrettikleri, omurgalı embriyonların
gelişmesindeki farazi “balık aşaması” ile ilgilidir. “Doğru olan şu ki,” diye yazar Dewar,
“dört katlı bir bina inşaat esnasında iki katlılık aşamasından niye geçmek zorundaysa,
embriyon da şu sözde balık aşamasından aynı nedenle geçmek zorundadır.” O bu konuyu
oldukça bilgilendirici bir paragrafta özenle işler. İşte şimdi bu paragrafı uzun uzadıya
iktibas ediyoruz:

Adına balık kalbi ve solungaç kavisi (gill-arches) denilen şeyler teşekkül etmek zorundadır çünkü embriyonun baş

bölgesi çok erken bir dönemden itibaren bol kan desteğine ihtiyaç duyar. Bu da erken bir kalp ya da pompalama

organı ile basit bir kan dolaşım sistemi oluşumunu zarurî kılar. Bunlar, daha yüksek düzeydeki hayvan için zorunlu

olan dört odacıklı kalbin geliştirilmesine henüz zaman varken şekillenmek zorundadırlar. Bunu başarmak içinse iki

çareden birisi benimsenmelidir. Ya karmaşık olan bir başka kalp gelişirken, fonksiyonu yerine getirmek üzere basit



bir kalp geliştirilmelidir, yahut ta daha basit olan kalp öyle inşa edilmelidir ki, bir yandan kalp olarak faaliyete devam

ederken bir yandan da dört odacıklı bir kalbe dönüşebilsin. Ele aldığımız durumda sonraki yol benimsenmiştir ve en

sade bir düzenleme ile bu basit kalp, sürekli çalışırken dört odacıklı bir kalbe çevrilir. Diğer bazı organlarda ise -

mesela böbrek gibi- evvelki yol benimsenir.

* * *

Dönüşümcü teoriyi destekleyen bir başka ünlü argüman ise gelişmemiş ya da izsel
(vestigial) organlar üzerine bina edilmiştir. Bunlar canlı türlerde bulunan, görünüşte
gereksiz yapılardır. “Apaçık bir yararsızlık damgası taşıyan bu tuhaf durumdaki organlar ya
da kısımlar,” diye yazar Darwin, “tabiatın tamamında yaygın ya da hatta umumîdir.
Bedeninin şu ya da bu kısmı ilkel durumunu muhafaza etmeyen bir yüksek hayvan ismi
vermek neredeyse imkânsız gibi.” [17] Ve dönüşümcü, yine burada da kendi düşüncesinin
lehinde deliller görür. Gerçekten de olay özellikle açık seçik ve ikna edici gibidir.
“Büyüyünce başlarında diş kalmayan balinaların fetüs dönemindeyken dişlerinin
olmasından; ya da doğmamış buzağıların üst çenelerindeki, hiç bir zaman dişetini yarıp ta
çıkmayan dişten daha tuhaf ne olabilir ki?”[18] Elbette burada ima edilmek istenen, bu
tuhaf vakıaların tek ve biricik açıklama olarak ancak dönüşümcü hipotezi kabul ettikleridir.
Fakat durumun burada da Darwin’in hayal etmiş olduğundan çok daha karmaşık olduğu
ortaya çıkmaktadır ve bilgideki artışla birlikte manzara değişmiştir. Vialleton’un belirttiği
gibi:

Bunların (başka organların izi olarak kaldığı varsayılan kısımların) belirli bir bölümü özel olarak incelenmeyi hakederler,

çünkü Darwin’in gözünden kaçmış bir rol oynarlar. Gelişkin durumlarında dişlerden yoksun olan balina fetüsündeki diş

başlangıçlarını ve bazı geviş getiricilerin üst kesicilerini ki bunlar, üzerlerindeki dişetlerini hiç bir vakit yarmazlar

hakikaten iz olarak kalmış organlar diye nitelendirirken, Darwin, kendilerini saran kısımlara nisbetle çok geniş olan bu

başlangıçların çene kemiklerinin teşekkülünde çok önemli bir rol oynadığını, bu organların o kemiklere, kalıba girmeleri

için gerekli dayanak noktasını (point d’appui) sağladığını unuttu. Bu itibarla, başlangıç organlarının bir fonksiyonu

vardır.[19]

Ve seçkin Fransalı anatomici söylediklerini pekiştirerek şöyle devam eder düşüncelerine:
“Diğer deniz memelilerinden farklı olarak, whalebone balinasında, (fetüsteki dişlerin)
tertibi, şekilleri ve sayıları, soyu tükenmiş bir atanın kalıntıları olmaktan çok öte, bunların
kendilerine özgü bir tekilliğe ve nedenselliğe sahip olduklarını gösterir, çünkü çoğalırlar ve
çenenin uzunluğuna uygun hale gelirler.” Her şeye rağmen whalebone balinası mitinin
hâlâ yaşadığı ve bugüne dek bu konuda otorite olan kitaplarda bir tür kutsal
gerçekmişçesine sık sık nakledildiği de buraya kadar söylediklerimize eklenebilir.

Genel anlamda konuşulacak olursa, “faydasız” organlarla ilgili asıl zorluk, sonunda faydalı
olduklarının ortaya çıkabilmesidir. Fetüsteki dişler vakasında olduğu gibi, iz olarak kaldığı
varsayılan şeyin pekâlâ gizli bir faydası olabilir -belki sadece embriyon gelişiminin özel bir
devresinde işe yaramakta, ya da bir şekilde bu gelişme onları gerektirebilmektedir.



Gerçekte “apaçık bir yararsızlık damgası” diye bir şey yoktur. Meselâ fazla uzak olmayan
bir geçmişte henüz endokrin sisteminin görevi fiilen bilinmiyordu, ve beyin epifizi ile
hipofiz bezi gibi organlar hiç bir ayıplanmaya uğramadan gururla ‘iz olarak kalmış’ diye
gösterilebilirdi. Fakat bilimsel bilginin ilerlemesi ile bu türden adayların listesi hatırı sayılır
ölçüde kısaldı ve bugünkü durumda sayıları oldukça düşük. Üstelik, atların nasır kemikleri,
çift-toynaklıların yan ayak parmakları, mağarada yaşayan hayvanların gözleri ya da
görmeyen böceklerin kanatları gibi geleneksel “gösteri parçaları” ya etkisiz hale geldiler
ya da en azından ciddi bir şekilde şüpheye maruz kaldılar. [20] Hatta insandaki apandis
dahi tartışmalı hale geldi. Zira bir otoritenin kabul ettiği gibi, “zengin kan tedarikine
bakılırsa onu bozulmuş olmayan ve özelleşmiş bir yapı olarak görmek neredeyse kesinlikle
doğrudur.”[21]

Bu arada, sözde iz olarak arta kalmış organlara o kadar hürmet ve itibar gösterilirken,
gelişme halindeki organlar konusundan nâdiren söz açıldığını belirtmek de ayrıca ilginç
olacaktır. Yine Dewar’ın işâret ettiği gibi evrim teorisi izsel organları değil gelişme
halindekilerin varlığını gerektirir: yani henüz hiç bir faydaları olmayan fakat gelişmiş
durumlarında faydalı hale gelecek olan ilkel organları. Fakat öyle görünüyor ki, bu türden
hiç bir organ tesbit ve teşhis edilemedi, gerek fosil kaydında olsun gerekse yaşayan
türlerde. “Bildiğim kadarıyla,” der Dewar, “hiç bir fosil gelişme halinde bir organ eseri
göstermez: bilinen en erken yüzgeçler tamamen gelişmiştir. En eski bacaklar ve kanatlar
da öyle; ister böceğe, kuşa, ya da yarasaya ait olsunlar isterse pterodaktil adındaki uçan
dev sürüngene.” Ve yaşayan türlere gelince, şöyle belirtir düşüncesini: “Eğer bu türler
gerçekten evrimleşiyorlarsa, onların büyük çoğunluğu hepsi de gelişmesini tamamlamaya
doğru giden ‘gelişme halindeki yapılar’ sergilemelidir, tanımlanamayan nasır yahut
urlardan, hemen hemen kullanıma hazır yapılara kadar. Bir tanecik bile mevcut değil gibi
görünüyor!”[22] .

* * *

Farklı türlerin üyeleri arasındaki soysal yakınlık derecesinin halihazırdaki kan
yakınlıklarında yansıtılmış olabileceği de önerilegelmiştir. Şimdi farklı kan tipleri arasında
ilişkiler kurmak bir hayli kolay. Meselâ bir hayvandan alınan az miktar bir kan bir başka
hayvana enjekte edildiğinde genellikle bir tepkime (reaksiyon) oluşur ve bu tepkime bir
anti-serum teşekkülünü sonuç verir. Ve bir kan diğeriyle karıştırıldığında bu anti-serum bir
kan proteini çökelmesine sebep olur ki, bu çökelme ölçülebilir (diyelim ki yüzdelik bir
cetvelde). Böylece eğer X hayvanı ile işe başlanırsa, anti-X serumu değişik miktarlarda
çökelmeye neden olacaktır ve bu miktar, X tipi kanla olan kan yakınlığı derecesinin bir
ölçüsü olarak alınabilir. Meselâ anti-human (insan kanına karşı gelişen) serum insanda %
100 oranında, gorillerde %64, orangutanda %42, şebeklerde %29, öküzlerde %10,
geyikte %7, atlarda %2 ve kangurulardaysa %0 çökelmeye neden olacaktır. Tabii burada
cevaplanmamış olan, bu rakamların soysal ilişkiler ile herhangi bir bağları olup olmadığı
sorusudur. Ama yine de evrimin elebaşıları bu tür verilere dayanarak yukarıda sayılan
türler arasında en yakın akrabamızın goril, ondan sonra orangutan, şebek, öküz ve



diğerleri olması gerektiği sonucuna ulaşmaya müthiş biçimde eğilimli olmuşlardır. Aslında
kan çökelmesi verilerinin resmi olarak bu tarzda yorumlandığı bir dönem bile olmuştur.
1909’daki ilk otoritelerden birinin açıklamasında da bariz şekilde görülür bu: “Burada
insan ile maymunlar arasında yalnızca tamı tamına bir kan bağı olduğunun ispatımnı
görmekle kalmıyor, farklı temel maymun gruplarıyla olan ilişkinin derecesini de hata
ihtimalinin ötesinde tesbit edebiliyoruz.” [23] Diğer taraftan, daha sonraki izahatlar bu
noktada bariz biçimde daha az dogmatik olma eğilimindeler. Meselâ yukarıdaki verilerin
alındığı Britannica maddesi sadece “bu rakamların kimyasal benzeşme ve yakınlık ölçüsü
olarak hizmet ettiği”ni belirtir. Fakat hangi tür “yakınlık”: kimyasal mı soysal mı? Yazar
bunu söylemez. Ancak yine de, söz konusu neticeler “Evrimin Delili” başlığı altında
sunulduğu için, ima edilen şeyin yanlış anlaşılması imkânsızdır. Bu materyal başka hiç bir
şekilde olmasa bile, en azından bir tuzak olarak kullanılagelmiştir.

Bu sahadaki ilk hevesin kan çökelmesine dair 1904’te Nuttall tarafından yayınlanan
(16.000 kadar deneyi içeren) kapsamlı verilerce uyandırıldığını belirtmek ilginç olabilir.
Şimdi öyle görünüyor ki, maymunlarla kan yakınlığının keşfinin neden olduğu heyecan
yüzünden, sonuçların diğer yönleri açık açık görmezlikten gelindi. Örneğin, bazı
maymunlara kendi hemcinslerine olduklarından daha yakın bulunan insanlar var, veyahut
da kimi insanlar “et oburlara, kemirgenlere ve toynaklılara sanki onlar kendi
cinslerindenmişçesine akraba” durumdalar. Kimi verilere göreyse en yakın kan bağına
sahip olduğumuz akrabalardan birisi balina olarak görünüyor! Evrim üzerine yazılan
günümüzdeki pek çok kitapta, kan çökelmesi deneylerinin soy yakınlığını gösteriyor gibi
yorumlanmasından sessizce el etek çekilmiş olması hiç de şaşırtıcı değildir.

* * *

Bu özetlemeyi yaparken bir başka geleneksel delil kaynağı da atlanmamalı: yani yaşayan
formların değişebilirlik derecesine ışık tutan, tür ıslahı (üretme) ve genetik deneyleri.
Belirli bir türün yeni çeşitlerinin seçici üretme (tür ıslahı) vasıtasıyla elde edilebileceği
gerçeği Darwin’i büyük oranda etkilemişti ve bir anlamda bu gözlem onun teorisinin
başlangıç noktasını teşkil eder. Diğer bir ifadeyle, seçici üretme Darwin için evrimleştirici
sürecin asıl modeliydi. Islahın (seçici üretmenin) küçük çapta yaptığını Tabiat tabiî
ayıklama (natural selection) mekanizması yoluyla çok büyük çapta başarabilirdi: onun
fikrinin özü buydu. Ve böylece Türlerin Kökeni, “Evcilleştirme Adı Altında Değişme” başlıklı
bir bölüm ile başlar ve bölümdeki argümanın tamamının, bu bir sürü gözlemle
örneklendirilmek istenen ‘değişebilirlik’ kavramı üzerinde dönüp dolaştığını görürüz. Fakat
onun iddialarını değerlendirirken, şunu gerçeğin yararına olduğu kadar Darwin’e karşı da
adil olmak için aklımızda tutmalıyız ki, 1859’da modern biyoloji henüz bebeklik
çağındaydı. Genler, Mendel soyaçekimi, mutasyonlar, endokrin sistemi ve canlı formların
değişebilirliğiyle ilgili olan diğer hayatî faktörlere değin herhangi bir bilginin olmadığı bir
zamanda, insan, gözlenebilir olgulardan yola çıkarak büyük genelleştirmeler ileri
sürebilecek bir konumda hiç de değildi. Şimdi biz meseleye halihazırdaki bilginin ışığında
bakarak, genetik gerçeklerin neler olduğunu ve hangi sonuçlara işaret ettiğini ele alalım.



Her şeyden önce, evcil üretimin (ıslahın) tür sınırlarının ötesine taşmadığı elbette kabul
edilecektir. Dolayısıyla binlerce ıslah üretimi neslinden sonra, bir köpek hâlâ bir köpektir
ve büyüklük, oranlar, renk ve diğer özelliklerdeki hatırı sayılır değişime rağmen, her cins
açık bir şekilde temel formun ayırdedici izini taşır. Üstelik vahşi ırktan daha yüksek
cinslere doğru gidildikçe, yeni tiplerin üretilmesinin tedricen daha da zor bir hale geldiği
iyi bilinir: yeni form potansiyeli, öyle görünüyor ki sınırsız değildir. Ve sıra, meyve sineği,
y a n i Drosophilia melanogaster[24]’i de içeren ünlü çalışmalar gibi bilimsel ıslah
deneylerine geldiğinde manzara esas itibarıyla olduğu gibi kalır. Gerçi bu deneyler -ki
milyonlarca örneği ve binlerce nesli kapsar- yığınla ucûbe (hilkat garibesi) üretmiştir;
fakat öyle görünüyor ki hiç bir yeni tür oluşmadı. Hatta, mutasyon oranını yaklaşık 15.000
kat artıran X-ışını uygulaması dahi bu gerçeği değiştirmedi. Başka türlerde de sonuç aynısı
oldu. Yarım yüzyılı aşkın bir süre harcanan muazzam çabaya karşın hiç kimsenin tabii
türlerin açık seçik bir dönüşümünü gerçekleştirmeyi başaramadığı görülmektedir. Müsbet
terimlerle ifade edilecek olursa bu, canlı formların istikrarı ve sabitliği lehinde ezici bir
delildir. Caullery yarım yüzyıl önceden “şu anki organizmalarda deneyler sonucu varlığı
kesinleşen istikrar”ı ilan ederken bunu dile getirmişti zaten:

Elli yıldır hayal edilebilenin aksine, son zamanlardaki araştırmalar, daha ziyade, hayvan ve bitki formlarının var olan

sabitliklerini koruduğu fikrini tasdik etti ve onların değişimlerini, soyaçekim zincirinde muhafaza edilmeyen tamamıyla

münferit fenomenler ya da her bir türe ait tipin sınırları içinde cereyan eden kısıtlı farklılaşmalar düzeyine

hapsetti.[25]

Kuramsal bazda, genlerin ve Mendel soyaçekim mekanizmasının keşfi, Darwin’e ait sınırsız
değişebilirlik kavramına ciddi bir darbe indirmişti. Ardından mutasyonların keşfi girdi
sahneye ve bu “önemli atılım”ın gerekli esnekliği sağladığının ortaya çıkacağına dair
umutlar arttı. Ancak sonunda bu da evrimciyi düş kırıklığına uğrattı. Herşeyden önce,
mutasyonların hemen hemen şaşmaz bir şekilde zararlı olduğu kısa zamanda bilinir hale
geldi. Nobel ödüllü bir kişinin belirttiği gibi “Mutasyonların büyük çoğunluğu kötüdür.
Esasen iyi olanları o denli nadirdir ki hepsini de kötü olarak görebiliriz.” [26] Dolayısıyla,
evrimsel ilerleme için gerekli asli mekanizmanın kesinlikle yanlış yönde giden bir süreçte
bulunabileceği şeklindeki beklenti başından beri şüpheli görünmektedir. Fakat mutasyona
bağlı değişimlerin yalnızca yönünün değil aynı zamanda büyüklüğünün de hayal kırıcı
olduğu ortaya çıktı. “Bugün genetikçilerin çalışmaları sayesinde bilinmektedir ki,” diye
yazar Bounoure, “mutasyon yalnızca nisbeten minik ayrıntıları etkiler ve asla tür
çerçevesinin ötesine taşmaz.”[27]

Derken, 1973’den bu yana, gen-bağlama (gene-splicing) ya da resmen isimlendirildiği
şekliyle “birleştirilmiş DNA araştırması (recombinant DNA research)” tekniğinin
bulunmasını takiben, manzaranın asıl itibarıyla değişip değişmediği sorusu ortaya çıkar.
Elbette ki mübalağalı iddialar bol bol ileri sürülegeldi ve evrimin ele alındığı yerlerde sık
sık olduğu gibi hayal ile gerçeği birbirinden ayıran çizgi gözden ırak tutuldu. Böylece bize,
güya evrimin genetik mekanizmasının nihayet tüm çıplaklığıyla açığa çıktığı ve şimdi artık



evrimin nasıl işlediğini açık seçik anlayabilecek bir konumda olduğumuz tekrar tekrar
söylendi -sanki makro-evrimsel dönüşümler diye bir şeyin vuku bulduğunu ta başından
beri biliyormuşuz gibi! Bu arada durumu daha gösterişsiz bir şekilde ortaya koyanlar da
olacaktı; meselâ “moleküler genetiğin Darwinizme paleontolojinin sunduğundan çok daha
iyi bir savunma malzemesi vermekte” olduğu iddia edilir ki, bu gerçekten de çok az şey
söyleyen bir ifadedir. [28] Fakat bu azıcık dahi vaktinden evvel verilmiş bir hükümdür; zira
Harvard’lı evrimci Edward Wilson’ın geçenlerde Amerikan Fen-Edebiyat Akademisinde
(American Academy of Arts and Sciences) yapılan (“Darwinizm: Moleküler genetik ile
büyüyen sentez” konulu) bir toplantıda dile getirdiğine göre: “evrimle ilgili soruların bazı
cevaplarını moleküler seviyede bir kaç yıl içinde görmeye başlayacağız.” Belki; fakat bu
esnada şu kabul edilmeli ki, Wilson’ın sözünün devamında dediği gibi, halihazırda
moleküler genetiğin “tülleşme, makro-evrim ya da evrimin oranları hakkında söyleyeceği
fazlaca bir şey yoktur.” Fakat bir gün gelip olacağına dair uzmanlar arasında yaygın bir
beklenti bulunduğu görülmekte. “Eninde sonunda,” diye tahminde bulunur Rudolf Raff,
“evrimsel mekanizmalar gen yapısı ve bunlarda yapılan yeniden düzenlemeler açısından
muhtemelen izah edilecektir, ama gidilecek çok uzun bir yol var daha.” Ve buna şu da
ilâve edilebilir: makro-evrimin açıklanabilmesinden önce, bir defa, onun var olduğu tesbit
edilmelidir, ki işte burada da “gidilecek çok uzun bir yol var.” Şu anda -ister hoşa gitsin
ister gitmesin- türlerin bozulmaz ve dokunulmaz bir istikrârı, ezici tecrübî gerçek olarak
varlığını muhafaza etmektedir.

* * *

Evrim doktrininin genelde sanıldığı gibi hiçbir şekilde iyi kurulmuş bir teori olmadığını
göstermek için yeterince şey söylendi. Darwinci tezin lehinde bir sürü olgunun öne
sürüldüğü doğrudur; ancak tâ başından beri, bir kaç tane diye geçiştirilemeyecek sayıda
bilim adamı ve düşünür -bunlar arasında evrimin en seçkin temsilcilerinden bazıları da
vardı- empirik argümanın zayıflığını farketmişti. Bu nedenledir ki, onlardan biri olan
Darwin görüşlerini dile getirirken oldukça tedbirliydi. Britannica’daki madde, “Darwin’in
kendisi evrimin ya da türlerin kökeninin ispatını sağladığını asla iddia etmedi;” diyerek
gerçeği teslim eder, “onun iddiada bulunduğu şey, başka türlü açıklanamaz olan birtakım
olguların evrimin vuku bulması halinde kolayca izaha kavuşacağıdır.” Hem kıtaca tanınan
teorisyen ve evrim teorisini yaygınlaştıran ünlü bir kişi olan Haeckel (bilim çevresinden bir
arkadaşına) şöyle yazacak kadar ileri gitti: “Bizim teorimizin deneysel deliller üzerine bina
edilmesini istemekten daha saçma birşey, teorimizi kavramaktan tamamen mahrum oluşu
bundan daha net gösteren hiç bir şey hayal bile edilemez.” Şimdi, İngiliz empirikçilerin, bu
kıtalı meslekdaşları ile bu hususta hemfikir olabilecekleri şüphelidir. Ancak şu açık ki her
iki tarafta da teori çoğunlukla a priori temellere dayanarak ileri sürülmüştür ve evrimci
hareketi motive eden ve götüren şey ne olursa olsun, terazinin kefesi, herhangi bir kesin
delil vasıtasıyla değil, ancak farklı rasyonel ve ideolojik kaygılar yüzünden evrimci
hareketten yana ağır basmıştır. Meselâ kendisi sadık bir evrimci olan Dampier yazılarında
pek çok şeyi itiraf eder:



Haeckel ile diğer materyalistler ve onlarla aynı safta bulunan, Germen ırkına mensup (Teutonic) filozoflar ve siyasî

teoriciler, takipçilerinin çoğunu Darwin’in kendisinden bile daha Darwinci yapan bu Darwinismusu yaratmak için elbirliği

ettiler... İnsanlar tabii ayıklanmayı evrimin ve türlerin kökeninin kanıtlanmış ve yeterli bir sebebi olarak kabul ettiler.

Darwinizm deneme niteliğinde bilimsel bir teori olmaktan çıktı ve bir felsefe, neredeyse bir din halini aldı.[29]

Bu düşüncelerde mevcut ilginç bazı imâları bir kenara bıraksak da, her hâlukarda, evrim
teorisinin zamanın icâbı olan bir doktrin olduğu onun kabulünü kolaylaştıran şartların
Avrupa düşüncesindeki bazı büyük akımlarca önceden hazırlanmış olduğu açıktır. Bir
başka bilim tarihçisi olan Hüseyin Nasr şöyle der:

Belirli bir bilim ile ilgili bir teorinin böylesi yaygın bir kabule mazhar olması aslında nadirdir. Belki de bunun nedeni

evrim teorisinin (sonradan halkta yaygınlaşan) bilimsel bir teori olmak yerine, sonradan biyoloji alanına da giren

‘genel bir eğilim’ olarak başlamasıdır. Tam da bu sebepledir ki kısa sürede, yararlı bir bilimsel hipotezden ziyade, bir

dogma olarak kabul gördü.[30]

Elbette, doktrinin dogmatik ya da a priori niteliği büyük oranda farkedilmemiş durumdadır
ve bilimsel çevrelerde bile evrimin aklî bir şüphe kabul etmeyecek denli empirik açıdan
doğrulanmış olduğu inancı hâlâ yaygındır. Ancak yine de şaşırtıcı biçimde, tersi de oldukça
sık şekilde kabul edilmekte. Fransa’lı seçkin bir biyolog (bize, “azıcık da olsa asla tek bir
gerçek evrim fenomenine şâhitlik etmediğimiz” bilgisini verdikten sonra) bu hususta
şunları söyler:

Ben, memelilerin kertenkelelerden, kertenkelelerinse balıklardan geldiğine kesinlikle inanıyorum -çünkü aksini yapmak

çaresini göremiyorum; fakat böyle bir şeyi düşündüğümde ya da yüksek sesle ifade ettiğimde onun hazmedilmez

korkunçluğunu görmekten de kaçınmamaya çalışırım ve onların imkânsızlığına, gülünç bir yorumla bir başka

imkânsızlık eklemekten ziyade, bu dönüşüm skandallarının kökenini muğlak ve müphem bırakmayı yeğlerim.[31]

Başka bir deyişle, bu bilim adamı bize, dönüşümcü teorinin “hazmedilmez korkunçluğu”na
ve “tek bir gerçek evrim fenomenine azıcık ta olsa asla şahitlik etmediğimiz” gerçeğine
rağmen, doktrini a priori nedenlerle kabul ettiğini söylüyor (“çünkü aksini yapmanın
çaresini göremiyorum”).

Diğer yandan, yarı-resmî iddia, hazmedilmez korkunçluğa yapılacak tüm referansları
görmezden gelir ve sadece doktrinin “aksi takdirde açıklanamaz” olan bir sürü fenomeni
tamamen tatmin edici bir tarzda açıklamayı başardığını iddia eder. Fakat belirli bir
fenomenin ne vakit “aksi takdirde açıklanamaz” olduğuna karar vermenin özündeki
zorluktan başka - ki bu konu üzerinde daha önce yorum yapmıştık-, bu iddianın yine de bir
başka derdi vardır. Çünkü pek çok olguyu kolayca açıklayabilmekten çok uzak olan
evrimci, teorisini kurtarmak için gerçekte sayısız ad hoc hipotezi şart koşmaya mecbur
kalmaktadır. Biz şimdiye dek, bu noktayı aydınlatan bir kaç örneği zaten ortaya koyduk:
Prekambriyen fosillerin eksikliği ile birleştirici bağların genel kıtlığı; tekrarlanışa eşlik eden



açmazlar; gelişme halindeki organların yokluğu; “saçmalıklarla dopdolu kan çökelmesi
verileri (Dewar); ve son mahcubiyet olarak da “şu anki organizmalarda deneyler sonucu
varlığı kesinleşen istikrar.” [32] Gelgelelim evrimci her defasında özel bir takım hipotezler
ile ve aslında genellikle de bu türden avuç dolusu teoriyle karşılık verebilmiştir. Meselâ
yaşayan formların gözlenen istikrarıyla yüz yüze gelindiğinde, sözkonusu nesillerin
ömürlerinin ya da sayılarının evrimsel dönüşümlerin açığa çıkmasına izin vermeyecek
denli küçücük olduğunu veya ele alınan türün şimdi artık bu tür dönüşümlerin vuku
bulmadığı bir aşamaya ulaştıklarını söyleyebilir insan. Fakat her ne kadar böylesi şartların
lehinde çok az delil varsa da ve uzmanlar arasında hangilerinin doğru olduğu konusunda
bir fikir birliği bulunmuyorsa da, elverişsiz gerçeklerin akla uygun ve teoriyi koruyacak bir
takım açıklamalarının her hâlukârda varolması gerektiğine yine de inanılır. Ve burada da
yine doktrinin a priori tabiatı kendisini gösterir. Dolayısıyla, sonu gelmez ad hoc hipotezler
yığınına gelince, evrimci bunları bir ‘asıl meseleden kaçma’ durumu olarak algılamaz, zira
en başta onun temel inancı gerçek bir sorgulamaya asla konu olmamıştır: evrim aslında
olmuş bitmiş (fait accompli) bir şeydir ve bunu görmemek, Haeckel’in çok önce söylediği
şekliyle “teorimizi idraktan tam bir mahrumiyet”i ele verir.

Durumun tabiatı itibarıyla, evrim doktrini empirik temellere dayanarak ispat edilemez; ve
günümüzdeki bazı bilim felsefecilerinin belirttiği gibi, işte tam da bu sebeple bu doktrin
aynı zamanda bir bakıma “yanlışlanamaz” durumdadır. Bu onun hem gücünü hem de
zayıflığını teşkil eder: yani Bounoure’in söylediği şekliyle, “bir dogma olarak gücünü ve
bilimsel hakikat olarak zayıflığını.”

* * *

Darwinizmin kendini Newtoncu Dünya Görüşünün nüfuzunun doruğa ulaştığı bir zamanda
kabul ettirmiş olması hiç de tesadüf değildir. İki doktrin arasında aşikâr bir bağ vardır,
çünkü Newtoncu öncüllerin gölgesi altında, şu ya da bu şekildeki Darwinizm gerçekten de
kaçınılmaz hale gelmektedir. Kapalı bir mekanik sistem kavramını tatmin eden bir
evrende ihtimaller büyük ölçüde indirgenmiştir. Üstelik, eğer bizzat yeryüzünün uzaklarda
bir zamanda varlığa doğduğu farzedilirse -ki başından beri de öyle yapılıyordu- hayatın
türeyişi ve türlerin kökenini dönüşümcü bakışın dışında bir yolla açıklamak için pek imkân
kalmamaktadır. Böylesi bir görüşün himayesi altına girilince, “aksini yapmak çaresi” elde
değildir.

Bilimsel inancın genel iklimi gözönünde bulundurulduğu sürece, durumun Darwinizmin
başlangıçtaki zaferinden bu yana kayda değecek bir değişme göstermediği görülecektir.
Öte yandan, katı atomculuğun ve ona eşlik eden Laplace determinizminin çöküşüyle, saat
gibi işleyen bir evren kavramının bilimsel yaptırımını kaybettiği de belirtilmelidir. Şimdi
gerçek bir saatin işleyişinin bile sırf istatistiksel kanunlar üzerine bina edildiği
bilinmektedir. Dolayısıyla, gerçek dünyanın, önceleri hayal edildiği kadar katı bir şekilde
bizim fiziksel kavrayışlarımızın zorunluluğu altında olmadığı anlaşılmaktadır, ki bu gerçek
özellikle de “küçük olanda” doğruluk kazanmaktadır. Tamamen gerçek manada, Tabiatın
işleyişi ondokuzuncu yüzyılın varsaymaya yöneldiğinden çok daha fazlasıyla esrarengizdir.



Bizzat fizikteki ilerlemeler, tabiî fenomenlerin herhangi bir mâkûl fiziksel mekanizma
açısından izah edilmesi ile ilgili, o zamana dek zerrece tahmin edilmemiş sınırları gün
yüzüne çıkardı. Hatta işin doğrusu, artık “fiziğin sıradan kanunları”nın bir canlı hücrenin
çekirdeğinde bulunacak yüksek yapılı madde formlarında geçerli olmadığından
şüphelenmek için güçlü nedenler var. [33] Burada özellikle kromozomlar içindeki,
organizmanın tüm yapısını ve fonksiyonlarını yöneten şu devâsâ moleküllerden -
genlerden- söz ediyoruz. Şimdi fizikî bir bakış açısından, esasta bu cisimcikleri maddenin
cansız formlarından ayıran şey, onların temeldeki düzensiz dağılımlarıdır (aperiodicity). Bu
nedenle onlar, üzerindeki her bir fırça darbesinin özel bir rol oynadığı itinâ ile işlenmiş bir
resmi andırırlar; oysa inorganik madde, basit bir desenin sürekli ve defalarca tekrarlandığı
geniş bir duvar kağıdı parçasına benzer. Şimdi, sıradan fizik kanunları -bizim normal
olarak sınayıp kullandığımız kanunlar- özde istatistiksel oldukları için, bunların katılara
uygulanabilirliği düzenli dağılıma (periodicity) bağlıdır. Benzetme yapacak olursak, resmin
aksine duvar kağıdında geçerlidir. Bu nedenle, “canlı maddenin yapısı hakkında tüm
öğrendiklerimizden hareketle,” diye yazar Schrödinger, “bu yapıyı karşımızda, sıradan fizik
kanunlarına indirgenemeyecek bir tarzda çalışıyor olarak bulmaya hazırlanmalıyız.”[34]

Bu, biyosferde hiç bir kanunun -ya da hiç bir fizik kanunun- işlemediği anlamına gelmez.
Nerede hayat varsa orada nizâm vardır; ve hem de öyle bir nizâm ki, inorganik sahada
karşımıza çıkan herşeyi tamamen aşan bir derecededir. Aslında, her canlı organizmanın
mücadele etmesi gereken temel problem, bu muazzam düzeni, her tarafı kuşatan
düzensizliğe rağmen muhafaza etmektir; ve tüm hayatî mekanizmaların, göründüğü
kadarıyla, tamamen bu görevin başarılması için kurulduğu ilâve edilebilir. Üstelik
organizmal düzen sadece -“negatif entropi” bakımından ölçüldüğü gibi- derece açısından
değil, tür açısından da farkedilir: bu ise “düzensizlikten çıkan düzen”in tersine,
Schrödinger’in “düzenden çıkan düzen” adını verdiği şeydir. Ve hiç şüphesiz, bu farkın çok
kapsamlı sonucu vardır. Sıra adına hayat denen esrarengiz şeye geldiği zaman, onun en
basit biçimde ortaya çıktığı yerlerde bile tamamen yeni bir manzara ile karşı karşıya
kalınır.

Canlı organizmaların özellikle dikkate değer bir yönü “bütünün önceliği” diye
terimlendirilebilecek olan şeydir. Bir bütün, parça çokluğu sergileyen bir şeydir. Analitik
zihinde bütünü parçalarına indirgeme, ya da başka deyişle, bütünü bileşenlerinin sırf bir
toplamı ya da kümesi olarak kavrama eğilimi vardır. Bu bakış açısının atomculuğun ve
genelde klasik fiziğin tamamen ayırdedici özelliği olduğu belirtilmeli.[35] Fakat kuantum
teorisinin gelişi ile manzara değişmeye başladı. Planck 1929’da şöyle yazıyordu: “Modern
fizik bize öğretti ki, herhangi bir sistemin mahiyeti onu bileşen parçalarına bölmek ve her
bir parçayı kendi başına incelemek suretiyle keşfedilemez, çünkü böyle bir yöntem
çoğunlukla sistemin sahip olduğu ehemmiyetli özelliklerin gözden yitmesi demektir.” [36]

Ve inorganik yapılardan canlılara doğru gidildikçe, bu prensip en yüksek önem düzeyine
ulaşır. Bu nedenle biyoloji sahasında mekanist teorinin tam karşıtı olan bir teze ulaşılır
aslında: burada parçalardan bütün ortaya çıkmaz, daha ziyade parçalar (parça olarak)
varlıklarını sözkonusu olan bütünden alırlar.



Organizma elbette ki sayısız bileşenlerine bölünebilir; ancak o yine de kesinlikle tek bir
temel formun örneği olan tek bir organizmadır. Üstelik biliyoruz ki bu form, genetik
kodlanma yoluyla her hücrenin çekirdeğinde kaydedilmiştir. Ve bu merkezlerden hayatın
her veçhesini yönetmektedir. Denilebilir ki ‘formun kendisi’, herşeyin etrafında döndüğü ve
her organik yapının kendisine uygun fonksiyonları aldığı ‘merkez’dir.

Şimdi, en büyük problem bu formun, ya da dilerseniz diyelim ki bu hârikulâde düzenin
kaynağını izah etmekte. Buna verilen Darwinist cevap, özü itibarıyla düzenin
düzensizlikten kaynaklandığı ya da daha büyük düzenin daha küçükten türediği
yolundadır. Darwinizm, ilkel organik formların inorganik maddelerden -resmin duvar
kağıdından- nasıl türediğine dair kafa karıştırıcı soruyu bir yana bırakarak, türlerin
dönüşümünün temelde üreme süreci yoluyla başarıldığını savunur. Dolayısıyla yeni
organik formların kökenini, tabiî fonksiyonu tam tersi olan bir biyolojik mekanizma ile
açıklamaya çalışır: yâni, sözü geçen mekanizmanın da tüm gücünü ve etkililiğini
kendisinden aldığı sözkonusu formun korunması ile. Kendi adımıza konuşmak gerekirse,
modern fizik ve biyolojinin öğretmek zorunda olduklarıyla daha doğrudan bir uyuşmazlık
içinde olan bir başka teori düşünmek bizim açımızdan zor olurdu.

* * *

Canlı organizmanın tılsımı onun formunda yatmaktadır. Organizmanın her parçası ve her
bir işlemi, onun tüm dört-boyutlu yapısı bu formdan kaynaklanır. Fakat bu form, mahlûka
hayat veren bu düzen prensibi nedir acaba? Bu soruya Hristiyanca bir cevap vermek için
tek yapılması gereken metafiziksel doktrinin esaslarını hatırlamaktır: yâni yaratılışın bir
tecellîden ibaret bulunduğu ve St. Bonaventure’un bildirdiği gibi “her mahlûkun, mahiyeti
itibarıyla, ezelî Hikmetin bir tür sureti” olduğu şeklindeki önemli iddiayı. O zaman, bu
iddiayı şu sonuç takip edecektir: bizim organizmanın temel formu dediğimiz şey, Allah’ın
Hikmetinde ya da Kelâmında varlığını sürdüren ezelî bir ilkörneğin (archetype) açığa
çıkmasından başka bir şey olamaz. Nihaî açıklanışıyla, form yoluyla ‘düzen prensibi’ ve
‘hayatın kaynağı’ olarak parıldayan şey, Kelâmın kendisidir.

Ancak, her ne kadar form bir arketipin kopyası durumunda ise de, küremizi mesken
edinen muhtelif bitki ve hayvan türlerinin gerçekte nasıl meydana geldikleri sorusu hâlâ
orta yerde durmakta. Türler Allah tarafından zaman içinde belli bir özel noktada, belki de
bazı köktencilerin inandığı gibi iki üç “yirmi dört saatlik gün” içinde mi yaratılmıştı acaba?
Ya da Hristiyan doktrini, bilimsel zihniyete daha yatkın başka yorumları mı kabul eder?
Özellikle de, Hristiyan düşünceyi dönüşümcü hipotez ile uzlaştırmak mümkün mü?

Bu soruları cevaplayabilmek için, herşeyden önce, yaratılış fiilinin zamansal olmadığını
kavramak gerekir. Allah’ın kâinatı, ister altı bin isterse yirmi milyar yıl önce olsun,
geçmişte bir zamanda yaratmış olduğunu sanmamalıyız. Buradaki asıl önemli nokta,
zamanın Allah için değil, yaratılmışlar için geçerli olduğudur. Hem yine, Allah zamanda
değil, “başlangıçta” (Tekvin 1:1) faaliyette bulunur ki, bu terim St.Basil’in açıkladığı
şekliyle “çabucak geçen (instantaneous) ve hissedilmez yaratılış anı”na işaret eder. [37]



Üstelik, “bölünmez ve doğrudan/anî”[38] olan bu “başlangıç”, nunc stans”tan, yani 3.
Bölümde üzerinde onca şey söylediğimiz daima hâzır ve mevcut (ever-present)
“şimdi”den başkası değildir. Meister Eckhart’ın söylediği gibi “Allah âlemi ve tüm eşyayı bu
mevcut şimdide yapar.”[39]

Öyleyse türlerin eşzamanlı biçimde -“hep birden”- yaratıldıkları düşüncesiyle, zahirde
onunla tezat oluşturan, türlerin ardarda ve belirli bir zamansal sıra içerisinde var
edildikleri şeklindeki görüş arasında gerçekte bir uyuşmazlık yoktur. İlk halde, meseleye
“ezeliyetin görüş açısından” -Skolastiklerin deyişiyle, sub specie aeternitatis- bakıyoruz,
oysa ikincisinde aynı şeye zamansal bir perspektiften bakmadayız. Kabul edilecektir ki
bizim her zamanki normal halimize uyan, ikinci bakış açısıdır. Bizim için, “binlerce yıl önce
geçip gitmiş zamanın şimdi Allah’a tam bu an kadar yakın ve O’nun huzurunda mevcut
olduğu”nu anlamak oldukça zordur. [40] Demek ki bu tür şeyleri anlamakta zorlanmamıza
şaşırmak için pek az neden var!

Hristiyanlığın üzerinde ısrar ettiği gerçek, istisnasız tüm canlı mahlûkların Allah tarafından
yaratılageldiğidir: “olmuş olanlardan hiçbirşey onsuz olmadı.” (Yuhanna 1:3) Fakat
herşeyin “başlangıçta” yaratıldığını söylerken, bunun “sermedi, daima var olan bir
başlangıç olduğu”nu aklımızda tutmalıyız.[41] Hem İsa der ki “Benim Babam şimdiye dek
çalışır” (Yuhanna 5:17).

Ancak bu, Allah’ın her cins ya da türün ilk atalarını özel bir tarzda mı adetâ doğrudan mı
yoksa değişmez bir şekilde tâli (=ikincil (secondary)) sebeplerin ardarda eklenmesi
yoluyla mı yarattığı sorusunu açıkta bırakmaktadır. Oysa bu soru, yaratış fiilinin, (ezelî
değil) kozmolojik bakış açısından düşünüldüğü sıradaki hareket tarzına (modus operandi)
dair bir sorudur ki, bu mesele hakkında Kutsal Metnin söyleyeceği galiba çok az şey var.
Bilhassa Tekvin’deki izahat, kabaca dünyadaki hayatın, canlı formların yüksele yüksele
insanda zirveye erişen bir silsilesi yoluyla tedricî bir şekilde ortaya çıktığını ima eder. [42]

Üstelik sık sık iddia edildiği gibi, Kutsal Metinde dönüşümcü hipotezi açıkça dışlayan bir
yer yoktur. Biz, türlerin dönüşümünün imkânsız olduğunu yahut asla vuku bulmadığını
mutlak bir kesinlikle söyleyemeyiz. Aslında “Allah bu taşlardan İbrahim’e çocuklar
dikmeye kâdirdir” (Matta, 3:39) ayeti doğru olduktan sonra, neden balıklardan
kertenkeleler ve kertenkelelerden de memelileri türetemesin ki?

Fakat sorun şu: O gerçekten öyle mi yaptı? Ve Hristiyan geleneğinin hâkim düşüncesine
göre sorunun cevabı ‘hayır’. Gerçekten de Patristik ve Skolastik yazarlar arasında, her bir
tabiî türün orjinal atalarının, alışılmış tâli (=ikincil (secondary)) sebepler zinciri yoluyla
teşkil edilmediği -onlar “döl tohumundan” doğmamışlardı -fakat, aşağı yukarı doğrudan
yaratışa tekabül eden özel bir şekilde var edildikleri anlamına gelen bir inanç birliği
vardır.[43] Böylece, bu doktrine göre, canlı mahlûklar iki şekilde türeyebilirler: hayvan ya
da bitki tohumunu bir aracı sebep olarak içermeyen aslî (primary) ya da “dikey” türeme
biçimi yoluyla; ve tâlî (secondary) ya da “yatay” biçim yoluyla, yani tabii bir süreç
vasıtasıyla. Fakat aynı zamanda unutmamalıyız ki, tabiî süreç te tüm etkililiğini, en az aslî



türeme kadar, Allah’ın kudretinden alır. [44] Dolayısıyla, son tahlilde iki tarz arasındaki fark
suretler alanına aittir, her iki halde de aynı kalan ‘nihaî sebeb’i etkilemez.

Aslî türeyişle ilgili olarak bize sorun çıkartan şey, onun meydana gelişini göremeyişimiz ve
de böyle bir şeyin nasıl vuku bulabileceğini tahayyül edemeyişimizdir.

Ancak bu, içinde kendimizi ‘dünyamızın sınırlarını aşan gerçeklerde kesin bir şekilde karşı
karşıya bulduğumuz açmazdan başka bir şey değildir. Biz bir fenomeni tabiî ya da bilimsel
bir şekilde anlamak için onun tâlî nedenlerini araştırıp bulmak zorundayızdır. Fakat işte bu
tam da aslî türeme durumunda yapılamayacak bir şey. Belki de -burada mucizelerde
olduğu gibi[45] - hiç bir tâlî neden yoktur, ya da belki de nedenler bizim ulaşamayacağımız
denli ince ve esrarengizdir. [46] Her iki durumda da, harika bir şeyle, kapalı ve kendine
yeterli olarak tanımlanan alışılagelmiş bir evren yanılsamasını tuzla buz eden bir fenomen
ile karşı karşıyayız.

Şu halde ilk kökenler vardır ve aslında olmalıdır da. Geriye doğru takip edilen her tâlî
nedenler zinciri sonunda bir tılsımın sahiline götürmelidir bizi: fiziksel kozmoloji bile
nihayet bunu kabul etmiş görünüyor. Aynı şekilde, ilk türlere doğru giden biyolojik
silsileler gözönünde bulundurulduğunda daima bir “kayıp bağ” bulunmalıdır: tek sorun,
bunların çokça mı -her bir tabiî tür için bir tane-olduğu yoksa soy ağacının dallarının,
yaratılışın sırrı -tabir caizse- tek bir noktada yoğunlaşıyor görünsün diye tek bir ortak aslî
ataya kadar mı araştırılıp bulunacağıdır. Şimdi, geleneksel Hristiyan düşüncesi, daha önce
de gördüğümüz gibi iki temel türeme biçimi önererek yukarıdaki alternatiflerden ilkini
yeğlemiştir. Üstelik, modern evrim teorilerinin benzer şekilde iki evreli bir süreç
kavramında (Zweiphasenhypothese diye adlandırılıyor) birleşmeye yüz tutmaları da
ilginçtir. Bu süreç içinde mikro-evrimsel evrelerin, köklü bir şekilde yeni formların
meydana çıkmasına vesile olan “yaratıcı patlamalar” ile nöbetleşe süregeldiği
düşünülmektedir. Modern ve geleneksel doktrin arasındaki temel ayırım noktası tabii ki bu
patlayışsal ya da süreksiz olayların yorumunda yatmaktadır. Bunun yanında, yaratılışçı
yorumun, tedirginlik veren kayıp bağlar problemini bertaraf ettiği ölçüde, paleontolojik
gerçeklere dönüşümcü hipotezden daha iyi uyduğu besbellidir. Bu nedenle yaratılışçı, Pere
Teilhard’ın “kökenlerin kendiliğinden ortadan kalkması” kavramı gibi bir şeyi postüla
olarak koyma zorunluluğundan yakasını kurtarır ve zorlukları izah etmek için de ad hoc
hipotezlere ihtiyaç duymaz. Daha da ötesi, geleneksel doktrin biyolojik türdeşliklerin
varlığını da çok iyi izah edebilmektedir; zira Titus Burckhardt’ın dile getirdiği gibi “en derin
anlamıyla, türlerin karşılıklı benzeşimleri varlığın metafiziksel devamlılığının yahut Varlığın
vahdetinin bir ifadesidir.”[47]

Bu önerinin bilimsel bir görüş açısından bile aydınlatıcı olabildiği ilave edilebilir
söylediklerimize. Meselâ, omurgalıların embriyolojisinde evrimcilerin tekrarlanış hipotezi
vasıtasıyla izah etmeye çalıştıkları fenomenler şimdi çok daha farklı bir ışık altında
görülebilir. Çünkü, eğer insan hayvanlar âleminde merkezî bir yer işgal ediyor
durumdaysa -ki bu, metafiziksel yönden anlaşılabilecek bir gerçektir- o vakit bu



merkeziliğin ontogenetik düzlemde dahi açığa çıkması bizi şaşırtmamalıdır. Bu, insanın
ontogenetik bakımdan bir ağacın merkezî gövdesi olarak görülebileceği, o zaman da
dallarının diğer canlı formların ontogenetik aşamalarını temsil edeceği anlamına gelir. Çok
derin ve açık seçik bir şekilde gayr-ı Darwinist anlamda, böylelikle hayatın daha ilkel
formlarının gerçekte insandan aşağıya doğru inegeldiği doğru olabilir. Bunun, evrimci
manzaranın tamamen tersine çevirdiği büyük gerçek olabilmesi gayet mümkündür.

Bu düşünce ile uyumlu bir bilimsel teorinin de gerçekten önerildiğini belirtelim. Bu teori,
Almanya’lı kaydedeğer bir paleontolog olan[48] Edgar Dacqué tarafından ilan edildi.
Dacqué insanın, hayvanlar âlemindeki ana türlerin kendisinden çıktığı aslî formu (Urform)
temsil ettiğine kanaat getirmişti. Şimdi, umulacağı gibi, Dacqué’nin teorisi gerçi hiç bir
şekilde akla aykırı ya da bilimsellikten uzak değilse de meslekî çevrelerde ciddi biçimde
eleştirilmiştir. Carl Jung’un dediği gibi, sorun başka yerde yatmaktadır:

Epistemolojinin görüş açısından, insan hayvan türlerinden gelebileceği gibi, hayvanların insan türünden türemesi de

tamamen kabul edilebilirdir. Fakat Profesör Dacqué’nin, hafife alınmaya izin vermeyen çağının ruhuna karşı işlediği

günah yüzünden akademik kariyerinde nasıl kötüye gittiğini biliyoruz. Oysa o bir dindir, veya -daha da fazlası- akıl ile

katiyen hiç bir bağı olmayan bir iman biçimidir, ve önemi de onun ‘gerçeğin tamamının mutlak ölçüsü’ olarak

görülmesi ve ‘sağduyuyu hep yanına aldığı’nın varsayılması şeklindeki tatsız gerçekte yatmaktadır.[49]

Kısacası, “başka türlü yapma çareleri” vardır; fakat konu dışı bırakılagelmişlerdir. Üstelik,
canlı formların kökeni ile ilgili hem akla (reason) hem de gerçeklere uyan bir geleneksel
Hristiyan doktrini vardır; aksilik, onun modern kafa yapısı ile, “çağın, hafife alınmaya izin
vermeyen ruhu” ile uyuşuyor olmamasındadır.
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Ego ve canavar
ARWİN’DEN FREUD’A GEÇMEK İÇİN GEREKEN nisbeten küçük bir adımdan başka şey

değildir. İnsan türü seviyece insandan aşağı atalardan türediğine göre, buradan, onun
zihniyetinin de insandan aşağı, ilkel bir zihinden evrimleşmiş olduğu sonucuna varılır: yani
aklî olan, aklî olmayandan, kendinin şuurunda olansa içgüdüsel olandan evrimleşecektir.
Şimdi eğer durum buysa, hayvani ruhun, hayvaniyet aşamasının bir izi olarak, şuurlu
zihnin altında ya da arkasında gizlenmiş biçimde hâlâ içimizdeki varlığını sürdürdüğünü
farzetmekten daha tabiî ne olabilir ki? İşte böylece aslında Freud’un düşünüşündeki İd’e
yani Freud’un “varlığımızın merkezi”[1] olarak gördüğü ruhsal alt katmana ulaşırız.

İdi haricî âlemin algılanmasıyla ve haricî uyaranlara cevap verilmesiyle ilgili tüm
melekelerden mahrum bırakmak suretiyle Freud’un bu kavramı önemli bir şekilde kırptığı
doğrudur: Freud’un idi şu haliyle dış çevre ile temas halinde değildir. O sadece kendi
bedenî ihtiyaçlarını ve uygun bir enerji boşaltımı vasıtasıyla kurtulmaya çalıştığı
“gerilimler”i bilir. Freud’un ifadesiyle “boşalma peşinde koşan içgüdüsel tutkular... işte,
bize göre idin varı yoğu budur.” [2] Öyle görünüyor ki “varlığımızın merkezi” özellikle pek
ihsana mazhar olmamış ve hakkında söylenecek fazlaca şey yok. Freud’un kendisi bunu
tamamen netleştirir.

O bizim şahsiyetimizin ulaşılmaz, eldeğdirilmez karanlık yanıdır... ona kaos denir, yahut fokurdayıp köpüren uyarılarla

dolu bir kazan... hiç bir organizasyona sahip değildir, hiç bir ortak arzu üretmez, ancak zevk prensibine uymaya

mahkum içgüdüsel ihtiyaçlarını tatmin etmek için didinir.[3]

Bir miktar seçme, uyum ve kontrol bulunmadan hayvan hayatının var olamayacağı göz
önüne alınırsa, bu açıklamadan, en alt seviyedeki hayvanlarda bile idin, kendisiyle haricî
çevre arasında arabulucu olarak iş görebilecek başka bir ruhsal oluşum tarafından
tamamlanması gerektiği anlaşılır. İşte Freud’a göre bizim ruhsal karışımımızın bu ikinci
bileşeni birincisinden türemektedir. “Bizi kuşatan gerçek dış dünyanın etkisi altında,” denir
bize, “idin bir kısmı özel bir gelişmeye maruz kaldı. Başlangıçta, uyaranları alacak organlar
ve aşırı uyarılmaya karşı koruyacak cihazlarla donatılan bir kabuksal katman olan şeyden,
bundan böyle id ile haricî âlem arasında aracı olarak iş görecek özel bir bünye ortaya çıktı.
Zihinsel hayatımızın bu alanına ego adı verildi.”[4]

Bir arabulucu olarak görevini icra edebilmek için ego tabii ki id ile iletişim kurmalıdır.
Evvela, egonun kendi başına enerjisi olmadığı için, gücünü idden elde etmeye mecburdur;
ve bunu bir şekilde (göründüğü kadarıyla genellikle çapraşık stratejilerin yardımıyla)
başarıp ondan sonra organizmayı tabii fonksiyonlarının yerine getirilmesine yöneltmeye



koyulur. Bu görevse idin içgüdüsel eğilimleri üzerinde belirli kontroller uygulamayı içerir.
Bu bakımdan ego kendi atını yöneten bir sürücüye benzetilebilir. Fakat Freud’un işaret
ettiği gibi ego ile id arasındaki ilişki aslında ideal olmaktan çok uzak bir durumdadır:
çünkü bu durumda sürücünün nihayette atını ‘atından başkasının seçmediği bir hedefe’
doğru yöneltmeye mecbur olduğu ortaya çıkar. “Ego,” diye iddia eder Freud, “genellikle
id’in niyetlerini gerçekleştirmek zorundadır.” [5]Ve yine: “idin gücü münferit organizmanın
hayatının asıl maksadını ifade eder.” [6] Bir kelimeyle, ego bir maskeden, arkasında id
duran “bir tür ön cephe”den başka bir şey değildir.

* * *

Freud’a ait doktrine özgü diğer bazı temel kavramları ele almayı sürdürmezden önce bir
dakika durup buraya kadar ego ve id ile ilgili olarak ne söylendiği üzerinde bir düşünelim,
ilk olarak, Freud’a ait öğretinin -oldukça şaşırtıcı bir şekilde- Hristiyan antropolojisi ile
ortak noktaları bulunduğunu söyleyelim. Aslında bu ikisi bizim genellikle görmezden
geldiğimiz ve insanın daha köklü bir şekilde anlaşılmasında vazgeçilmez öneme sahip olan
çok derin bir hakikat üzerinde fikir birliği içindedirler. Bu hakikat şu şekilde ortaya
konulabilir: insan kendi benmerkezci vaziyetinde kim olduğunu unutmuştur. Şu halde
kendisini hakkıyla bilemez. Ego ile özdeşleşir ve böyle yapmakla egonun esasen yalnızca
bir fenomen -bizim olduğumuz şeyin belki de bir sureti ya da bizdeki etkisi- olduğunu
farketmekten aciz kalır. Pekiyi nedir şu “varlığımızın gerçek merkezi” ya da hakikî
mahiyeti? İşte burada, bu soruya verilecek temel cevaptadır ki Freud ve Hristiyanlık bir
ortaklığı paylaşır. Hristiyan için varlığımızın merkezi ruhta (soul) ya da ruhun en yüksek
kısmında yerleşmiş olacaktır, ki ruhun kendisi de bir surettir- zamansal ya da mümkün bir
şeyin değil, bizzat Allah’ın. İskenderiyeli element ile pek çok azizin “Bir insan kendisini
bilirse, Allahı da bilir (Nefsini bilen Rabbini bilir)” demesinin sebebi de budur. Ancak hep
sorulagelen “Ben kimim?” sorusuna Freud’un verdiği cevap tamamen farklıdır: ona göre
bu sorgulama bizi bir İlahî Surete (imago Dei) değil, daha önce gördüğümüz gibi,
“fokurdayıp köpüren bir uyarılar kazanı”na ya da “boşalma peşinde koşan bir içgüdüsel
tutkular” karmaşasına götürür.

Geleneksel düşüncenin söyledikleri, fokurdayan uyarılar ya da içgüdüsel tutkular gibi
şeylerin varolmadığını öne sürüyor değildir. Elbette ki, en az Freud’çu görüş açısından
olduğu kadar geleneksel bir bakış açısından (Fa bizim ruhsal (psychic) yapımızın karmaşık
olduğu ve çeşitli düzeylere imkân tanıdığı kabul edilmelidir. Ancak geleneksel ve Freud’çu
psikoloji arasındaki en temel fark, birincisinin yalnızca -şuuraltı ruhsal (psychic)
katmanlardan oluşan- bir “aşağı” ile kalmayıp aynı zamanda manevî (spiritual) mertebeler
diye adlandırılabilecek şeyleri içeren bir “yukarı”yı da gerektiren hiyerarşik bir düzen
tasavvur etmesi gerçeğinde yatar. Muhakkak ki mevcut durumumuzda en az Freud’çu id
kadar, bu daha yüksek şuur düzeyleri de gözden ırak düşmüştür. Hem sonra bizim için
şuuraltı olan şey en birbirinden uzak ve uyumsuz unsurlardan oluşmuştur: o, ruhsal
(psychic) yelpazenin tam da birbirine zıt olan öğelerini kapsar. Öyleyse ego, dar ve
değişen şuur şeridi ile, bir orta alan işgal eder: “Cennet ile Cehennem arasında” ya da



içimizde bu sıfatlardan her birine karşılık gelen şeyler arasındaki bir yeri yurt edinmiştir.
Bu nedenle, sembolik biçimde konuşacak olursak, prensipte hem egonun düzleminden
yücelere çıkmak hem de alçak seviyelere düşmek mümkündür. Üstelik yükselmek,
varlığımızın gerçek merkezine daha da yaklaşmaktır: yani daha yüksek bir kendini bilme
derecesine erişmektir. Ve yine şu bildiğimiz ruhsal (psychic) varoluş seviyesine de -yani
normalde kendimiz olarak gördüğümüz egoya da- bir “düşüş”, yani arketipsel mahiyetten
bir sapma ve belli bir unutuşa düşme yoluyla ulaşmışızdır. Hem sonra bu aşağıya doğru
hareket henüz nihaî sınırına erişmemiştir: zira geride hâlâ ayağımızın kaymasının mümkün
olduğu bir “aşağı” vardır. Sînâlı Gregory’nin belirttiği gibi “düşünce sahibi ve akıllı olarak
Allah’ın suretinde” yaratılan insan yine de kendi kendisini “hayvanileştirme,
duygusuzlaştırma ve anlamsızlaştırma” şıkkının tadına bakar.[7]

Freud’un düşüncesindeki idin bundan daha iyi bir tanımıyla nadiren karşılaşılabilir. Üstelik
manevî feraset sahibi insanlara içimizde böyle bir “aşağı alan”ın bulunuşunun sürpriz
olmayacağı tahmin edilebilir. Dolayısıyla, Freud’un getirdiği temel yeni yorum, bizim ruhî
oluşumumuzun bu özel unsurunu bir ilk prensip mevkiine çıkarmış olması gerçeğinde
yatar: o bunu “varlığımızın merkezi” yapmıştır. Geleneksel ruh haritalarında
ruhsal(psychic) varlığımızın en alt kenarı -içimizde Allahın sureti olarak ikâmet eden şu
fizik üstü nurun ancak bir gölgesi- olarak görünen şey Freud’un gözünde bizim ruhumuzun
(soul) ta kendisi haline geldi. Daha yakından bakıldığında Freud’a ait doktrinin Hristiyan
gerçeğinin tersine çevrilmiş hali olduğu anlaşılır.[8]

* * *

Fakat devam edelim. Ego ve idle ilgili fikirlerini formülleştirdikten sonra bizzat Freud
birşeylerin izah edilmeden bırakılmış olduğunu farketmeye başladı. Ne de olsa insanın
hayatı başka herşeyi dışlayacak biçimde biyolojik ihtiyaçlar ve hayatta kalmanın
zorunluluklarıyla meşgul değildir ki sadece. O, günlük hayatımızdaki sayısız hareket ve
tepkilerde olduğu kadar, özellikle sanat ve din alanlarında ifadesini bulan daha yüksek bir
gayeye de sahiptir. Bu nedenle ruhsal (psychic) aygıtımız içinde insan kültürünün ideal
yanlarına tekabül eden bir şey, yani idealizmin çeşitli tarzlarını doğuran ve destekleyen bir
şey olmalıdır. Şimdi öncelikle idin kendi başına böyle bir şey yapamayacağı âşikârdır. Hem
sonra, daha önce belirttiğimiz gibi, haricî algıların etkisi altında idden ortaya çıkmış
(doğmuş) olan ego da esasen “haricî dünyayı ide sunmak” görevi ile meşguldür -ki bu da
organizmanın hayatta kalması için gerekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla, kökeni ve varolma
nedeni yüzünden ego bir gerçekçidir (realist): o normlar ya da ideallerden ziyade dışsal
gerçekliklerle ilgilidir. “Halkın anlayacağı dilden konuşmak gerekirse,” der Freud, “egonun
akıl ve sağduyuyu temsil ettiğini, idinse yabanî ihtirasın temsilcisi olduğunu
söyleyebiliriz.”[9] Ve gerçi, pervâsız bir hayvanilik gösteren ide kıyasla, “hayatın nazik,
hassas ve latîf şeyleri”ne karşı belki daha yumuşak bir tavır sergilese bile şu haliyle ego
ne bir ahlakçı ne bir sanatçı ne de medenî bir toplumun saygıdeğer bir vatandaşı olabilir.
Bu nedenle, beşer hayatının daha yüce yanı olarak adlandırılan kısmını izah edebilmek
için yeni bir ruhsal (psychic) yapıya ihtiyaç vardır: tam da ideal eğilimlere sahip olması



gerçeği yüzünden bir şekilde egodan daha belirgin hale gelmiş (egodan ayrılmış) olması
gereken bir yapı, işte bu, Freud’un adına “süper-ego” dediği şeydir; egonun gözlemcisi ve
yargılayanı olarak hareket ettiği ve ona izlemesinin beklendiği normları ve özenmeye
davet edildiği idealleri ferman buyurduğu için böyle adlandırılır. Bu sebebe binaen bazen
ona “ideal ego” adı verildiği de olur.

Buraya kadar doktrin yeterince umut verici gibi geliyor. Ancak Freud’un bizi nereye
götürdüğünü anlamak için, o bu yeni ruhsal (psychic) şeyin doğuşunu tarif eder ve
açıklarken onu takip etmemiz gerekir. Bu ise bizi ünlü Oedipus kompleksine getirir: yani
çocukluğun belli bir aşamasında erkek çocuğun babasını öldürerek annesi ile cinsel ilişkide
bulunmayı istemek gibi bir deneyim geçirdiğini, öte yandan kız çocuğun ise annesine
düşman olarak babasından bir çocuk sahibi olmayı arzu ettiğini öne süren dikkat çekici
teoriye. Meseleyi daha da karmaşıklaştıracak şekilde, Freud’a göre, her bir insan tüm
yaşamı boyunca asıl itibarıyla biseksüeldir (iki cinsiyetlidir), öyle ki çocuklukta bile
homoseksüel eğilimler sahneye çıkar. Buna uygun şekilde de çocuğun aslında, dört ters
özlemden oluşan “çift” ya da “bütünleşmiş” bir Oedipus kompleksi taşıdığı ortaya çıkar.
Olayların “normal” akışında -ve pek çok kaygılardan, hayal kırıklıkları ve yaralayıcı
tecrübelerden sonra- Oedipus kompleksi en sonunda, “kendini oluşturan dört eğilimin bir
anne-özdeşleşmesi ve bir baba-özdeşleşmesi üretecek biçimde gruplaştığı” noktada
“çözülür”[10] Bu başkalaşımın beş yaş ya da civarında vuku bulduğu varsayılır ve ruhsal
(psychic) oluşumumuzun üçüncü temel yapısının ortaya çıkmasına neden olduğu
düşünülür:

Bu yüzden Oedipus kompleksinin hükmettiği cinsel devrenin kabaca genel sonucu, egoda, şu ya da bu şekilde

birbiriyle bütünleşmiş bu iki özdeşleşmeyi içeren bir çökelmenin teşekkülüdür diye düşünülebilir. Egonun bu değişikliği

özel konumunu muhafaza eder; bir ideal ego ya da süper-ego halinde egonun diğer içeriklerine karşı koyar.[11]

Öyleyse süper-ego iki kutuplu ebeveyni imajın bir tür içselleştirilmesini temsil eder. O,
“Oedipus kompleksinin mirasçısı” olarak, Freud’un “idin en önemli şehevî değişiklikleri
(libidinal vicissitudes)” diye bahsettiği şeyin bir ifadesidir. [12] Gördüğümüz gibi bunlar
sadece kendilerini Oedipus evresinde yakınlararası cinsel ilişki (incest) ve baba katilliğine
duyulan eğilimler şeklinde dile getiren içtepilerdir (impulses). Bu “idin şehevi
değişiklikleri,” bizzat onların yardımıyla ortaya çıkan süper-egonun yapısı içinde -
muhtemelen- daha makbul kendini ifade kanalları bulacaktır. Freud açıklamasına devamla
“bu ideal egoyu ortaya çıkarmak suretiyle,” der, “ego, Oedipus kompleksine hakim olmuş
ve aynı zamanda da kendini ide tâbi bir konuma yerleştirmiştir.”

Böylece bu dolambaçlı turun sonunda, sık sık yalancı bir sofu görünümü sunmasına
rağmen süper-egonun da idin diğer bir yansımasını teşkil etmekten başka bir şey
yapmadığını keşfederiz, insan ruhundaki (psyche) başkaca herşey gibi o da içimizdeki
canavarın, “varlığımızın merkezi”ni oluşturan şu “karanlık id”in boyalı bir ön cephesinden
başka bir şey değildir.



* * *

Tabiî olarak, burada Freud’un bu ürkütücü sonuçların doğruluğunu nasıl tahkik ettiği
sorusu ortaya çıkmaktadır. Meselâ süper-egonun -bu tüm ideal düşüncenin aracının-
Oedipus kompleksinin çözülümünden meydana geldiği nasıl doğrulanacaktır? Ya da işin en
başında bir Oedipus kompleksinin gerçekten de varolduğundan nasıl emin olabiliriz?
Freud’un çocukların cinsel hayalleri hakkında söyleyecek pek çok şeyi var, fakat bunları o
nereden biliyor? Küçük bir kız ilk defa bir erkeklik organı gördüğünde onun hemen bir
“hadımlık endişesi”ne kapıldığını, kendisini “büyük bir eksiklik içinde” hissettiğini ve
“gelişmesiyle karakter teşekkülünde silinmez izler bırakan penis kıskançlığına kurban
gittiği”[13]ni nasıl araştırıp buldu? Bu bir vakıa, geçerli bir şekilde bilimsel sonuçlar
çıkarılabilecek bir veri midir? Yoksa o sadece bir zan, bizzat kendisi gözlenebilir olguların
desteğine ihtiyaç duyan bir tahmin midir?

Çocuktaki sözde hadımlık endişesi ile penis kıskançlığının bilimsel bir şekilde
gözlemlenebilir olduğunu iddia etmek gerçekten de zor olurdu. Bizzat Freud bu konuyla
ilgili olarak “insanın eline pek çok küçük kız görme fırsatı geçtiğini, fakat bu türden hiç bir
şeyle karşılaşılmadığı”[14]nı belirtir. Ancak yine de “eğer nasıl bakılacağını bilirsek,
çocuklarda yeterince şey görebileceğimiz” konusunda bize garanti vermeye devam eyler.
Ama ne anlama gelmektedir ki bu? Bu üstün bakış tarzı neye bağlıdır? O daha ziyade,
çocuk davranışının çeşitli veçhelerini seçici bir şekilde yakalayıp sonra da bunları bazı
peşin fikirlere uygun bir şekilde yorumlamak meselesinden ibaret değil midir? Burada,
Freud’un emzirilen çocuklar hakkındaki ünlü düşüncesi geliyor insanın aklına: “tamamen
doymuş bir şekilde kucakta uykuya dalarken mükemmelen tatmin olmuşluk ifadesi taşıyan
bir bakışı vardır ki bu bakış hayatının daha sonraki bir kısmında, cinsel orgazm
tecrübesinin hemen ardından tekrar ortaya çıkacaktır.” Ancak yine de öyle görünüyor ki,
böylesi “terbiyeli gözlem” örneklerinin sonucu olarak ortaya çıkacak imkânlarla Freud’un
kendisi de pek fazla alâkadâr olmamakta. Bu nedenledir ki bizden “bir çocuğun, cinsel
arzularından pek azını şuurlu bir şekilde ifade ettiğini ya da bildirdiğini” gözönünde
bulundurmamızı ister; ve yine “buna uygun şekilde, bize düşen ya da hakkımız olan şey
ancak geçmişteki bu coşkulu duygusal âlemin sonuç ve kalıntılarını, bu gelişme süreçleri
kendilerinde özellikle net ve hatta aşırı bir genişleme derecesine ulaşmış insanlarda
incelemektir.”[15] diye devam eder. Fakat bunu söylemek daha en başında, sözkonusu
çocuk hayallerinin varolduğunu ve ikinci olaraksa onların tâ yetişkinlik dönemine, yani
“özellikle net ve hatta aşırı bir genişleme derecesi”ne gerçekten de erişebilinceye kadar
büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini farzetmektir. Pekiyi ama, bu klasik bir ‘asıl
meseleyi gözardı etme’ örneği değil midir? İnsan, tüm bu Freudçu düşünce silsilesinden
“hep üstüste binip duran bir yanlış muhakeme kreşendosu[a] ”[16] diye bahseden Andrew
Salter’la hemfikir olmaktan başka çıkar yol bulamıyor.

Meseleyi daha da kötüleştirecek bir şekilde, epistemolojik açıdan konuşulacak olursa
bizim bu amacımıza ‘normal’ yetişkinleri incelemek yoluyla da ulaşamayacağımız
anlaşılacaktır. Çünkü bu kaypak, zor yakalanan fenomenler ancak anormal yetişkinlerde,



nevrotik hastalarda kesin bir biçimde gözlemlenebilir. “Patoloji,” der Freud, “her zaman,
normal şartlar altında gizli kalacak durumları, tecrit ve abartma yoluyla fark edilebilecek
bir hale getirmek hizmetini vermiştir bize.” Fakat tabii ki bu da diğer bir hipotezdir;
Freud’a ait argümanı desteklemek için ileri sürülmesi gereken bir başka varsayımdır.
Çocuklardaki homoseksüellik ve akrabayla ilişki (ensestlik) arzuları durumunda da olduğu
gibi, bu “durumlar”ın normal fertlerde gizli kaldığı farzedilmelidir. Fakat bu pek yerinde
ilave hipotezle dahi, zorluklarımız bitmiş olmaktan çok uzaktadır. Aslında daha yeni
çoğalmaya başladıkları bile söylenebilir. Çünkü nevrotik hastalardan elde edilecek
beyanların gürültü patırtısı arasından bilimsel sonuçlar çıkarmaya çalışırken, kişi seçme ve
yorumlamaya, kısacası hipotezleştirmeye her zaman olduğundan daha fazla mecbur kalır;
bunun sebebi de hastanın, uzman analiziyle karşı karşıyayken bile kendi gelişiminin
varsayılan Oedipus evresi gibi şeyleri basitçe hatırlayıvermesinin pek mümkün
olmamasıdır. Freud bu bağlamda bize şunları söyler: “Analitik araştırmanın tarihinde bana
saatler dolusu üzücü zamana mâlolan ilginç bir bölüm vardır, hatırlarsınız. Temel ilginin
çocukluktaki cinsel travmaların keşfine yöneldiği bu dönemde, neredeyse tüm kadın
hastalarım bana babaları tarafında iğfal edilmiş olduklarını söylediler. Sonunda bu
beyanların yanlış olduğunu kabul etmek zorunda kaldım... Ancak daha sonradır ki bu baba
tarafından iğfal edilmiş olma hayalinde kadınlara özgü Oedipus kompleksinin ifadesini
görebildim.”[17]

Bu ensestlik hayallerinin “temel ilginin (yani Freud’un temel ilgisinin) çocukluktaki cinsel
travmaların keşfine yöneldiği dönem esnasında “meydana çıkarılması da dikkate değer bir
durumdur. İnsan bu sapık tahayyüllerin hangi dereceye kadar analiz devam ettiği sırada
şu ya da bu şekilde telkin edilmiş olmayabileceğini merak etmeden yapamıyor -hele
özellikle de psikanalize eşlik eden aktarma[b] ve diğer az ya da çok esrarlı (occult)
süreçler gibi meseleleri de göz önünde bulundurunca. Fakat bu konuya daha sonra,
esasen psikanaliz işlemini ele aldığımızda temas edeceğiz. Şu anda sadece daha önce
söylediğimiz şeyi vurgulamayı arzu ediyoruz: yani nevrotik hastaların hayallerini ‘çocuk
cinselliği hakkındaki teorileri sınamaya yarayan mâkul ve meşru bir temel’ olarak görmeye
izin veren tüm zorunlu varsayımları yaptıktan sonra bile, Oedipus teorisinin bilimsel
açıdan savunulabilirliğine bir adım olsun yaklaşılamadığını. Dolayısıyla, bu doktrinin
günümüzdeki pek çok psikoloji ekolü tarafından reddedilmesi ve Sigmund Freud’un açıkça
takipçisi olanlar arasında bile, daha kabul edilebilir bir doktrine ulaşmak için eski formülü
yeni ve farklı bir anlam vererek okuma yönünde bariz bir eğilimin var olması bizi
şaşırtmamalı.

* * *

Freud’un argümanlarının inandırıcılığı tâ başından beri, içlerinde bu doktrine sempatiyle
bakan pek çok kişinin de bulunduğu bilim adamları ve filozoflarca sorgulanagelmiştir.
Meselâ Ludwig Wittgenstein Freud’a ait teorinin “büyüsü” dediği şey üzerinde tasvipkâr
yorumlarda bulunurken, yine de bu öğretinin bilimsel statüden yoksun olduğunda ısrar
eder. “Tüm bunlar çok ilginç gerçekten de,” der, “ama doğru oldukları nasıl tasdik



edilecek?” Ve Harvardlı Robert Sears, Sosyal Bilim Araştırma Kurulu tarafından
görevlendirilmesi üzerine hazırladığı itinâlı bir raporda bu kuşkuları aşağıdaki şekilde
özetlemiştir:

Bu raporda gözden geçirilen deney ve gözlemler çok az araştırmacının Freud’un beyanlarını görünüşteki değerine

bakarak kabul etmekte kendilerini serbest hissettiklerine şahitlik yapmaktadır. Bunun nedeni, psikanalizi kötü bir bilim

yapan faktörün aynısıdır onun metodudur bu. Psikanaliz, gözlemin tekrarını kabul etmeyen, apaçık ya da delil teşkil

eden geçerlilikten mahrum, bilinmeyen bir dereceye kadar gözlemcinin kendi önerilerinin rengine boyanmış tekniklere

dayanır. Bu zorluklar tedaviyi ciddi olarak engellemeyebilir, fakat objektif geçerliliğe sahip olmayı gerektiren psikolojik

gerçekleri açığa çıkarmak için kullanıldığında, yöntem ancak başarısız kalmaktadır.[18]

Fakat Freud “psikanaliz öğretilerinin hesapsız sayıdaki gözlem ve tecrübeler üzerine bina
edildiği Ve bu gözlemleri kendisi ya da başkaları üzerinde tekrarlamayan hiç kimsenin onu
bağımsız bir şekilde muhakeme edecek (yargılayacak) konuma ulaşmış
olamayacağı”[19]nda ısrar ederek kendince kendisini savunmaya hazırlanmıştı. Gözlemleri
kendi üzerinde tekrarlamak, elbette psikanaliz sürecinden geçmek anlamına gelir ve
Freud’un bize söylediği, daha açık bir ifadeyle, ancak psikanalistler ile kendisine psikanaliz
uygulanmış olanların bu doktrinin doğruluğunu yargılama hakkına sahip olduklarıdır.
Söylemeye gerek yok ki, bu ciddi iddia onun eleştiricilerince hiç te hoş karşılanmadı ve
önceden Freud’a ait iddiaların bilimsel geçerliliğine dair sadece şüphenin varolduğu
yerlerde, şimdi, psikanaliz doktrininin aleyhinde ya da lehinde başkaca ne söylenebilirse
söylensin, onun kesinlikle bilimsel bir teori olmadığı aşikâr hale geldi.

Ancak yine de, öyle görünüyor ki bu hükme esasen az sayıda basiret sahibi kişi tarafından
ulaşılmıştı. Daha geniş çevrelerde ve özellikle de bohem sanatçılar, aktörler ve edipler
(edebiyatçılar) arasında bilim ile kurgu ortasındaki ince ayırım genelde gözden
kaçırılmaktaydı. Çağdaş bir psikolog şöyle der: “Kesin sonuç, milyonlarca doların bile
benzerini başaramayacağı bir halkla ilişkiler kampanyası oldu. Analiz bir kez yazarlar
arasında revaç bulduktan sonra, onların etkiye daha açık okuyucularının analistlerin tıka
basa dolu bekleme odalarını aşındırmaya başlamaları için sadece küçücük bir adım atmak
kalıyordu geriye.”[20]

Freud fikirlerinin bilimsel karakteri üzerinde daima önemle durmuştur. Freud’a göre bilim,
bilgiye giden tek meşru ve mâkul yolu teşkil eder, üstelik bilimin kendisi de bu
kabullenmede bulunmaktadır. Bize şunlar söylenir: “O, dikkatle incelenmiş gözlemler
üzerindeki zihinsel çalışma -diğer bir deyişle araştırma adındaki şey- dışında evren bilgisi
kaynağı olmadığını, ve bunun yanında vahiyden, sezgiden yahut faldan hiç bir bilgi elde
edilemeyeceğini kesinlikle söyler.” [21] Elbette bize “dikkatle incelenmiş gözlemler
üzerindeki zihinsel çalışma”nın hangi basamaklardan geçerek bu kayda değer ferasetli
sonuca ulaştığı söylenmez; fakat her hâlukârda bu, Freudcu dünya görüşünün temel
dogmalarından birisidir.



Psikanalizin, ideal bir örnek teşkil etmese bile tamamlayıcısı olduğu ‘bilim’in yanında
Freud başkaca üç insan kültürü alanı kabul eder: sanat, felsefe ve din. “Bilimin makamına
göz dikebilecek üç güç”tür bunlar ve içlerinden “yalnızca din bir düşman olarak ciddiye
alınmalı”dır.[22] Birinciye gelince, o “hemen hemen daima zararsız ve hayırlıdır; o ancak
bir yanılsama olmak peşindedir.” Hem sonra felsefe de hırslı hak iddialarına rağmen, en
azından zararsızdır, çünkü “insanlığın büyük kitlesi üzerinde doğrudan nüfuzu yoktur;
ancak küçük sayıdaki hatta en üst tabakadaki entellektüellerin ilgisini çekmekte ve
başkalarınca çok az kavranabilmektedir.” Böyle olunca da insanlığın bilimsel aydınlanması
için ciddi bir tehdit ve “muazzam bir güç” olarak geriye sadece din kalır.

Buysa bizi Freud düşüncesinin en büyük temalarından birine getirir: “bilimsel ruhun dinî
Dünya Görüşüne karşı verdiği mücadele”ye. Bunun Freud için çok ciddi bir mesele olduğu
görülmektedir ve beklenebileceği gibi, sonunda bilimin lehinde zafer kazanmaya
psikanalizin muktedir olduğunu düşünür. “Dinî Dünya Görüşünün eleştirisine son katkıyı
yapmayı,” diye ilan eder, “dinin nasıl da çocukların çaresizliğinden kaynaklandığını
göstermek ve onun içeriklerinin kökenini çocukluktaki ihtiyaç ve arzuların olgunluğa intikal
etmesinde bulmak suretiyle, psikanaliz başarmıştır.” [23] Diğer bir ifadeyle Freud’a göre
tüm kutsal inanç içerikleri Oedipus kompleksine ve onun çökeltisi olan ideal egoya kadar
götürülebilir. “Bu sonuncusu,” denir bize, “insanın yüksek tabiatından beklenen herşeye
cevap verir. Babaya duyulan bir özlemin yerine geçen bir şey olarak o, tüm dinlerin
kendisinden geliştiği tohumu içerir.”[24]

Buradan Freud’un dini “faydalı” yanılsamalardan birisi olarak gördüğü sanılabilir. Ancak
başka bir yerde bu sorun üzerindeki düşüncelerini oldukça net bir şekilde ifade eder:

Din, biyolojik ve psikolojik zorunlulukların sonucu olarak içimizde geliştirdiğimiz istek dolu dünya vasıtasıyla içinde

yerleşmiş bulunduğumuz duyumsal âleme hükmetmeye yönelik bir teşebbüstür. Fakat din bunu beceremez. Onun

doktrinleri, ortaya çıktıkları zamanların, insanlığın çocukluğundaki cahil dönemlerin izlerini taşır. Onun tesellileri itimâda

lâyık değillerdir. Tecrübe bize dünyanın bir çocuk yuvası olmadığını öğretiyor. Dinin üzerinde durmaya çalıştığı ahlâkî

gereklere daha ziyade bir başka temel bulunmalıdır; zira bunlar insan toplumunun vazgeçilmez öğeleridir ve onlara

itaati dinî inanç ile birleştirmek tehlikelidir. Eğer insanlığın evriminde dinin yerini tesbit etmeyi deneyecek olursak, o,

daima varolacak bir kazanım olarak değil, medeni insanların çocukluktan olgunluğa geçişleri esnasında uğramak

zorunda oldukları nevrozun bir kopyası olarak görünür.[25]

Tüm bunlar sorgulanabilir ve asılsız olabilirse de, bilimin verdiği ruhsatnameyi taşıdıkları
söylenir. Bizi dehşetli bir hüşû duymaya yönelten de budur. Eğer psikanaliz bilimse,
sokaktaki adam onun sonuçlarına nasıl başkaldırabilir? Freud’ca resmen ilan edilen bu çok
önemli dogma bir kez kabul edildi mi, onun bu en yüce yetkiye dayanarak (ex cathedra)
bildirdiği diğer kanaatlere de inanmaya hazır hale gelinir.

* * *



Bu arada öyle görünüyor ki milyonlarca kişi tam da bunu yaptı. Evrim teorisi gibi,
Freudizm de, belki de aynı temel neden yüzünden çağdaş düşüncenin ana görüşüne girdi:
o çok büyük bir eğilime cevap veren, bilimsellik iddiası taşıyan bir doktrindi. Bu, Freud’un
öğretisinin (ki en nihayetinde Darwin’in teziyle kıyaslanmayacak derecede daha karmaşık
ve anlaşılması zordur) kitlelerce toplu bir şekilde kabul edildiğini imâ etmek anlamına
gelmez. Ama yine Freud’a özgü çok sayıda kavram ve tavır gerçekten de halkın şuurunun
malı oldu- meselâ kültürün aslen “bastırıcı (repressive)” ve dolayısıyla da kötü olduğu,
ahlâkın geleneksel, dinî inancın ise bir yanılsama olduğu ve en dipte zevk prensibinin
hüküm sürdüğü şeklindeki fikirler. Muhakkak ki bunlar okullarımızda ve iletişim araçları
vasıtasıyla kafamıza yerleşen görüşlerdir. Üstelik başka türlü düşünmek bir reaksiyoner,
bir ahmak ya da büyük ihtimalle bir nevrotik olarak sınıflandırılma riskini göze almak
demektir.

Freud’un öncülüğünü yaptığı devrimin büyüklüğünü daha da abartmak gerçekten zor
olurdu. O Hristiyan kültüründen geride kalan izlerin de kökünü kazıdı ve dinden döndürme
programında parlak bir başarı elde etti. Philip Rieff’in söylediği gibi, “tüm yerleşmiş
inançların sistematik bir şekilde peşine düşülerek yok edilmesi, modern kişiliğin, sadece
Batıda değil daha yavaş bir şekilde Batı dışındaki yerlerde de üzerine bina edildiği anti-
kültürel (kültür karşıtı) zemini temsil eder.” [26] Üstelik Freud’un bu eğilimin yerleşmesine
yaptığı katkı başka herhangi bir ferdin tek başına yaptığından tartışılmayacak denli
fazladır. “Freud bizim imansızlığımızı sistematik hale getirdi,” diye yazar Rieff; “onunkisi,
şimdiye kadar din sonrası bir kültür öneren en teşvik edici karşıt-inançtır.” [27] Denilebilir ki
yepyeni bir insan tipi ortaya çıktı: yani “psikolojik insan” -‘inançsızlık mutlakı’ haricindeki
tüm mutlakları içgüdüsel olarak reddeden insan. Ve bu yeni türün yeryüzünün her yanını
mesken edinmesinin mukadder olduğu tahmininde bulunanlar var. Rieff “Bir zamanlar aile
ile milletin ya da Kilise ile Partinin bulunduğu yerde, müstakbel kültürün normlaşan
kurumları hastane ile tiyatro da varolacak” diye kehanette bulunur. “Mezhebi doyumlarını
besleme ve muhafazada âciz kalmak üzere eğitilmiş olan psikolojik insan, mezhebi
kontrolden çabuk etkilenemez. Dinî insan kurtarılmak için doğmuştu; psikolojik insansa
memnun edilmek (zevklendirilmek) için doğar.”[28]

En katı anlamındaki Freud öğretisinin artık büyük ölçüde yerinden edildiği doğrudur.
Yaygın popüler desteği sürdürmek çok çok zor ve olumsuzdur. Doktrin yüzyılımızın ilk on
yıllarında, Viktoryanizm kalıntılarının etkisinin henüz azalmamış olduğu bir zamanda
heyecan vericiydi. Öte yandan bugün popüler sahneyi kaplayansa, onun sayısız
biçimlerindeki “bencilik (selfizm)”tir -Paul Vitz’in deyişiyle “kendine tapınma mezhebi.”
Freud değilse de, Fromm, Maslow ve Rollo May günümüzdeki psikoloji mürşidleridir
(guru). Ve kimi bakımlardan onların doktrini, teselli önerileriyle hiç de ilgilenmeyen
ortodoks Freudçu öğretiye çok zıttır. Ancak yine de bu daha sonraki otoritelerin,
‘efendi’lerinin ayak izlerini takip ettikleri açıktır ve eğer Freud’un açmayı başardığı gedik
olmasaydı, toplum üzerinde bugünküne benzer hiç bir etki oluşturamazlardı. Allah ve din
ustalıklı bir şekilde halkın muhayyilesindeki tahtından indirilmedikten sonra “kendini iyi
hissetme” ümidi pek o kadar ayartıcı olmaz.



Bu arada dine karşı Freudcu düşmanlık ta şöyle böyle geçersizleşmiş durumda. Bir
kültürde bir kez terapiye yönelik zihniyet hâkim olduktan sonra artık Hristiyanlığa ya da
başka herhangi bir inanca sövüp saymanın gereği kalmaz. Zamanı gelince inancın her
biçiminin münasip bir şekilde öznelleştirilip terapatik yanılsamaların evrensel
panteonunda[c] eritileceğine duyulan tam bir güvenle “çoğulculuk” ve “hoşgörü” akideleri
vaaz verilebilir. Üstelik bu büyüleyici ihtimal, kilise adamları üzerinde tamamen de etkisini
göstermemiş gibi görünmüyor. Onlarda başlangıçta tek tük, daha sonra yığınlar halinde,
çağrıya cevap vermek için can attılar. Rieff’in işaret ettiği gibi, “Roma Katolik Kilisesinde
günümüzde yaşanan telaş”ın aslında bir manevi idrak yenilenmesiyle pek az ilgisi vardır;
tersine bu telaş “terapi bilimini amaç edinen menfî topluluklarla daha incelikli bir
uzlaşmaya doğru gidiş hareketi”ni oluşturmaktadır. [29] Onun görüşüne göre “kutsalcı,
modern kültürün terapi görevlisi olma işini analiste bırakmaktadır.”[30]

* * *

Fakat gelin Freud ve psikanalize geri dönelim. “Çok defa, günümüzdeki psikanaliz
edebiyatı psikanalizin bir ‘zihinsel hastalıkları tedavi metodu’ olarak ortaya çıktığı ve bu
haliyle bir geçerlilik peşinde olduğu şeklindeki basit gerçeği görmezden gelme
eğilimindedir. Pekçokları denediği, fakat hiç kimse henüz psikanalizin (ya da aslında
psikoterapinin herhangi bir formunun) nevrotik hastalara herhangi bir şey yapmamaktan
daha yararlı olduğunu ikna edici bir şekilde gösteremediği için, bu tavır belki de şaşırtıcı
değildir.”[31] Şaşırtıcı olan bu değerlendirmenin bir klinik psikiyatristinden geliyor
olmasıdır. Gelgelelim Dr. Miller hiç de kendi mesleğinin bu sonuca ulaşan ilk üyesi
değildir. Otuz yıl kadar önce meselâ, Abraham Myerson (tanınmış bir uygulamacı) bu
konuda şunları söylüyordu:

Kesin olarak ifade ediyorum ki, bir tedavi sistemi olarak psikanaliz değerini ispatlamada başarısız oldu. Herşeyden

önce, bu yazının ilk bölümünde işaret ettiğim diğer herhangi bir başarılı tedavi yaklaşımında da olduğu gibi, psikanaliz

bu alanı fethetmedi. Psikoz vakalarında farmakolojik tedbirleri ve fizyolojik uyaranları psikanalizden daha fazla

beğenmek için çok neden var. Nevrozlar osteopathy [d], chiropractic[e], kargabüken ağacı, bromür asidi tuzları,

benzedrine sulfate, manzara değişimi, kafaya darbe ve psikanalizle “şifa bulurlar” ki bu da muhtemelen bunların hiç

birisinin bu meselede gerçek değerini henüz ortaya koymadığı ve elbette ki psikanalizin de özellikli olmadığı anlamına

gelmektedir. Üstelik nevrozların çoğu kendiliğinden sınırlı olduğu için, bir hasta ile iki yılını birlikte geçiren herhangi bir

kimse tabiatın etkisini görmek şansına sahip olur.[32]

Burada, meslektaşlarının Sigmund Freud hakkında tam olarak ne düşündüğünü belirlemek
için Myerson’ın nörologlar, psikiyatristler ve psikologlar arasında bir anket çalışması
yürüttüğü de ilave edilebilir. Sonuçlar çok geniş bir tavır ve inançlar spektrumunu gün
yüzüne çıkardı ve Freud öğretisinin -hem teorik hem de tedavisel değeriyle ilgili uzman
görüşünün aşağı yukarı eşit bir dağılıma sahip olduğunu gösterdi, öyle görünüyor ki, konu
üzerindeki hemen hemen her mâkul fikir ayrıntısı cevaplarda yansıtılmıştı. Meselâ bir
taraftan Freud’un teorik sezgisini övmekle beraber psikanalizin “yararlı sonuçlar



üretmekte apaçık bir şekilde başarısız” olduğu duygusunu taşıyanlar vardı. Yine “çocuk
cinselliği doktrininin gerçeklere tamamen ters” düştüğüne inananlar ile onun objektif bir
şekilde geniş ölçüde kanıtlanabileceğini savunanlar vardı. Bir yanda psikanalizin her derde
deva olduğuna sadakatle inananlar, öbür yanda hastalarının taş çatlasa yüzde beşinin
Freudcu metodlardan yarar gördüğünü iddia edenler bulunuyordu. Yüz uygulamanın
altmışında psikanalizin faydadan çok zarar verdiğini ve beş analizden dördünde “uygun
tedavi şeklinin o olduğunu gösteren bir belirti görülmediği”ni ileri süren psikiyatristler
vardı. Sigmund Freud’u çağımızın peygamberi olarak selamlayanlar ile onun yargılarını
“yirminci yüzyıl başındaki anomalilerin ve inanılmaz sapıklıkların en tuhaflarından birisi”
olarak görenler de vardı. “Freud’un, Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları adındaki eserinde,
yuvadaki ocak ateşini korumaktan kadının sorumlu oluşunun nedenini onun anatomik
bakımdan idrarıyla ateşi söndüremeyecek bir yapıya sahip oluşuna bağladığını okuyunca,”
der Myerson, “insan böylesi doktrinlerin nasıl olup ta kabul gördüğüne hayret ediyor.”
Gerçekten de hayret ediyor insan! Bu arada, bu türlü türlü gözlemlerden başkaca hangi
sonuçlar devşirilirse devşirilsin, uzmanlar arasındaki böylesi görüngüsel bir anlaşma
eksikliği, uğraşmakta olduğumuz şeyin gerek hakikî bir bilim gerekse başarılı bir tıp
sistemi olmadığını ispat etmeye kendi içinde yetmektedir.

Gerçi daha yakın zamanlarda yapılmış benzer bir tetkikten haberimiz yoksa da, Freud'cu
psikanalizin mesleki çevrelerdeki prestiji Myerson zamanından bu yana kayda değer
biçimde azalmış görünüyor. Vitz şöyle söyler: “Freud’un kavramlarının hâlâ önemli etkilere
sahip olduğu Fransa hariç, psikanaliz her yerde nüfuz kaybediyor. Birleşik Devletlerde bir
kaç yıldır neredeyse tüm çevrelerce daimî bir eleştiri yağmuruna tutulageldi.” [33] Bu
eleştirinin merkezinde Freud’cu metodların zihinsel bozuklukların tedavisinde bütünü
itibarıyla yetersiz kaldığının ortaya çıktığı tezi yer almaktadır. “Sonuç olarak,” der Rieff,
“kıtanın dört bir yanında Freud’a cesurca baş kaldıran yeni tartışmacılar var.” [34] Hemen
ekleyelim ki, bunlar arasında düşüncelerini en serbest ifade edenlerden birisi de, bizzat
“zihinsel hastalık” nosyonunun kendisinin hatalı ve yanıltıcı olduğunu iddia edecek kadar
ileri giden, diğer bir saygın psikiyatrisi Thomas Szasz’dır. Szasz, bu iddiaya paralel olarak,
psikoterapinin aslında, münasip bir dille söylenecek olursa, bir tıp sistemi değil, fakat bir
etkileme ve kontrol etme (hükmetme) tekniği olduğu görüşüne sahiptir. Üstelik, bu
tekniğin sık sık gayr-ı ahlakî ve zararlı bir biçimde kullanıldığı ve bu gerçeğin sistematik bir
şekilde gözlerden ırak tutulduğu, “dolayısıyla da tüm bu türden müdahale ve önerilerin
aksi ispatlanıncaya dek kötü olarak görülmesi gerektiği”[35] gibi suçlamalarda bulunur.
Gelgelelim bu arada psikiyatri hem Batıda hem de Doğuda nüfuzunu yaymaya devam
ediyor.

* * *

Psikanalizin hastayı tam bir savunmasızlık konumuna soktuğu ve onu kendisinin ne
anlayabildiği ne de kontrol edebildiği etkilere tâbi kıldığı itiraz kabul etmez bir hakikattir.
Salter’in belirttiği gibi, “analiz işleminin tamamı en bütüncül ve tehlikeli türden bir
bağ(ım)lılık gelişmesine neden olur.” [36] Hem sonra psikanalizin, sahip olduğu tüm



etkenliğini, hasta ile analizci arasında “aktarım (transference)” diye anılan özel bir ilişkinin
kurulmasına borçlu olduğu herkesçe bilinmektedir. Freud’un dediğine göre: “Hasta,
analizciyi gerçekler ışığında bir yardımcı ya da tavsiyeci, hele de katlandığı bu zahmet
karşılığında para alan birisi olarak görmekle tatmin olmaz...; tam tersine, hasta,
analizcisinin şahsında çocukluğundaki ya da geçmişindeki önemli bir simanın yeniden
canlanışını -reinkarnasyonunu- görür ve sonuç olarak ta kesinlikle tam bu modele tatbik
edilecek hisler ve tepkileri ona aktarır.” [37] Başka bir deyişle, hasta gerçeklikle bağını
yitirir ve az ya da çok bir çocuk tavrına kapılır; bu tavırsa psikanalizciye onun zihni
üzerinde hüküm sürme imkânı verir. Freud, “Eğer hasta analizciyi babasının (yahut
annesinin) yerine koyarsa,” diye izaha girişir, “o aynı zamanda analizciye kendi süper-
egosunun egosu üzerinde tatbik ettiği gücü de veriyor demektir, çünkü bildiğimiz gibi
onun süper-egosunun kökeni anne babasıydı. Yeni süper-ego, nevrotiğe bir tür ikinci-
eğitim verme imkânına sahiptir...” [38] Öyle ya da böyle -Freud’un süper-ego ile onun
libidoya dayanan kökleri konusundaki teorilerini kabul etsek te etmesek te- hastanın
aktarım (transference) yoluyla kendisini analizcisinden gelen etkilere açık hale getirdiği
gerçeği gün gibi ortadadır. Bu etkiler en azından, analizci tarafından bilinçli bir şekilde
kullanıldığı oranda “telkin” olarak terimlendirilir. Böylece aktarım telkine giden yolu açar
ve hiç şüphesiz bu iki katlı süreç psikanaliz tedavisinin merkezî mekanizmasını oluşturur.
Freud der ki, “Psikanaliz tedavisinin etkisi esasen aktarım, yani telkin üzerine
kurulmuştur.”[39]

Gelin bu itirafın kimi imâlarını ele almak için burada bir süre duralım. Her şeyden önce
şimdi öyle görünmekte ki, hastanın psikanalitik beyanlarının, analizci ve onun önyargıya
dayalı nosyonları tarafından etkilenmesi pek muhtemel. Bizzat Freud’un açıkladığına göre:
“Bizim iyileştirici yöntemimizin mekanizmasını anlamak aslında çok kolaydır; biz hastaya
bulmayı ümit edebileceği şey konusundaki şuurlu fikri (bewusste Erwartungsvorstellung)
veririz ve bunun, şuuraltındaki bastırılmışı ile olan benzerliği onun bu ikincisiyle (yani
bastırılmış olanla) kendisinin yüz yüze gelmesini sağlar.” [40] Fakat, bastırılmış materyal ile
böyle bir “benzerlik” yalnızca bir varsayımdır ve bu durum için gereksizdir. Bizim bildiğimiz
ve tek gözlenebilen, analizcinin telkinde bulunduğu ve bunun sonucunda da hastanın daha
önceden kendi zihnine aşılanmış olan tema ve imajları tekrarladığıdır. İşte bu da, daha
fazla bir varsayıma gerek duymaksızın, hastanın, aktarım yüzünden analizcinin istek ve
teşvikleri karşısında patolojik biçimde savunmasız hale geldiği gerçeği ile kolaycacık izah
edilebilir. O, hemen hemen, kendisine hipnotizma uygulayan kişi tarafından ne telkin
edildiyse ona göre hareket etmeye hazır olan hipnotik bir denek durumundadır. Freud’un
söylediği gibi, pozitif diye bilinen bir aktarım “tüm analitik durumu değiştirir ve hastanın
iyileşmeye ve dertlerinden kurtulmaya yönelik rasyonel amacını saptırır. Onun yerine
analizciyi memnun etme, onun sevgisini ve övgüsünü kazanma amacı ortaya çıkar.“ [41]

Tam da bu bağlamda insanın aklına babaları tarafından iğfal edildikleri yolunda itirafta
bulunan talihsiz kadınlar geliyor. Onların bu ensestlik uydurmaları karşılığında ne kadar
övgü ve sevgi kazandıklarını gerçi bilmesek te, Freud’un kendisinin bundan pek “memnun”
kaldığına tüm kalbimizle inanabiliriz.



Aktarım ve telkin mekanizmasıyla ilgili olarak söylenilegelen şeylerin psikanalitik
bulguların nesnelliği üzerine gölge düşürdüğü gerçeği bir yana, o aynı zamanda, gönüllü
olarak psikanalitik sözleşmeye girmekle hastanın kendisini ne korkunç bir tehlikeye maruz
bıraktığına da işaret eder. Zaman zaman mesleki çevrelerde de kabul edildiği gibi,
mükemmelen normal bir şahıs bile kendisini psikanalize maruz bıraktığında, psikanaliz
işleminin doğrudan bir sonucu olarak samimi bir nevroza tutulmaya mahkûmdur. [42] Ve
hastanın, ne kadar kafası karışır ve perişan hale gelirse, analizcinin teşviklerine de o denli
hassaslaşacağını ise söylemeye zaten gerek yok. Bir klinik psikolog şöyle der: “Hastadaki
‘aktarım’ kozunu kullanarak, analizci, ona ne kadar mantıksız olursa olsun herhangi bir
rolü verebilir ve hasta da genellikle buna razı olacaktır.”[43]

Fakat öyle görünüyor ki öğretilen mantıksız şeylerin kabulü bahtsız hastanın karşı karşıya
kaldığı tehlikelerin belki de en küçüğüdür; durumu daha da vahim kılan, psikanalizin
şüpheye yer bırakmayan bir gizil (anlaşılmaz) yanının bulunmasıdır. Aslında aktarım bile
tamamen esrarengiz, yeterince anlaşılmayan bir şeydir. Freud bunu zaman zaman
hissetmiş görünüyor, özellikle de araştırmaları esnasında bazı tuhaf fenomenlerle
karşılaştığında. Böylece, kendisini konuya adamaksızın, aktarımın o zamana dek
bilinmeyen ruhî iletişim ve etkileme vasıtalarını (meselâ telepati gibi) sahneye getirmesini
muhtemel gördü.[44] Fakat bu, daha açık bir ifadeyle söylenecek olursa, psikanalitik
hastanın, kendisini bizzat analistin dahi anlamadığı güçlerin eline bıraktığı anlamına gelir.
Bu, aynı zamanda yolun herhangi bir kısmında analizcinin de, kendisinin şuurlu kontrolü
altında bulunmayan esrarlı etkiler tarafından aldatılabileceğini söylemektir. Ve bu da,
eğer Freudcu geleneğe göre önce psikanalizcinin kendisinin analize tabi tutulması
gerektiği hatırlanırsa, pekâlâ muhtemel görünüyor.

Şimdi çok genel anlamda şunu soralım: psikanaliz senaryosunun salıvermek için
tasarlandığı bu esrarengiz güçlerin mahiyeti ve kökeni ne olabilir? Galiba, işlemin
şuuraltından su yüzüne çıkardığı tipik imajlara iyi bir bakış bize yolu gösterecektir.
Nihayetinde Hristiyanlık, yaratılışta bizim zihinlerimiz üzerinde oynayabilen gerçekten de “
karanlık güçler” bulunduğunu hep açıkça söyleyegelmiştir. Tauler, “Nedir Düşmanın bu en
zararlı fısıltısı?” diye sorar. “O senin zihninde başgösteren her bozuk ve başıboş hayal ve
fikirdir.” Öyleyse biz bundan Freudcu görüşteki ‘id’in aslında cehennemi bir bölgeyi temsil
ettiği -yani tabir caizse onun, aşağı âlemin (esfel-i sâfîlînin) mikrokozmik bir örneğini
oluşturduğu-sonucunu mu çıkarmalıyız? Daha önce de belirttiğimiz gibi vakıa buymuş gibi
görünüyor. Ve oldukça ironik bir şekilde, ilk büyük eserinin baş sayfasına Virgil’e ait
aşağıdaki dizeyi yazdığında, bunu bizzat Freud’un kendisi îmâ ve kastetmiştir[45] : Flectere
si nequeo superos, acheronta movebo (“İlahlara diz çöktüremezsem önümde,
cehennemin altını üstüne getiririm”).
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[a] Şarkıda ya da çalınan müzikte sesin gittikçe yükselmesi. Ç.N.

[b] Transference= psikanaliz esnasında hastanın analiz yapan psikiyatrisle çocukken

anne ya da babasının kendi üzerinde sahip olduğu konumu, rolü aktarması. Ç.N.

[c] Tüm tapınakların ilahlarını çatısı altında toplayan tapınak. Ç.N.

[d] osteopathy: İlaç kullanmadan sadece kemik ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle

hastalıkları tedavi usulü. Ç.N.

[e] chiropractic: Masajla, ya da daha özelde omurga masajı yoluyla tedavi.
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Şuuraltının ilahlaştırılması
İÇ ŞÜPHE YOK Kİ, Carl Gustav Jung, Freud’un öğrencileri arasında en yüksek makama

sahiptir; bunu, müridine yazdığı bir mektupta “seni benim halefim ve veliahtım olarak
kutsuyorum” diye bahseden hocanın kendisi de kabul eder. Bildiğimiz gibi bu yetki devri
vuku bulmadı, ya da en azından Freud’un niyetlendiği tarzda olmadı; ve yine açık ki
bozuştukları güne kadar Jung eski akıl hocasını çoktan tek-yanlı, dar görüşlü ve kendi
görüşlerinde önyargılı olarak görmeye başlamıştı. Meselâ, Freud’un ruhsal hayatta
cinsellik ve bastırmanın rolünü büyük ölçüde abarttığı ve çocuklukta yaşanan travmalar ve
fantaziler gibi şeylerin önemini fazlasıyla büyütmüş olduğu duygusunu taşıyordu. Freud’cu
psikolojinin öncülleri toptan asılsız değildi: Jung’u temelde rahatsız eden şey bu
kavramları desteklemede kullanılan aşırı dogmatizm ve dışlayıcılıktı. O Freud’u prensipte
bir gelenek düşmanı, “geçmişin zincirlerini kıran büyük bir tahripçi; yanılsamaları,
ikiyüzlülüğü, yarım doğruları, sahte, bitkin heyecanları, hastalıklı ahlâkı, yapmacık, cansız
dindarlığı ve acınası zevki...” [1] ile, içinde doğduğu on-dokuzuncu yüzyıl burjuva çevresine
atılgan itirazlarda bulunmuş bir kişi olarak görür. Fakat ona yeni bir çağın peygamberi
gözüyle bakmaz -göreceğimiz gibi Jung bu makamı kendisine saklamıştır.

Ölüye de diriye de -Musa’dan Woodrow Wilson’a kadar- psikanaliz uygulamayı görev bilen
Freud’un, sırası geldiğinde dönek bir müridin ellerinde aynı uygulamaya maruz kalması da
kaderin garip bir cilvesi olmalı. Öyle ya da böyle, Jung, Freud’un özelliklerini, yıkılmaya
yüz tutmuş bir medeniyetin sahteliklerine karşı bir aşırı tepki olarak izah etmeye çalışır.
Bu itibarla Jung Viktorya dönemini “bir baskı, can çekişen idealleri daimi ahlâkîleştirmeler
yoluyla bir burjuva saygınlığı çerçevesi içinde sunî olarak canlı tutmaya yönelik zorlayıcı
bir girişim çağı” olarak görür ve bunun, “Freud’un kabul gören kültürel değerlere karşı
takındığı esasen olumsuz ve indirgemeci tutumu” ve daha genel olarak onun “negatif
açıklamalar konusundaki devrimci tutkusu”nu izah ettiğine ve bir ölçüde de haklı kıldığına
inanır.[2] Jung özellikle Viktorya bağlantısının, Freud’un dönüp dolaşıp sözü cinselliğe ve
onun bastırılmasının uğursuz sonuçlarına getirme huyunu açıklamakta uzun süre yararlı
olduğunu düşünür. O Freud’u konu üzerinde çarpıtılmış fikirlere sahip olmakla ve “bir baraj
ardında birikip sıkışmış, üzerinde aşırı durulan bir cinsellik”ten başka bir şey bilmemekle
suçlar.[3] “Bu, ebeveyn ve akrabalara karşı duyulan eski düşmanlıklar ile ailede vuku
bulan ve çoğunlukla hayat enerjisinin yığılıp sıkışmasına yol açan sıkıcı duygusal
karışıklıklarda takılıp kalmaktır.” diye açıklamada bulunur Jung. “Ve bu engellemedir ki
şaşmaz bir şekilde kendini “çocuksal” adı verilen cinsellik türünde gösterir. Bu gerçekte
tam bir cinsellik değil, aksine hayatın tamamen bir başka sahasına ait olan gerilimlerin
normal dışı bir boşalmasıdır.” [4] Tek bir sözle, Jung öyle ya da böyle şüphelenilmesi
gereken şeyi tasdik eder: yani Freud’un cinsellik üzerindeki görüşlerinin önyargılı, kaba ve



bayağı hastalıklı olduğunu.

Bu söylenenler ışığında, iş Freud’un bilimsellik iddialarına gelince Jung’un kuşkulu
olduğunu görmek insanı şaşırtmaz. O Freudçu ilkeleri, nesnel bir şekilde doğrulanmış bir
teoriden çok öznel, tavırların bir ifadesi olarak görür. Daha da ötesi, Jung Freud’un bilinçli
ya da bilinçsiz, yolun bir yerinde, “bilime hizmet etmek”ten “kültürel bir görev”i başarma
yönüne saptığını sezer. “Bugün çöl yalnızlığında bağıran birisinin sesi,” der Jung, “eğer
halk yığınlarının kulağına ulaşılacaksa, zorunlu olarak bilimsel bir tonda olmalıdır... Gizlice
söyleyelim ki psikanalitik teorinin tam ve kesin bir bilimsel hakikat olmak gibi bir niyeti
yoktur; onun amacı aslında daha geniş halk kesimini etkisi altına almaktır.” [5] Yoksa bu,
psikanalizin ancak onun üyeliğine sahip kişilerce bilinecek sırlarından birisi ve Freud’cu
yakın çevreye dahil olmayan bir kimsenin niçin onun iddiaları hakkında doğru hüküm
veremeyeceğini gösteren asıl neden mi? Ve belki de acaba Jung’un kendisi bu gizli gerçeği
Freud’cu cemaatin eski bir üyesi olduğu için mi öğrendi?

İster öyle olsun ister böyle, Jung psikanalizin tedavisel etkililiği konusunda da şüphelidir.
O Freud’cu yaklaşımın baştan ayağa aşırı bir negatiflik halinde olduğunu düşünür. “Ondaki
her şey geriye yöneliktir,” der bize. “Freud’un tek ilgilendiği, herşeyin nereden geldiğidir,
kesinlikle onların nereye gittiği değil.” [6] Açıktır ki Jung, hastanın acılarının geçmişi temel
alan bir şekilde açığa kavuşturulmasının kendi içinde herşeyi yoluna koymaya yeteceği
şeklindeki Freud’cu inanışı paylaşmamakta. O, Freud’un “insan tabiatının muktedir olduğu
tüm kötülükleri açığa çıkardı”ğını serbestçe kabul eder ancak onun ruhları
iyileştirebileceğinden kuşku duyar.

Bu bizi bir başka farklılık noktasına getiriyor: din meselesine. Jung burada da Freud’u
cahillik ve peşin hükümlülükle itham eder. Freud’un Viktorya döneminin “hastalıklı ahlâkı”
ile “yapmacık, cansız dindarlığı”ndan fazlasını bilmediği ve “Freud’un gözünü işte bu sahte
din üzerine diktiği”[7] suçlamasında bulunur. Freud’un böylesine büyük bir tutkuyla
saldırdığı ve ne pahasına olursa olsun, bastırılmış cinsel içgüdülerin tuhaf bir belirtisinden
başka bir şey olmadığını gösterip te gözden düşürmeyi istediği şey işte budur. Öte yandan
Jung meseleyi çok farklı bir renkte görür:

Tabiî içgüdülerin ya da dürtülerin insan hayatındaki itici güçler olduğundan şüphe etmiyorum, bunları ister cinsellik

ister iktidar isteği olarak adlandıralım; fakat aynı zamanda bu içgüdülerin ruhla (spirit) çatıştığından da şüphe

etmiyorum, zira onlar sürekli bir şeyle çatışıyorlar, öyleyse bu birşey niye ruh (spirit) diye adlandırılmasın?...

Görülebileceği gibi, ben tüm dinlere müsbet bir değer yüklüyorum.[8]

Ruh (spirit) adı verilen “bu birşey”in nihaî mahiyeti ne olursa olsun, o bizi hayvanî hayatın
sürekli yinelenen gereklerini aşmaya ve insan varlığının bütünlüğüne ulaşmaya muktedir
kılan elzem faktördür. “Eğer bu başarılmazsa,” diye ikaz eder Jung, “bir kısır döngü ortaya
çıkar ve aslında Freud’cu psikolojinin sunuyor göründüğü tehdit budur.” [9] Freud’un yolu
hiç kimseyi içgüdüsel dürtülerin zorbalığının, Jung’un dediği şekliyle “bu umutsuzluğun”



ötesine iletmez. “Ben ki zavallı bir insanım,” diye haykırır St. Paul’ün sözlerini
alıntılayarak, ve devam eder: “kim kurtaracak beni bu ölümün bedeninden?” Ve bu daima
sorulan soruya verdiği cevap yeterince basittir: “Hayatın ters yöndeki dürtüsü, yani ruh
(spirit) dışında bizi bu esaretten kurtaracak hiçbirşey yoktur, özgürlüğü bilenler tenin
çocukları değil, ‘Allah çocukları’dır.”[10]

* * *

Jung’un Freud’a yönelttiği son eleştiri “Freud’un tüm insanlarda ortak olan daha derin
katmana nüfuz etmediği”[11] yolundadır. İşte bu daha derin katmansa Jung’un ortak
(kollektif) şuuraltı diye terimlendirdiği şeydir: o bizim ruhsal mirasımızı, ya da en azından
onun “tüm insanlarda ortak olan” bölümünü teşkil eder. Zaman zaman Freud’un da
tamamen bu anlamda eski bir mirastan bahsettiği ve benzer şekilde bu tür “filogenetik
malzeme”nin kendini düşlerde, mitler ve diğer kültürel fenomenlerde açığa vurduğuna
inandığı belirtilmelidir. [12] Dolayısıyla, Jung Freud’u “bu daha derin katmana nüfuz
etmemek”le suçladığında kastettiği, Freud’un ortak bir şuuraltının varlığını farkedememiş
olması değil, bu şuuraltının doğasıyla ilgili olarak yüzeysel ve yanlış görüşlere sahip
olmasıdır. Onun hatası, temelde, ortak şuuraltını ‘şuur ile içeriklerinin modeli’ üzerinde
resmetmiş olmasıydı. Jung bunun kabul edilemeyeceğini söyler, çünkü iş ortak şuuraltına
gelip dayandığında tamamen yabancı, esrarlı ve kavranılamaz bir şeyle karşı karşıyayızdır.

İlksel ruhun bu özellikleri kendisini en ciddî biçimde delilik durumunda ortaya koyar;
delilik durumuysa, Jung’a göre, şuurlu alanın ortak şuuraltının içeriklerince zorla istilâ
edilmesinden başka bir şey değildir. Jung kendinden önce gelenleri nevrozların
incelenmesiyle gereğinden fazla meşgul olmuş bulunmakla suçlar, inanır ki, eğer psikoz
fenomenolojisine daha fazla dikkat sarfetmiş olsalardı “muhakkak ki şuuraltının şuurlu
olanlardan tamamen farklı içerikler sergilediği gerçeğinin hemen farkına varacaklardı. Bu
içerikler gerçekten de öylesine tuhaf ve yabancıdırlar ki hiç kimse anlayamaz onları, ne
hastanın kendisi ne de doktorları. Hasta, normal bir kişiye ne denli yabancıysa kendisine
de o kadar yabancı olan bir düşünce selinin baskınına uğramıştır. Ona ‘çıldırmış’
dememizin sebebi de budur zaten: o düşüncelerini anlayamaz... Bir nevrozun bize
sunduğu malzeme insanî açıdan anlaşılabilirdir, fakat bir psikozunki öyle değil.”[13]

Derin şuuraltı ile içeriklerinin görünürdeki irrasyonelliklerine alçaltıcı bir anlam
verilmemelidir. Delinin şuuraltı değil, psikozlu kişi olduğunun farkında olmalıyız. Üstelik
psikozlu kimse basitçe kendisinin şuuruna girmiş olan fikirler nedeniyle değil, tersine bu
fikirleri anlamaya gücünün yetmemesi gerçeği yüzünden delidir. Sanki farklı bir düzene ait
bir varlıkla karşılaşmış gibidir o -düşünceleri bizim düşüncelerimiz gibi olmayan, diyelim ki,
bir ilah ya da bir şeytanla. İşte Freud’un kavramaktan aciz kaldığı ve kollektif şuuraltı
konusuna gelindiğinde onun bakış tarzını geçersiz kılan şey budur.

Freud gibi Jung da egonun (benliğin) nispeten geç bir oluşumu temsil ettiğine ve onun
tedricî bir gelişme ve ayrışım süreci ile şuuraltının silik derinliklerinden evrimleştiğine
inanır. Üstelik egonun doğuşu şuurun doğuşudur, çünkü “şuur bir merkeze, ‘birşeyin



kendisine görüneceği bir ego’ya (benliğe) gerek duyar.” [14] Şuuraltının da bir merkeze
sahip olup olmayacağı meselesinde Jung kesin olarak kuşkuludur. “Her şey aksine işaret
ediyor,” der bize; [15]o, şuuraltının kendisini kaotik, irrasyonel ve kavranılmaz olarak
sunması gerçeğini, tamamen bu ‘bir merkezden -bir “kişisel şuur”dan- yoksunluk’un izaha
kavuşturduğunu ileri sürer.

Ancak yine de şuur sahası ile kollektif şuuraltı arasındaki derin farka rağmen ikisi arasında
yakın bir irtibat vardır. Jung bu etkileşimi aşağıdaki şekilde tarif eder:

Normalde şuuraltı sürtüşmeksizin ve rahatsız etmeden şuur ile birlikte çalışır, öyle ki insan onun varlığından haberdar

bile değildir. Fakat bir fert ya da bir sosyal grup kendi içgüdüsel temellerinden aşırı ölçüde saptığı zaman şuuraltı

güçlerinin tüm etkisini duyar. Şuuraltının işbirliği zekice ve maksatlıdır; ve şuurun zıttına hareket ettiğinde bile tavrı

hâlâ zekî bir şekilde telafi edicilik gösterir, sanki kaybolan dengeyi tekrar sağlamaya çalışır gibidir.[16]

Beklenebileceği gibi, şuuraltı kendisini şuura hayaller ya da fikirler vasıtasıyla bildirir:
diyebiliriz ki o bizimle evrensel semboller dilini kullanarak konuşur. Üstelik Jung bu
semboller -ki şuurun nesneleridirler- ile bu şuurlu oluşumları doğuran ve kendilerini kendi
araçları ile ifade eden şuuraltı içeriklerini birbirinden ayırma konusunda dikkatlidir.
Jung’un bir “arketip (ilkörnek)” adını verdiği görülebilir hayalin yahut şuurlu fikrin
arkasında duran şey işte bu şuuraltı gerçekliktir. Arketipler, tabir caizse, kollektif
şuuraltının içeriğini oluştururlar. Jung şöyle açıklamada bulunur: “Onlar esrarlı fikirlerin ya
da baskın ifadelerin ön teşekkülüne neden olan yaşayan şeylerdir... Gerçekte içgüdü
faaliyetlerinin sahasına aittirler ve bu anlamda onlar miras alınan ruhsal davranış
formlarını temsil ederler. Şu haliyle onlara, psikoloji diliyle söylersek ‘özerklik’ ve
‘esrarengizlik’ olarak adlandırılan belirli dinamik nitelikler verilmiştir.” [17] Arketiplerin
bizzat kendileri, söylediğimiz gibi, bilinmezdirler, çünkü asla şuurlu tecrübenin nesneleri
haline gelemezler. Ama yine de yansıttıkları hayaller ve “esrarengiz fikirler” vasıtasıyla
dolaylı olarak bilinebilirler. Üstelik bunu temel alarak Jung bir kaç özel arketipi tesbit
etmiş olduğunu ileri sürer: aslında elinde onların uzun bir listesiyle çıkmıştır karşımıza.
Böylece o kendi yazılarında bilhassa önemli bir yer tutan üç arketip olarak shadow
(gölge) , anima (can,hayat kaynağı) ve animus (kötü amaç, kin)den ya da akıllı yaşlı
adam, büyük anne, çocuk ve diğerleri gibi başka arketiplerden bahseder. Asıl mesele, her
bir arketipin kendi tipik belirtilerine ve ruhsal (psychic) hayatın yönetiminde kendi özel
fonksiyonuna sahip olduğunun tahmin edilmesidir.

Bu doktrinin detaylarına girmek bizi çok uzaklara götürecektir. Teorinin açıklayıcı bir
değeri bulunduğunun varsayıldığını söylemek yeterlidir: Jung temelde arketipleri, Freud’un
‘bastırmadan doğan kompleksler’i kullandığı kadar işletir. Böylece bir kez daha her çeşit
ruhsal olay özel bir psikolojik terimler cebiri üzerine kurulan bir yoruma konu oldu:
topluluklarla olduğu kadar fertlerle de ilgili olan bir sürü fenomenin, yeni psikoloji
teorisinin gücüne dayanılarak izah edilebileceğine inanır Jung.



* * *

Jung’un, Darwinizm hususunda zaman zaman dile getirdiği şüphe ve çekincelere rağmen,
onun ruhu (psyche) evrimci açıdan algıladığı açıktır. “Nasıl ki beden milyonlarca yıllık bir
anatomik tarih öncesine (prehistoryaya) sahiptir,” diye yazar, “işte ruhsal (psychic) sistem
için de durum böyledir.” [18] Ve tıpkı anatomik tarih öncesinin ardarda gelen aşamalarının,
birbirini takip eden katmanlardaki fosil kayıtlarında kaydedilişi gibi, bizim ruhsal (psychic)
tarih öncemizin de bir kaydı mevcuttur, yalnız şu önemli farkla: ruhsal hayatın daha erken
aşamaları bizimle birlikteliklerini ölü fosiller olarak değil, fakat kollektif şuuraltının canlı
içerikleri olarak sürdürmektedirler hâlâ.

Jung’un bu kavrayışa bir düş vasıtasıyla ulaştığını hatırlatmak ilginç olacaktır. Bu rüyada
Jung kendisini pek çok seviyeden (kattan) oluşan bir evde bulur. Bodruma indiğinde bir
yeraltı mağarasına götüren gizli bir merdiven keşfeder; aşağıdaki mağara “ilkel bir
kültürden arta kalmış şeyleri andıran, oraya buraya dağılmış kemikler ve kırık çömlek
parçalarıyla dolu”dur. Bu rüyayı Freud’a anlatır ama o bunu Jung’u tatmin edecek biçimde
yorumlayamaz. Sonunda, kendi yaptığı yorum gereğince, “bu rüya benim için bir rehber
imaj haline geldi.” der. “... Bu, benim kişisel ruh altındaki bir ortak a priori’yi ilk
sezişimdi.”[19]

Yaptığı keşiften ikna olarak, Jung şimdi artık hevesle izlerini araştırdığı ruhsal (psychic)
varlığın büyüklüğünden her geçen gün daha da etkileniyordu: “gençliği ve yaşlılığı,
doğumu ve ölümü aşan, ve bir ya da iki milyon yıllık beşerî tecrübe kendi emri altında
bulunduğu için neredeyse ölümsüz olan” bir varlık.[20] Jung böylesi bir “kollektif beşerî
varlık”ın insan üstü vasıfları bulunacağını, neredeyse gerçekten de tanrısal boyutta bir
potansiyel bilgi ve güçle donanmış olabileceğini farketmekte gecikmedi. Üstelik eğer
bizim ferdî şuurumuz -hem filogenetik hem de ontogenetik bir anlamda- kollektif
şuuraltından evrimleştiyse, o zaman bu hârikulâde varlık kelimenin tam anlamıyla
hepimizin atası ve tümümüze hayat verendir. Kısacası, bulmuş olduğu şeyin insanlığın
tüm dinî kavrayışlarının kendisinden çıktığı ve bu dinlerin hepsinin nihaî olarak kastettiği
esrarengiz kaynaktan başkası olmadığı Jung’un kafasında gittikçe kesinlik kazanıyordu.

İlkel dinlerle ilgili gerçekler bu zannı hemencecik doğruluyor gibiydi. Dolayısıyla ego-
hayatına yeni girmiş ve henüz şuuraltından çok az ayrışmış eski çağ insanının arketiplerin
esrarengiz alanını çok somut ve zorlayıcı bir açıdan tecrübe etmiş (yaşamış) olması makul
görünüyor. Jung’a göre bu, eski çağ orman ve koruluklarının neden ruhlarla dolu olduğunu
ve neden evvel zaman içinde bu toprak üstünde ilahların yürüdüğünü izah etmektedir.
Üstelik ilkel insanın, kendisini, en nihayetinde vahşî ve kaotik güçleri (ki o bunlardan
yakasını henüz kurtarmaya başlamıştır) temsil eden bu efsanevî varlıkların tehdidi altında
hissettiği ve sonuç olarak ilkel toplumlarda pek bol bulunan büyü uygulamaları ve kurban
törenleri aracılığıyla bu kudretli ruhları yatıştırarak onların yardım ve işbirliğini sağlamak
istediği düşünülebilir. Ve buradan da, Hind Yogası ve Tibet Budizmi ile başlayıp
Hristiyanlığın kutsal inançlarına kadar uzanan daha yüksek dinlerin psikolojik açıdan



aydınlatılmasına geçebilmek için sadece küçük bir adım gerekiyordu, hepsi o kadar.

Fakat bu, kendi büyük keşfinin ardından, Jung’un, kendisini başına geçmek için çağırılıyor
hissettiği hırslı programın sadece bir kısmı olacaktır: geçmişteki dinî gelenekleri
yorumlamanın yanında o mevcut çağın bunalımını da derinlemesine anlamak ve eğer
mümkünse bir çare bulmak istiyordu. Egonun şuuraltından gittikçe artan bir şekilde
ayrışmasının, daha büyük bir evrimsel sürecin ancak bir başlangıç safhasını temsil
edebileceği ona göre çoktan aşikârdı. Üstelik o bunun çok tehlikeli bir adımı teşkil
ettiğinin farkındaydı: Çünkü bu eğilimin yerini tam vaktinde bir bütünleştirici evre almadığı
sürece bu ayrışım nihayette nevroza ve ruhsal çözülmeye sebep olacaktı. Ve aslında Jung
modern medeniyetin kollektif nevrozun tehlikeli alanına çoktan girmiş olduğuna emindi:
onun nazarında bu bizim çağdaş bunalımımızın asıl sebebini teşkil ediyordu. Temelde
probleme ben-merkezcil ferdin ruhsal hayat kaynağına giderek daha da yabancılaşması
yol açıyordu: en tabanda bizim zorluğumuz dinî karakterdedir.

Bize, orta yaşın üstündeki hemen hemen tüm hastalarının, dinî bir inanç ve manevî hayat
yokluğunun yol açtığı bir anlamsızlık ve amaçsızlığın acısını çektiğini söyler. Ego kendi dar
duvarlarının içine hapsolmuştur ve hayatın pınarları kurumaktadır. Üstelik Jung; geçmişte
bu tehlikeleri en azından ortak bir terazide dengede tutan Hristiyanlığın artık modern
insan için anlamını kaybettiğine inanır: o, bilimsel ve hümanist kavramlarla aşılanmış
haliyle bugünün insanının yapamayacağı bir iman eylemini gerektirir. Ondokuzuncu yüzyıl,
bir yandan daha okumuş toplum katmanlarında bir Hristiyan inancı erozyonuna çoktan
uğramış olduğu halde yine de yüzünde bir Hristiyanlık maskesi tutmaya kalkıştı; ve bu da
hem Nietzsche’nin hem de Freud’un böylesine şiddetle tepki gösterdikleri üzücü taklit ve
yapmacığı sonuç verdi. Fakat şimdi artık manzara değişti: yirminci yüzyıl açıktan açığa
dinî konulardaki şüpheye teslim etti kendisini ve sosyologların “dinden kopuş
(deconversion)” terimiyle ifade ettikleri şey her yanda sürüp gitmede. Sonuç insanın
manevî işaret levhalarını kaybetmesi oldu: kendi öz kökleriyle bağı koptu ve yolunu
kaybetti.

Jung artık bizzat Tabiatın önümüze koyduğu amacı daha derinden anlamanın tam vakti
olduğuna inanır. Bu amacın, ne egonun yüceltilmesinde -yani şuuraltının karanlık güçleri
üzerinde kazanılacak nihaî bir zaferde, ki bu zaten her hâlukârda imkânsız bir durumdur-
ne de bir şuuraltına dönüşü ifade edecek olan, egonun yok edilişinde yattığını savunur. Bu
amaç daha ziyade ruhun (psyche) bu iki zıt ya da bütünleyici veçhesinin, tamamen
bütünleşmiş tek bir organizmanın doğuşunu sonuç verecek bir şekilde birbiriyle uyum
sağlamasına yöneliktir. Üstelik Jung bunun uygun araçların kullanılması sayesinde etkili
bir şekilde ulaşılabilecek, her zaman tamamıyla gerçekçi bir hedef olduğunu savunur. Bu
amaca ulaşmanın yolu onun fertleşme diye terimleştirdiği şeydir: bu da “ bir kimsenin
psikolojik bir ‘fert’, yani ayrı, bölünmez bir birlik yahut ‘bütün’ haline gelmesini sağlayan
süreçtir.”[21] Ve beklendiği gibi, bu kesinlikle Jung’un kendi psikoterapi sisteminin
geliştirmeye niyetlendiği şeydir.

Biz “kişinin psikolojik bir ‘fert’ haline gelmesini sağlayan süreç”in basit bir açıklamasını



vermeye kalkışmayacağız: bu, Jung’un hacimli yazılarında büyük miktarda yer ayırdığı
oldukça karmaşık ve zor bir konudur. Bu sürecin Jung tarafından “şuuraltının şuurla
bütünleşmesi” diye tabir edilen şeyi içerdiğini ve bununsa arketipsel imajların yardımıyla
başarılacağını söylemek yeterlidir. Bu imajlar arasında daire ve kare özellikle önemli bir
rol oynar: onlar ruhu bütünlüğü içinde tasvir eden sembolik bir şemanın temelini teşkil
ederler. Kişi böylesi bir “arketipler meclisi”nin psikolojik önemini sezgisel olarak
kavrayabildiği oranda etkin bir ruhsal (psychic) bütünlüğün gerçekleşmesine ulaşabilir:
hem egoyu hem de ruhun (psyche) karanlık ya da gizli alt-yanını içine alan bir “bütünlük”
üstelik bu gerçekleşme, Jung’un “kendi (the self)” olarak sözettiği bir merkez ortaya
çıkarır ya da doğurur. Esrarengizce ve zahmetlerle bu ruhsal varlık doğar ve derhal
fertleşme sürecinin şuurlu bir şekilde yöneldiği amaç haline gelir. Kendi (the self) artık
egonun tabir caizse etrafında döndüğü ve tâbi olduğu bir içsel güneş halini almıştır. Ben-
merkezcilik yanılsaması böylece yok edilir ve kişi “kendi”ni keşfeder; kendi öz benliğini,
yani “gerçekte olduğum şey”i. İlkel insanın haricî ilahlar ve ruhlar panteonu olarak
farkında olmadan tapındığı herşey şimdi dahilî bir ruhsal (psychic) gerçeklik olarak
gerçekleşmiştir: Allah’ın Ülkesi gibi o da “iç”te bulunur.

* * *

Bu tabiata sahip bir doktrinin tamamen bilimsel bir temele dayanarak nasıl geçerli
kılınacağını hayal etmek zor olurdu ve doğrusu Jung’un kendisi de bu iddiada
bulunmaktan vazgeçer. Böylece, kendisinden bir empirik psikolog olarak bahsederken, en
azından bu alanda empirizmin epeyce öznellik içerdiğini belirtmeye özen gösterir ve
hataya karşı hemen savunma tavrı almaz. Aslında onun Freud’a yönelttiği eleştirilerden
biri, onun kendi görüş açısının altında yatan özel varsayımlardan habersiz bir şekilde,
teorilerini bir tür evrensel ve mutlak hakikatmişçesine öne sürdüğüdür. Jung “yine de,”
der bize, “felsefî eleştiri, her psikolojinin -benimki dahil -bir Öznel itiraf özelliğine sahip
olduğunu görmeme yardım etti benim... Empirik verilerle uğraşıyorken bile zorunlu olarak
kendimden bahsediyorum.” [22] ve yine de bu epistemolojik alçakgönüllülüğe rağmen
açıktır ki Jung da iddialar koymuştur ortaya, hem de devcileyin iddialar.

Jung ölümünden sonra yayınlanan otobiyografisindedir ki bizim kendi psikolojik
araştırmasının usülüne daha yakından bakmamıza imkân tanır. Samimi itiraflar şeklinde,
adetâ ana fikirlerini sabırla devşirdiği yer olan ‘canlı ruhsal (psychic) deneyim âlemi’ni
sergileyen muammalı düşler ve hayaller labirenti boyunca bize rehberlik eder. Herşey,
ona özellikle de dinî alana temas eden büyük hakikatlerin alâmeti gibi görünen bir dizi
meraklı düşle başlamıştır. Daha sonra, Freud’dan ayrılmasının ardından, “şuuraltı ile
adamakıllı bir karşılaşma”nın içine girmeye karar verdi; işte yirmi yılı aşkın bir süre vakit
ayıracağı bu önemli içebakışın başlangıcını Jung şöyle naklediyor:

1913 yılının son ayındaydı ki -tam olarak 12 Aralıkta- kesin bir adım atmaya karar verdim. Yine bir kez daha

korkularım üzerinde, düşünceye dalmış oturuyordum sandalyemde. Sonra kendimi koyuverdim. Birden sanki

ayağımın altındaki zemin tamamen çöker gibi oldu ve ben simsiyah derinliklere gömülüverdim. Bir panik duygusu



çöreklenip kaldı içimde. Fakat sonra ansızın çok fazla derin olmayan bir yerde ayaklarım yumuşak, yapışkan bir

kütleye değdi; iniş bitmişti.[23]

Jung, gözleri bir kez “karanlığa alışınca” gördüğü tuhaf manzaraları anlatmaya devam
eder: “kayış gibi sert bir deriye sahip küçük bir hayvan” vardır, “sanki mumyalanmış
gibi”dir; ayrıca “çıkıntılı bir kaya,” bir “kırmızı kristal,” bir akıntı ve bu akıntıda yüzen bir
ceset “sarı saçlı, kafası yaralı bir genç” vardır ve diğerleri, öyle görünüyor ki Jung tüm bu
ilhamların manasını hemen anlamıştı: “Elbette bunun bir yarı-tanrı ve güneş efsanesi, bir
ölüm ve yenilenme draması, Mısırlı gübre böceği ile sembolize edilen yeniden doğuş
olduğunu farkediverdim...”[24]

Jung’un bize ölümünden sonra kapısını açtığı gizli atölyesinin görüntücükleri böyledir işte.
Üstelik bu rüya ve tahayyüllerin, tâ en başından beri ona kendi psikolojik doktrinlerinin
özünü ilham ettiğini öğreniriz: “daha sonraki ayrıntılar,” der bize “yalnızca şuuraltından
fışkıran ve başından beri sağanak gibi üzerime boşalan malzemenin açıklamaları ve
ekleridir.”[25]

Ama bu, Jung’un, bizzat kendisinin psikoz hususunda söyledikleri gözönünde
bulundurulunca, böylesi bir “sel”den “aydınlanma” kazanmasının nasıl mümkün olduğu
sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Eğer kollektif şuuraltının içeriği “İnsanî açıdan anlaşılabilir
değil”se ve eğer böylesi bir malzemenin baskınına uğramak deliliğe eşitse, o vakit Jung’un
kendisi bu kaderden nasıl kaçtı ve bu tehlikeli deneylerden nasıl oldu da yalnızca aklı
başında olmakla kalmayıp aynı zamanda aydınlanmış da olarak çıktı? Öyle görünmede ki,
Jung hayatının ilk dönemlerinde arketipsel imajların kendiliğinden yeterli olmadığını
farketmeye başlamıştı: deliliği engellemek ve aydınlanmaya ulaşmak için insanın
geleneksel bir kaynaktan elde edilen bir takım anahtarlara sahip olması gerekiyordu.
Böylece, ona ortak şuuraltının ayak izini göstermiş olan rüyanın hemen ardından, hummalı
bir ilgi ile “bir mitolojik malzeme dağını, ardından da Gnostik yazarların eserlerini”[26]

yutmaya başladı. Peşinde olduğu anahtarları o sıralar, en azından şuurlu olarak,
keşfetmedi; tersine kendisinin de kabul ettiği gibi, “tam bir kafa karışıklığı ile sona erdi bu
iş.” Öyle ya da böyle sonradan bize, düşsel deneyimlerini yorumlamada biraz beceri
kazanmasının ardından, çıkardığı sonuçları doğrulayıp güçlendirme ihtiyacı duyduğu
söylenir. Bu noktada simya (alchemy) çıkar karşısına: “Benim şuuraltı psikolojisinin
tarihteki eşini bulmuştum,” diye yazar. “Simya ile bir benzerlik imkânı ve Gnostisizme
kadar kesintisiz giden entellektüel silsile benim psikolojime varlığını verdi. Bu eski
metinleri dikkatle okuduğumda herşey yerli yerine oturdu: fantazi imajları, uygulamamda
toplamış olduğum empirik malzeme ve bunlardan çıkardığım sonuçlar.”[27]

Jung kendi sonuçları ile Gnostik doktrinler arasında var olduğu tahmin edilen uyumların,
bir şekilde, her iki teorinin de geçerli kılınmasına tek başına hizmet edebileceğini
kastediyor gibidir sanki. Bu nedenle “benim dahilî deneyimlerimin tarihte daha önceden
temsil edilmiş olduğuna dair delil” bulmanın zorunluluğundan söz açar ve “eğer bu tür
deliller bulmayı başarmasaydım, fikirlerimi kanıtlayamayacaktım.” [28] diye ekler. Fakat



fikirlerinin, böylesi “önceden temsil edilmişlikler’le veya onlarsız, gerçekten de kanıtlandığı
pek açık değildir. Eğer ondan önce başkaları da benzer sonuçlara ulaşmışsa bu neyi ispat
eder? Hakikat ancak bir tekrar meselesinden başka bir şey değil midir yoksa? Ve haydi
Gnostikler Jung ile hemfikirler diyelim, peki ya aynı kanıda olmayan diğer tarihî ekolleri ne
yapacağız? Son olarak, Jung’un Gnostik kaynaklardan tâ işin en başında etkilenmiş
olmadığına dair elimizde senet var mı? O kendi teorilerini geliştirmeye girişmeden önce
bu yazarları gayretle incelemişti, bu yüzden, Gnostik malzeme üzerinde yapılan bu ilk
incelemeler “tam bir kafa karışıklığı”na yol açmış bulunsalar bile, bu karşılaşma yine de
onun düşüncesi üzerinde iz bırakmış olabilir. Tek bir sözle, Jung kendi doktrinini tarihte
önceden temsil edilmişlik yoluyla ispatladığını ileri sürdüğü zaman, bu ancak şartlanmış
bir zihne mâkul gelebilir.

* * *

İster doğrudan etkileme, isterse doğrulama yoluyla olsun, Gnostik motiflerin Jung’un
psikolojisinde önemli bir rol oynadığı gerçeği hâlâ ortadadır. En başta Jung her şeyi
“syzygy”ler[a] adı verilen şeyler yani “zıt çiftler” ‘birkaçını zikredecek olursak, meselâ
aydınlık ve karanlık, erkek ve dişi, hayır ve şer gibi çiftler’ açısından gören, âdeta kozmik
mevcudiyetin kendisinin tedirgin bir dengeden (a disturbed equilibrium), içinde her artının
bir eksisinin bulunduğu ve her toplamının sonucunun sıfıra eşitlendiği -keşke tüm terimleri
buraya dahil edebilsek- bir işlemden başka bir şey olmadığını söyleyen Gnostik eğilimi
paylaşmaktadır. Bu bakış açısına uygun şekilde, çiftlerin Gnostiklerce “Derinlik/Dip
(bythos)” adı verilen bir farklılaşmamış durumdan ortaya çıktığı söylenir ki Jung kendince
bunu kollektif şuuraltı olarak kabul eder. Bu, farklılaşmamış durum konusundaki her iki
anlayışın da birbirinin aynısı olduğu anlamına gelmez: Gnostiklerin, eski felsefenin
nesnelci eğilimine yaraşır şekilde, bythosu nesnel ya da ontolojik açıdan düşündüklerini,
halbuki kollektif şuuraltının tabiî olarak psikolojik perspektiften kavranacağını
unutmamalıyız. Bununla birlikte iki kavram da tamamen benzer durumdadır ve esasen
aynı rolü oynarlar: böylece bir taraftan bythos kozmik görünümün temelini teşkil ederken,
diğer yandan kollektif şuuraltı da psikolojik görünümün, dolayısıyla da içebakışsal yoldan
gözlemlenebilecek herşeyin temelini temsil eder. Demek ki, Gnostiklerin eski Yunandaki
anlamıyla “yaradılış” ya da kozmik varlığın açığa çıkışı olarak gördükleri şey, Jung’un
doktrininde şuura çıkışa denk düşmektedir. Her iki durumda da sözkonusu türeyiş, nihaî
zemini yurt tutmuş olan ve aslen bilinemeyen bir şeyin zıt çiftler halinde farklılaşması
anlamına gelmektedir.

Jung bu nosyonları ahlakî alana uygulamakla pek ilgilenir. Eğer her şeyin bir gölge yanı
varsa ve varlığın kendisi bir zıtlara ayrışmadan doğuyorsa, o vakit bizim şer olarak kabul
ettiğimiz şey hayırdan daha az lüzumlu olamaz: bir madenî paranın iki yanı ya da bir
dalganın zirvesi ile tabanı gibi, hayır ve şer de ancak tek ve aynı gerçekliğin birbirini
tamamlayan yönleri olur. Buradansa, “hayrı işleyip şerden kaçınmak” konusundaki ahlakî
emrin bir imkânsızlığa indirgendiği sonucu çıkar: çünkü herşey topluca düşünülecek
olursa, terazinin iki gözü dengede kalmaya mahkumdur. Üstelik bizim ahlâkî emire boyun



eğme çabamız ancak zaten mevcut durumdaki dengesizliği şiddetlendirmeye yarayabilir
ve sonuç olarak bir bunalıma ve bir nihaî kırılma noktasına götürecektir bizi. Bu nedenle
Gnostik aksiyomu kabul etmenin, zımnen Hristiyan ahlâkını reddetmek anlamına geldiği
açıktır.

Tarihsel olarak Gnostik tavır ile Hristiyan tavır arasındaki karşıtlık elbette iyi bilinir.
Gnostisizm başlığı altında toplanan çok yüzlü ve bir ölçüde de çok-kılıklı kuramların,
Hristiyanlığın kendisini karşısında savunmak zorunda kaldığı ünlü sapkın inanışlardan
birisini teşkil ettiğini de hatırlamalıyız. Belki de o bir bakıma tüm dâlâletlerin en koyu
olanıydı; yani Hristiyanlığın tam merkezindeki hakikate doğrudan karşı çıkan öğreti idi.
Dolayısıyla, Jung Gnostisizmi Hristiyanlığa “şuuraltı(ndaki) karşıt-tavır” olarak görmekte
haklı olabilir; ve bize “zamanımızdaki manevî akımların aslında Gnostisizmle çok derin bir
yakınlığa sahip oldukları”nı[29] söylediğinde de yine bir kez daha haklı olabilir.

Hayır ve şer sorununa geri dönerek, Hristiyanlıgın, Gnostisizmin aksine şerri bir adem-i
hayr (privatio boni)[b] yani tam bir hayır yokluğu, bir ‘hayırdan mahrumiyet’ olarak,
dolayısıyla da kendi başına varlığı yahut hakikati olmayan bir şey olarak algıladığını
hatırlatalım. İmdi öyle görünüyor ki bu Hristiyan doktrini Jung için özel bir huzursuzluk
kaynağı, gerçek bir böğür sancısı olagelmiştir. Şu ya da bu şekilde, büyük oranda konunun
dışına çıkmak pahasına bile olsa, çok açık bir şekilde metafizik tahmin yürütmeden ibaret
bulunan şeylere dalarak her fırsatta hücum eder bu doktrine. Bu tartışmalardan birinin
nihayetinde şöyle der bize: “Hayır yokluğu (privatio boni) argümanı -ister şer daha az bir
hayır, isterse yaratılmış şeylerin sonluluğunun ve sınırlılığının bir sonucu olarak görülsün
hiç önemi yok- yumuşatılıp hafifleştirilmiş bir delilsiz doğruluk iddiası (petitio principii)
olarak kalır. ‘Allah= Hayr-ı Mutlak (Deus= Summum Bonum)’ öncülünden zorunlu olarak
yanlış sonuç çıkar, zira mükemmel iyinin şer yaratmış olabileceği düşünülemez bile.”[30]

Diğer yandan Gnostiklere göre olduğu gibi Jung’a göre de Allah’ın şerrin yaratıcısı olduğu
sağlam bir kanaatti -bir tür vahiy hakikatiydi âdeta. Bu eğilim Gnostik yaratılış
kavramında zaten zımnen mevcuttur: yani âlemin zıtların ayrışmasından ortaya çıktığı
şeklindeki kavramda. Çünkü bu farzedilecek olursa, gerçekten de hayrın açığa
çıkmasından sorumlu olan gücün aynı şekilde dünyada var olan tüm şerlerden de sorumlu
olduğu sonucuna ulaşılır. “Son tahlilde,” der Jung bize “dünyayı ve içindeki günahları
yaratan ve bu yüzden de insanlığın kaderinin acısını çekmek üzere İsâ haline gelen,
Allah’tır.”[31] Diğer bir deyişle, Jung’un “teoloji”sine göre İsâ insanın günahlarının değil
Babasının günahlarının diyetini ödemektedir! Ve aslında Jung, Hristiyanlığı, Allah’ın ve
böylece de O’nun yarattığı ya da kendi nurundan yansıttığı kâinatın “trajik çelişkileri”ni
tekrar sahneye koyan bir tür drama olarak görür.

“İsâ miti”, Jung için -arketipsel içeriklere maddî beden giydiren her hikâye ya da sembol
gibi- hem doğru hem de önemlidir: onun tek şikâyeti bunun doğru anlaşılmamış olmasıdır.
Hristiyan sembolizminin gerçek anlamını çözmek için, öyle görünüyor ki Gnostik
anahtarlara sahip olmamız gerekiyor. Ancak ondan sonra herşeyin ne mânâya geldiğini



anlayabiliriz -tâ kutsal ayinlerin en küçük ayrıntılarına kadar!

Jung bu alışılagelmiş kavrayışsızlıktaki suçun büyük kısmının, mü’minlerin kafasına yüz
kızartıcı adem-i hayr (privatio boni) ve onunla ilgili olan “Allah= Mutlak Hayr” postülası
gibi yanlış fikir ve yorumlar sokuşturan teolojinin payına düştüğünü savunur. Bu yanlış ve
örtücü kavramlar, bizi Allah’ın iki çelişik duygulu olduğu, O’nun aynı zamanda bir karanlık
yanı da bulunduğu ve dünyada çekilen acılardan bir tek O’nun sorumlu olduğu şeklindeki
apaçık gerçeğe karşı körleştirmiştir. Bu nedenle, teolojinin Şeytan ya da Deccâl
(Antichrist) diye terimlendirdiği şey gerçekte sadece “Allah’ın diğer yüzü” dür.

Jung bu unutulmuş ve sürgün edilmiş gerçeğin bir kez daha günışığına çıkarılması vaktinin
artık gelmiş olduğuna inanır. Genel olarak anlaşıldığı şekliyle Hristiyanlık günümüzde
inanılamaz hale gelecek denli -kelimenin tam anlamıyla- bir ‘inanç’tır. Bilimin ilerlemesi ve
teknolojinin “mucizeleri” sayesinde insanlar daha az safdil ve daha az kolay aldanır hale
gelmişlerdir. Gerçi yaşayan bir efsaneye hâlâ ihtiyaçları vardır; daha da ötesi, Jung’un
“Batı insanı için merkezî öneme sahip”[32] olduğunu düşündüğü “Hristiyan mesaj”a
muhtaçtırlar. Ancak bu mesajın “çağdaş ruhun meydana getirdiği değişikliklere yakışır bir
şekilde, yeni bir ışık altında görülmesi gerekmektedir.”[33]

Fakat öyle görünüyor ki bu “yeni ışık” gerçekte oldukça eski; yani aslında Gnostik. Öyle
olduğu gösterilebilir: zira eğer “zamanımızdaki ruhsal akımların aslında Gnostisizmle çok
derin bir yakınlığa sahip oldukları” doğruysa, o zaman Hristiyanlığı çağdaş ruh ile
uzlaştırmak demek onu fiilen Gnostik fikirlerle uzlaştırmak demektir. Jung için bu,
herşeyden önce Allah’ın “karanlık yüzü”nü kabul etmek ve böylece aslında Şeytanı
ilahlaştırmak anlamına gelmektedir. Philip Sherrard’ın söylediği gibi “Jung iblisi temize
çıkarıp bağışlatmayı kendine görev bildi”[34]Jung’un teolojik kurgularının amacı, öyle
görünüyor ki, Şeytanı Dördüncü Esas olarak bir ilahi Dörtlü içine yerleştirmekti.

* * *

Fakat öyleyse -açıkça empirik bir psikolog olan- Jung, herşeyden önce, teoloji alanına
nasıl oldu da girdi? Diğer bir deyişle psikolojik gözlem, düşsel boyutlara ulaşmış olsa bile,
bizi aşkın gerçeklikler hakkında nasıl aydınlatabilir? Jung’un bu soruya cevabı, bizim
felsefi, dinî ya da metafîzikî hakikat adını verdiğimiz şeyin yine de bir düşünce objesi ve
şu haliyle de ruhsal (psychic) bir fenomen olduğu yolundadır. O bu tavrını pek çok kere
ilan eder; meselâ Tibet Ölüler Kitabı (The Tibetan Book of the Dead) üzerine yaptığı
“Psikolojik yorum”unda: orada bize “kendisinde aslen var olan ilahi yaratıcı güç
vasıtasıyla, metafiziksel iddialarda bulunan şey ruhtur (psyche);” der, “metafîzikî varlıklar
arasına ayırımlar koyan odur. O yalnızca tüm metafiziksel gerçekliğin şartı olmakla
kalmaz, kendisi o gerçekliktir.”[35]

Ancak öyle görünüyor ki Jung’un kendisi bu köktenci sonuçtan tamamen hoşnut kalmış
değil. Başka bir yerde “yalnızca ruhun (psyche) var olduğunu kastetmek istemiyorum,”
der. “Sadece, algı ve biliş gözönünde bulundurulduğu sürece, ruhun (psyche) ötesinde bir



şey göremeyiz... Tüm kavrayış ve kavranan her şey kendi içinde ruhsaldır (psychic), hem
de o kadar ki, başkaca herşeyi dışlayan bir ruhsal âlemde ümitsizce tıkılıp kalmış
durumdayız.”[36]

Fakat her ne kadar Jung ruhsal-olmayan (non-psychic) ya da ruhsal-ötesi (trans-psychic)
bir gerçekliğin varlığını kabul etmek suretiyle, daha önceki ifadesinin pan-ruhçuluğundan
(pan-psychism) artık adımını geri almışsa da, yine de zımnî bir ikilenmeciliğin köklü
çelişkisine yakasını kaptırmış durumda kalır. Bu nedenle, bir taraftan “başkaca herşeyi
dışlayan bir ruhsal âlemde ümitsizce tıkılıp kalmış” olduğumuzu kabullenirken, öte yandan
fiziksel bir kâinatın varlığına açıkça inanır ve bilimin onun hakkında söylediği şeyi kabul
ediyor görünmektedir. Üstelik zaman zaman “ruhun daha derin ‘katmanları’nın bedenin
maddeselliğinde, yani kimyasal maddelerde eriyip yok olduğu”nu telkin edecek kadar ileri
gider. “Bedenin karbonu ancak sadece karbondur. Bu nedenle de ‘temelde’ ruh (psyche)
sadece ‘dünya’dır.”[37]

Fakat bu da son söz değilmiş gibi görünüyor. Meselâ başka bir yerde “herşeyi fiziksel
açıdan izah etmeye duyulan dayanılmaz eğilim”i kınarken, materyalist tavrı bir kez daha
reddediyor gibidir:

Bugün ruh kendisi bir vücut oluşturmamakta, tersine, madde, kimyasal hareket vasıtasıyla ruhu doğurmaktadır.

Eğer bu tersyüz edilmiş görüş çağın ruhunun önde gelen bir veçhesi olmasaydı gülünç bulunurdu. Oysa bu yaygın

düşünce tarzıdır, dolayısıyla da makbul, mâkul, bilimsel ve normaldir. Zihin (mind) maddenin bir yan-etkisi olarak

düşünülmelidir... Canın (soul) ya da ruhun (psyche) gerçek anlamda var olduğunu kabul etmek çağın ruhuna

aykırıdır, çünkü böyle yapmak dalalete sapmak olacaktır.[38]

Ama gelin “başkaca herşeyi dışlayan bir ruhsal âlemde ümitsizce tıkılıp kalmış” olmak
fikrine dönelim yeniden. Öyle anlaşılıyor ki, Jung’a göre, bu çelişkili nosyon bir başka
fikirle el ele yürümektedir. Böylece bize “ruh kendisinin ötesine sıçrayamaz” deyişinin
hemen ardından, devamla “o hiç bir mutlak hakikat ortaya koyamaz; zira onun kendi
kutupluluğu, ifadelerinin göreceliliğine neden olur.” [39] der. Fakat bu da çatışık
(antinomial) bir iddiadır. Gün gibi ortada! Çünkü söz konusu iddianın kendisi bir mutlak
hakikat olarak ileri sürülmüştür: bu yüzden de, eğer doğruysa kendi kendisini iptal eder,
geçersiz kılar. Frithjof Schuon’un bu tür ifadelere göndermede bulunarak belirttiğine göre,
“Onun (bu ifadenin) en baştaki saçmalığı, tek mümkün olduğu ilan edilen bir
görecelilikten, adeta hokus pokus ile, kaçınmada eşsiz olduğu yolundaki zımnî iddiada
yatmaktadır.”[40]

Göründüğü kadarıyla her dönemeçte kendisiyle çelişiyor olmak Jung’a pek rahatsızlık
vermemektedir. Belki de insan bir kez bizzat Allah’ın ideal bir çelişki örneği olduğu fikrini
yutunca, böyle davranmak kesinlikle faziletlilik olmakta...

* * *



İnsan, Jung’un asıl hedefinin Hristiyanlığı tahtından indirmek ve onun yerine yeni bir
psikolojik din çeşidi koymak olduğunu söyleyen Philip Sherrard ve diğerleri ile hemfikir
olmaya meylediyor. Tüm işaretler aynı yönü göstermekte ve bu varsayımın ışığında bakar
bakmaz, Jung’un öğretisinin en çelişik ve tuhaf yönleri bile kolayca yerli yerine
oturmaktadır.

Evvelâ, Jung’un kendi mesajını niçin bilimsel bir kılığa soktuğu açıktır. Sigmund Freud’un
didaktik hırsları üzerinde yorum yaparken kendisinin de bize söylediği gibi: “Bugün çöl
yalnızlığında bağıran birisinin sesi eğer halk yığınlarının kulağına ulaşılacaksa, zorunlu
olarak bilimsel bir ton taşımalıdır.” Üstelik bu “bilimsel ton”un Jung’un ilk dönemlerinde,
genç psikiyatristin kendisini saygıdeğer bir düşünür olarak kabul ettirmeye çalıştığı
sıralarda yazdığı yazılarda özellikle göze çarpması hiç te şaşırtıcı değildir. Öte yandan
daha sonraki yazı ürünlerine doğru ulaştıkça, gittikçe artan oranda mistik ve açıkça dinsel
bir görünüş sezeriz. Philip Rieff’in gözlemlediği gibi, “Ancak o, hayatının sırrını
yayınlamadan önce, şüpheci eleştirmenlerin ulaşamayacağı yere gelene dek bekledi: bu
sır ilk hatırladığı düşten beri sırtına yüklenmiş olan peygamberlik göreviydi.”[41]

Jung’un düşüncesinin diğer bir temel harç maddesi, gördüğümüz gibi, çatışık (antinomial)
olan ‘dogmatik görecelilik’ inancıdır. Bu da yığınların kulağının ayarlı olduğu bir “ton” teşkil
eder. Fakat o Jungcu ilmihalin oluşumunda tam olarak nasıl bir rol oynamaktadır acaba?
“Niçin,” diye sorar Philip Sherrard, “esasen bir dogmayı yayıyor -geleneksel dinî dogma
temelinin altını oymak üzere tasarlandığı doğru olan fakat kendisi de bu nedenle en az
onun kadar bir dogma olan inancı? Bunun cevabı, Sherrard’ın söylediği gibi, oldukça
açıktır:

Aslında tam da budur işte; yani geleneksel dinî dogma temelinin, aynı zamanda geleneksel türdeki tüm teolojik

düşüncenin altını oymayı istemesidir... Kutsal ve bozulmamış görülen Hristiyan doktrin ve dogmasının büyük yapısı

yolunun üzerinde durduğu sürece kendi fikirleri pek az yayılma gösterebilirdi. Fakat eğer bu yapının, kendisinin

kavradığı gibi, insani düşüncenin tüm zorunlu sınırlamalarından hissesini aldığını ve gerçekte esasen öznel, görece ve

ruhsal (psychic) olduğunu gözler önüne serebilirse, onun tüm otoritesi sarsılırdı.[42]

Bu arada görecelilik dogmasının bizzat bilimle ilgili olarak da oynayacağı önemli bir
rolünün bulunduğu eklenebilir. Çünkü o gayet açık bir şekilde, bilime tâ işin başından beri
yoldaşlık eden ve yeni dinin yolunu en az Hristiyanlık kadar kesen materyalist ve
rasyonalist iddiaları da etkisiz hale getirmeye yarar. Bu din yalnızca Hristiyanlıktaki
Allah’ın ve tüm geleneksel metafizikî kategorilerin değil aynı zamanda bizzat fiziksel
evrenin de, sonunda, Jung’un “teoloji”sinde kendisine panteistik bir Ma’bud rolü biçilen
Şuuraltı tarafından tamamen yutulup sindirilmesini gerektirmektedir. Böylece Jung
ölümünden sonra yayınlanan hayat hikâyesinde bile kendisinin peygamberâne
düşlerinden birisini tâbir etmek suretiyle sırrını açıp ta “şuuraltı varlığımız gerçek olandır
ve şuurlu varlığımız bir yanılsamadır, özel bir maksatla oluşturulan zahirî bir gerçekliktir,
tıpkı içinde olduğumuz sürece gerçek görünen bir rüya gibi,” dediğinde, açıkça onun



öğretisinin taban sınırına yaklaşıyoruz: bu, Brahman kavramını düzmece bir şekilde
kollektif şuuraltına indirgeyen Vedanta[c] görüşünün psikolojileştirilmesi demektir.[43]

Ama gelin Jung’un diyalektiğine dönelim. Hem geleneksel metafiziğin hem de modern
bilimin mutlakçı iddialarını tek hamlede tahtlarından indirdikten sonra, Jung kendi
teorisini, metafiziksel bir dogma olarak değil, hatta çok iyi ispatlanmış bir bilimsel teori
olarak dahi değil, tersine gösterişli bir biçimde deneme mahiyetinde vaaz etmeye başlar.
“Benim kendi görüşlerimin doğruluğunun da eşit şekilde görece olduğuna inandığımı ve
kendimi de belirli bir eğilimin temsilcisi olarak gördüğümü eklemeye ise gerek yok
gibidir.”[44] der bize. Jung tekrar tekrar, ilan edeceği hiç bir mutlak hakikati olmadığı ve
teolojik ya da metafiziksel bölgeye tecavüz ettiğini sanmadığı itirafında bulunur. “Diğer bir
ifadeyle,” der Sherrard, “onun düşünce sistemi, metafiziksel olduğu için değil, aksine
kesinlikle metafiziksel olmayışı nedeniyle geçerlilik iddiasında bulunabilirdi.”[45]

Gelgelelim, bu geçerlilik iddiası bir kez az ya da çok kabul edildikten sonra Jung gayet
açık bir şekilde bu epistemolojik titizliklerden vazgeçmeye ve asıl konuya girmeye
niyetleniyordu. Mesela adem-i hayra (privatio boni) karşı yaptığı tartışmalarında,
göreceliliğini tamamen unutmuş gibidir: Allah’ın Hayr-ı Mutlak (Summum Bonum) olduğu
şeklindeki Hristiyan inancına sıra gelince, o bunu -ne görece bir hakikat ne de “belirli bir
eğilim” olarak değil- ancak bir “yanlış sonuç” olarak görür. Hem Jung kendisinin oldukça
mistik sonuçlarını ifade ediyorken de zerrece olsun görecelilik farketmeyiz; meselâ ruha
(psyche) göndermede bulunarak “O yalnızca tüm metafiziksel gerçekliğin şartı olmakla
kalmaz, kendisi o gerçekliktir.” diye ilan ederken olduğu gibi. Burada bu söylenenin
dogmatik niyetini yumuşatacak hiç bir şey bulunmadığı gün gibi ortadadır. Bu sözler
yukarıdan söylenirler ve inananlarınca da, öyle görünüyor ki, oldukları gibi alınırlar. İnsan,
Jung’un öğretisinin gerçek amacına psikolojik bir yarı mistisizm şeklinde ulaştığını seziyor.

Jung, bize kendi doktrininin maksat ve tabiatı konusunda diğer tüm çalışmalarından daha
keskin sezgi veren bir eser olan otobiyografisinde aynı anlamda şeyler söyleyecek gibi
olur. Öncelikle eser bu muammalı adamın entellektüel ve dinî geçmişini tasvir eder ki,
bunu bizzat Jung hayatındaki çalışmaların şekillenmesinde köklü öneme sahip bir miras
sayar. Bu nedenle, Jung’un amcalarından sekizinin papaz olduğunu ve babasının da
papazlık yaptığını ancak inancını kısmen yitirerek delilik krizleri geçirdiğini ve sonunda bir
akıl hastanesine yatırıldığını hatırlatmak hiç bir şekilde konuyla ilgisiz değildir. Üstelik
açıktır ki din konusu tâ en başından beri müstakbel psikiyatristin gelişme çağlarında
zihnini kurcalayan en önemli sorundu ve esasen de Jung çocukluk deneyimlerini
hatırlarken aralıksız bir şekilde dinî konulardan sözeder. Bunlardan birisi bir rüyadır -yoksa
bir hayal miydi?: Jung bu düşte Allah’ı “dünyadan çok yüksekte, altın tahtında oturuyor
olarak temâşâ ey”ler ve birden yukarıdan “kocaman bir dışkı” bir katedralin üstüne
düşerek çatıyı paramparça eder ve duvarları ikiye biçer. Seksen yıl kadar sonra Jung bu ilk
yıllardaki ilahî esinin üzerinde bıraktığı etkiyi, onun ardından hissettiği “tarifi imkânsız
saadet”i ve gençliğindeki o “bir aydınlanma yaşamıştım” inancını hâlâ çok canlı bir şekilde
hatırlayabiliyordu.[46] Bir zaman sonra, genç düş görücüsünün bu “aydınlanmayı” “Bizzat



Allah teolojiyi ve onun üstüne bina edilen Kiliseyi reddetmişti” şeklinde bir anlam vererek
yorumladığına şahit oluruz.[47] Jung bunun aldığı ilk peygamberî emir, Allah’ın kendisiyle
ilk -ama asla son değil- konuşması olduğunu ima eder. Böylece, samimiyetle inandığı gibi,
‘lütuf görüp aydınlanan delikanlı’ babasında şahit olduğu dini çapraşıklıkları kendisini iknâ
edecek biçimde çözebilecek durumdaydı göründüğü kadarıyla. Bunu da Hristiyanlığa karşıt
bir tavır geliştirerek yaptı; bu iş hayatının en büyük tutkusu olacaktı. Rieff’in belirttiği gibi,
“Jung böylece babasını mahveden dinî açmazdan kendisini kurtaracak olan yolu, bütüncül
bir kişisel sembolizmde, esasen bir tek kendisine ilham olunan ve sonradan ilahi kaynağını
açığa vurmadan psikoterapi diline tercüme ettiği bir üst-dinde (meta-religion) buldu.”[48]

Ancak tüm bu farklı düşünceleri birbirine uydurma eğilimine ve Doğudan ödünç aldığı
şeylere rağmen, bu üst-din, Hristiyanlıkla belirli bir akrabalığı muhafaza ediyor gibidir:
Jung’un düşüncesinin son ürünü hâlâ bu düşüncenin Hristiyan başlangıç noktasını
yansıtmaktadır. Yalnız bunun tersyüz edilmiş bir yansıma olduğu anlaşılıyor: Rieff, “O,
kendisini ‘İsalaştırma’yı birden durdurup, Hristiyanlığın gülünç bir taklidini koydu
ortaya,”[49] diye yazar. Fakat bu durdurma uzun sürmedi; zira Rieff’in kurnazca söylediği
gibi: “Jung şehit olmak zorunda kalmamak için peygamberlerin kardeşlik meclisine tam
üyeliğini ilan etmeyi ölümünden sonraya erteledi. Bu ilan ise, ölümünün ardından, kişisel
bir itiraf şeklinde dile getirilen ve onun hem dinî vasiyeti (ahiti) hem de bilimi olan
otobiyografisinin yayınını planlamak suretiyle gerçekleşti.”[50]

* * *

Son tahlilde, Jung’un sunduğu şey ateistler için bir din, yalnızca kendilerini sevenler içinse
bir mistisizmdir. O bir yandan adını dinî tutum koyduğu şeyi “ruhsal hayattaki önemi ne
kadar büyük görülse az” diyerek överken, aynı zamanda “bugünün psikologu ilk ve son
olarak artık dogma ve inanç sorunlarıyla ilgilenmediğimizin farkına varmalıdır”[51]

savunusunu yapar. Başka bir deyişle, dinî inancın objektif içeriğinin doğru ya da yanlış
olması önemli değildir: hesaba katılan bizim sübjektif dini tutumumuz, tahminen de
bunun doğurduğu farzedilen huzurluluk duygusudur. Öyle görünüyor ki Jung dini duyguları
dilediği gibi işlemenin sırrını keşfetmişti; geçmiş günlerde dogmatik ve ahlâkî
mükellefiyetler pahasına kazanılanlar şimdi artık başka vasıtalar sayesinde tedarik
edilebilirdi. Ancak yine de ortaya çıkan bu yeni ürün eskisi gibi değildir; o bir Taklittir
(Ersatz), ya da Rieff’in ifade ettiği gibi “zavallı bir din türü -başkalarının resim koleksiyonu
yaptığı gibi sembollerle anlamlarının koleksiyonunu yapan maneviyat meraklıları için.”[52]

İşte hal böyleyken, Jung kendisine etkileyici bir ilahî terimler panteonu sağlamak için
dünyadaki dinlerin ve gizli doktrinlerin altını üstüne getirdi. Fakat bu süreçte bir şey
değişmez biçimde kaybolmuştur. Jung dokunur dokunmaz eski semboller aşkın (müteâl)
anlamlarını kaybeder ve tepesi budanmış, yani semâ ile bağını kaybetmiş bir anlama
bürünürler: İbrahim’in Hayat Sahibi Allah’ının kâinatın Hâlıkı (yaratıcısı) oluşu sona erer ve
O sadece bir baba-imajı olur; bizzat kollektif şuuraltının özel bir içeriğinden başka bir şey
olmayan, sırf bir arketipin yerini tutan bir işaret haline gelir. İnsan bu başkalaşımın dinî



sembolün kurtarıcılık etkisini değiştirip değiştiremeyeceğini merak ediyor. Fakat nasıl
olursa olsun, Jung’un kendi sofistike müşterilerine miras bıraktığı şey, dinî bir yönelimden
uzaklaşmış dünyalardır.

Jung’un görüşündeki arketipler gördüğümüz gibi, ruhsal eğilimlerdir. Platonizmin ya da
Hristiyanlığın arketiplerinin aksine bunlar zamansal düzene aittirler ve şimdiki durumlarına
tarihî ya da evrimsel bir süreç yoluyla gelmişlerdir. İmdi, eğer kozmoz esasen Hristiyan
doktrinin savunduğu gibi bir tecellî ise o zaman Jung düşüncesindeki arketipler de bir
bakıma, Kelâmı (Logos) yahut İlahî Hikmeti yuva edindiği söylenen ezelî “idealar”ı
yansıtmalıdır. Ancak unutmamalıyız ki bu yansıtımın mahiyeti ya da niteliği zihinsel saflık
(temizlik) faktörüne bağlıdır: işte sorunun yattığı yer tam da burasıdır.  Ancak “kalbi saf’
olanlar Allah’ı(n tecellilerini) göreceklerdir. Fakat mevcut durumundaki şuuraltının -ister
şahsî ister kollektif olsun- rastlanması zor biçimde yüksek olan saflık standartlarına
uyduğunu varsaymamızı gerektirecek pek neden yoktur. Gerçekte şuuraltımız şuurlu
zihnimizden daha kötü bir şekle sahip bile olabilir. Ortak şuuraltının, bu ortaklığı ister
şimdiki durumuyla ister gelişmenin daha önceki bir durumunda ele alalım, bizzat
insanlıktan daha iyi ya da daha manevi olduğuna inanmamız için en küçük bir neden bile
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, eğer evrimci ilerleme iddiaları doğru farzedilirse, bundan
ortak şuuraltının daha erken ve sonuçta da daha alt bir aşamaya denk düştüğü sonucu
çıkar ki, bugünün bireyi onun yerine bir başkasını koymaya davet edilmektedir. Öte
yandan, eğer dinin ‘insanın düşüşü’ iddiası doğruysa, o zaman bu indirmede ‘derecesi
indirilmiş bir insanlığa ait ortak şuuraltı’nın payının bulunması gerektiği düşüncesi akla
yatkın olur. Her iki durumda da ortak şuur elbette evrensel bir norm değildir, ne de
Jung’un farzediyor göründüğü gibi yenilmez bir kurtarıcı inayet kaynağıdır. Ve
söyleyebileceğimiz kadarıyla, yeryüzündeki hiç bir manevi gelenek bu anlama gelecek bir
iddiada bulunmadı. Tamamen tersine, biz bu belirsiz ve şüpheli derinliklerden ve o aşağı
bölgedeki esrarengiz şeylerle ruhsal güçlerden uzak durmamız konusunda ciddi biçimde
uyarılageldik. Eğer manevî açıdan uygun bir “cehennem azabı” gibi bir şey varsa, ona
korku ve titreme ile yaklaşılmalıdır, ibadetteki inâyet ve lütfün koruması olmaksızın değil.

Jung’un düşüncesindeki arketiplere geri dönersek, bu ruhsal form ya da eğilimlerin
Jung’un sandığı kadar sabit olduklarını ileri sürmek mâkul gelmemektedir.Yani daha önce
yapılmış olan fosil benzetmesi daha ileriye götürülmemelidir: çünkü zihin (mind) taşın
aksine, aslen her kalıba giren bir unsurdur. Bu yüzden, ortak şuuraltının ve onun
arketipleri diye bilinen şeylerin ancak sürekli değişiyor olması beklenmelidir. Zamanda ve
etnik dağılım noktasında mükemmel bir homojenlikten uzak olan ortak şuuraltı tarihsel
zorunluluklara bir şekilde cevap vermeye mahkûmdur ve sonuç olarak bölgesel
değişikliklere de konu olmalıdır. Titus Burckhart’ın önerdiği gibi, onun büyük kültürel yahut
etnik gruplarda, kurulu dinî ve ahlakî normlardan tamamen farklı bir norma ortak bir
dönüşün yol açtığı belirli bir bozulmaya maruz kalabilmesi de oldukça muhtemeldir.
Burckhart’ın bu önemli sorun üzerinde söyleyeceklerini alıntılayacağız:

Kendi geleneksel formuna, hayatının kutsal iskeletine inançsız hale gelmiş her kollektivitede, onun içine aldığı



sembollerin bir çöküşü ya da bir tür mumyalanması ortaya çıkar. Ve bu süreç/işlem o ortaklığa mensup olan ve bu

inançsızlığı paylaşan her ferdin ruhsal (psychic) hayatında yansıtılacaktır. Orada her hakikate karşılık bir formsal iz

bulunur ve her manevi (spiritual) form bir ruhsal (psychic) gölgeyi yansıtır; geride sadece bu gölgeler kaldığındaysa

bunlar, gerçekten de, şuuraltında sık sık görünerek onu taciz eden atadan kalma hayaletler (phantom) karakterine

bürünürler. Psikolojik hataların en zararlısı sembolizmin anlamını böylesi hayaletlere indirgemektir.[53]

Tabii ki sembolizmin manasını dogmatik bir şekilde “böylesi hayaletler”e indirgeyen
Jung’dur, sanki dindar insan için Jungcu arketiplerden başka üzerinde düşünülecek şey
yokmuş gibi. Bu ise ortak şuuraltının, ve böylece de bu şuuraltının kendisinden türediği ve
kendisine ait olduğu insanın ilahlaştırılmasına eşittir: Jung’un psikolojici yarı-teolojisinde,
soyumuzun bulanık hafızası Ma’bud konumunu aldı ve ortak evrimleşen “kendi(self)” -bu
her ne ise-kişisel ilah haline geldi.

Jungcu kendine tapınma mezhebini özellikle baştan çıkarıcı -ve belki de din için,
halihazırda rağbet gören diğer tüm ideolojik sistemlerden daha tehlikeli- yapan şey, onun
herkesin elini kolunu bağlayan pan-dinsel ve bilimsel kılığıdır; o kadar ki, bu kılık, bilgili bir
Dominikanı bile İsviçreli psikiyatristten coşkulu bir tonda “cübbesiz bir papaz” diye
sözetmeye yöneltmiştir. Her hâlukârda, Jung’un Hristiyanlık üzerindeki etkisi tırmanış
göstermektedir. Ve beklenebileceği gibi, bu etki en çok da tamamıyla manevi arayışçılar
ile dindar entellektüeller arasında en bâriz durumdadır. İşte sonunda gerçekten
“seçilmişleri bile aldatan” bir deccal! Üstelik, eğilimleri daha az mistik olabilen kilise
ehline gelince, Jungcu din ve psikoterapi harmanı, çoğunlukla, “olumsuz tavırlı terapi
toplulukları ile sofistike uzlaşmalar”a neden olabilecek en üstün vasıta olarak algılanır
onlarca. Karşımızda planlama aşamasından uygulama düzeyine hızla geçen bir şey var:
zaten olup bitiyor bile. Öyle görünüyor ki tüm kıtadaki kiliselerde Jung kutsal hareme
çoktan girmiş durumda.
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Geçmişe bakışta “İlerlemek”
ER ÇAĞIN, HER MEDENİYETİN kendine özgü bir ruhu vardır. Alışılagelen görüş açısını,

tipik eşyaya bakış tarzını, değerleri, normları ve yasakları -kısacası kültürün esaslarını-
belirleyen işte bu ruhtur. Üstelik şu oldukça kesindir ki, pek çok birey içinde doğduğu
medeniyetin egemen eğilimleri ile uzlaşır ve bu, şüphesiz, kendilerini uzlaşmazcı (non-
conformist) olarak görenlerin çoğu için de geçerlidir. Öte yandan, kültürel sınırları aşmak
da mümkün olmalıdır: gerçekten katı bir kültürel determinizm var olamaz. Ama yine de
anlaşılan o ki bu kültürel sınırın ötesine geçmek oldukça nadir yaşanan bir hadise; tahmin
ettiğimizden çok daha seyrek. Kandırmayalım kendimizi. Meselâ, modern zamanlarda
tarih incelenmesine karşı daha önceden hiç olmadığı kadar ilgi duyulduğu doğrudur;
gelgelelim bunun yine de hemen hemen kesinlikle, çağımızın zihinsel ufku tarafından
tepesi budanmış ve medeniyetimizin beşerî his ve düşüncelerinin rengine boyanmış bir
tarih vakası olduğu anlaşılır. Zamanın ruhu gerçekten de hesaba katılması gereken bir
güçtür ve akıntıya kürek çekmekse asla kolay değildir.

Gelgelelim, eğer modern dünya hakkında önyargısız bir perspektif kazanacaksak yapılması
gereken tam da budur işte. Dobra dobra söyleyecek olursak, tipik modern insanın, yani şu
bizim medeniyetimizin varsayımsal bir “beşerî evrim”in zirvesini temsil ettiğine, ve
‘Newton ile onun bilimci ardılları dünyayı aydınlığa boğmak üzere sahneye çıkıncaya dek,
insanlığın, karanlıkta yolunu el yordamıyla güç bela bulmaya çalıştığına’ mükemmelen
inanmış olan bireyin entellektüel kendini beğenmişlik ve darkafalılığından uzaklaşmamız
gerekiyor. Şimdi, bu, geçmiş çağların cehaletten ve diğer bozukluklardan kendi paylarına
düşeni aldıklarını ve beşeri durumun artık belli bakımlardan ilerlemiş olduğunu inkâr
etmek değildir. Bizim asıl konumuz, daha ziyade, çağdaş tarih kavrayışında böylesine
belirgin biçimde kendini gösteren bu olumlu sayılan gelişmelerin, hikâyenin sadece bir
bölümünü -gerçekte daha küçük olan kısmını- temsil etmesidir. Biz, kazandığımız şeyleri
görmekte ama -neredeyse tanım gereği- tüm yitirdiklerimize gözümüzü kapatmaktayız.
Pekiyi nedir yitirilmiş olanlar? Denilebilir ki, ‘matematikleştirilmiş nesnellik’ ile ‘vehmî
(=yanılsama olan (illusory)) öznellik’ten ibaret iki alanı (yani ‘cismanî’ ve ‘psikolojik’
düzlemleri) aşan herşey. Başka bir deyişle biz, Kartezyen felsefenin entellektüel
mirasçıları olarak, katı dış hatları bizim için bu Fransız rasyonalist tarafından çizilmiş
bulunan yoksullaşmış bir kâinatın sakinleri haline geldik. Tabanda fizik var ve psikoloji var
-bunlar o büyük kartezyen ayırımın iki yanına tekabül eder- ve bu disiplinlerin ikisi birlikte
sonuçta gerçeklik -yani bizim gerçekliğimizin- alanını tamamen yutup tüketirler. Bunun
ötesinde hiç bir şey görmeyiz; göremeyiz öncül olarak aldığımız kanılar izin vermez buna.

İyi ama, öyleyse, bunun ötesinde görülmesi muhtemel olan o şey ne acaba? Ve bu hangi
vasıtalarla gerçekleşebilir? Cevap şaşırtıcı oranda basittir: görülecek olan şey ‘Sâni’in, yani



Allah’ın eseri olan’ âlemdir ve bu görüş -bu harikulâde şey- beş duyuyu ve zihni de içine
alan Allah vergisi vasıtalar sayesinde gerçekleşecektir. Biz gerçek, objektif kozmoz ile
ancak bu şekilde hakikaten ve bilfiil temasa geçeriz, ki o zaman da bu kozmozun
melodilerle cıvıl cıvıl, nefis kokularla dopdolu, rengârenk ve hayatdar bir kâinat olduğu
anlaşılır: içindeki herşeyin bize bir şeyler fısıldadığı ve herşeyin anlamlı olduğu bir
dünyadır bu. Ama dinlemeyi ve farketmeyi öğrenmek gerek. Bu ise insanın bütününü
kapsayan bir iştir: yani bedeni, ruhu ve hepsinden üstünü, “kalbi.” Herkes bir kuş ya da bir
bulut görmüştür, fakat herkes gerçek anlamda sanatçı değildir, herkes gerçek anlamda
ârif değildir. Elbette ki sözü edilmeye değer bir eğitimin bizim başarmamıza yardım
etmesi gereken şey işte budur: eğitim bizi ârif kılmalı, ruhun gözünü açmalıdır.

Geriye tek bir soru kalıyor: Tabiatın bize söyleyeceği şey -elbette eğer insanın “işitecek
kulakları” varsa- nedir acaba? Bir kere, en başta, esrarengiz şeylerden, görünmez
sebeplerden ve kozmik âhenklerden söz açar o. Öğrenilmesi gereken bir bilim, yani sunî
ve ‘kurgu ürünü’ olmayan bir “tabiî felsefe” vardır. Fakat hepsi bundan ibaret değil; bu
sadece işin en ilk kısmı. Çünkü sonunda -“kalp tertemiz olduğu” zaman- Tabiatın aslında
kendisinden değil Sânîinden yani Yapıcısından bahsettiğini anlarız: “Arz (yer) ve semâvât
(gökler) Senin Azamet ve ihtişamını hamd ile teşbih ve zikr ediyor.” Ya da Havârînin
sözleriyle, “O’nun gaybî (-gizli) şeyleri âlemin halkından (=yaratılışından) beri açık bir
şekilde görülür, yaratılan eşya vesilesiyle anlaşılır olmuştur, hatta Kudret-i Ezeliyyesi ve
Uluhiyyeti bile.”

Fakat iyi bildiğimiz gibi, bu yüce bilginin hâtırası çok önceden unutulmaya yüz tuttu ve
Rönesansa gelene kadar, bir kaç seçkin ruh dışında kalan tüm ruhlarda son derece
bulanıklaşmış, kararmıştı bile. Üstelik Galileo ve Descartes’a gelindiğinde öyle görünüyor
ki ışık tamamen sönmüştü: onların Tabiat felsefesi bu konuda şüpheye pek az yer bırakır.
Ve buradan itibaren, tarih kitapları ne derse desin, karşımıza hakikat açısından tamamen
cahil durumdaki yaygın bir entellektüel çevre çıkar. Elbette ki çöl yalnızlığında çınlayan
bazı dikkate değer sesler de olagelmiştir, gelgelelim yine de, Blake’in kendisine ölümsüz
bir ihtişam veren matemini tutarken söylediği gibi, “kasvetli demirlere bürünmüş Bacon ve
Newton”ın galip geldiği ve onların “büyük yılanlara benzeyen Akıl yürütmeleri”nin
“Avrupa’nın Üniversite ve Okullarının” boynuna dolandığı açıkça görülmektedir. Bu, “tek
gözle görme”nin zaferiydi: yani paradoksal bir şekilde bir bölünmeye, bilenle bilinen
arasındaki çok derin bir yabancılaşmaya bağlı olan bir bilme türünün. İşte modern
kültürün yolunu açan ‘kesin sonucu belirleyici olay’ budur. Bu noktadan itibaren kendimizi
(entellektüel bakımdan) sunî, kurgu ürünü bir kozmozun; lâdinî (profane) zekâ tarafından
alınan ölçüye göre biçilmiş bir âlemin içinde buluruz fizikçilerin ve bir de, nesnel anlamdan
yoksun oluşu yüzünden, psikologların kavrayabileceği şekilde tasarlanan, insan-ürünü bir
evrenin.

Ya da daha iyi ifade edecek olursak, eğer büyük modern hareket bizi kendi önyargılı
nosyonlarının yanına çekmeyi tamamen başarsaydı kendimizi bulacağımız yer burası
olacaktı. Lâkin bu gerçekte mümkün değildir; daha yakından bakacak olursak, aslında
yeryüzünde bilimin söylediği şeye tamamen -bütün kalbiyle- inanan hiç kimsenin



olmadığını keşfetmek zorunda kalırız: böyle bir Dünya Görüşü ancak bizim bir parçamıza,
tabir caizse bir tek kabiliyetimize hitap eder, bu yüzden de prensipte insanın bütünü
açısından kabul edilemez birşeydir. Yine de, büyük ölçüde bu görüşe topluca
döndüğümüzü inkâr edemeyiz. Ve eğer görüş insanın bütününe uymazsa, o zaman insan
bölük pörçük, deyim yerindeyse ‘bölümler halinde’ yaşamayı öğrenebilir. Tabiata -bilginin
nesnesine- yabancı hale gelerek, sonunda kendi kendisine de yabancılaşır.

Bayağı pastoral bir şekilde, Descartes’ın bahçede daldığı tefekkürlerle başlayan
kozmolojik düşünce silsilesinin, kültürel yansımalarının da bulunduğunu görmeye
başlıyoruz. Roszak “kozmoloji değerler içerir” ve “asla iki kültür yoktur; sadece bir tane -
her ne kadar bu tek kültür şizoid (bölünmüş) olabilirse- de vardır.” [1] diye ısrar ederken
sorgusuz sualsiz haklıdır. Aynı zamanda, bu kültürel nevrozun harici sonuçlarından
aşağıdaki şekilde bahsederken de haklı olabilir:

Artık ruhun (soul) kaderinin sosyal düzenin kaderi olduğunu; eğer içimizdeki ruh gücünü kaybederse, çevremizde

inşa ettiğimiz tüm dünyanın da aynı akıbete uğrayacağını kabul edebiliriz. Tamamen böyledir. Nitekim şimdilerde bu

denli gecikmiş dikkatleri üzerine çeken ekolojik bunalım hastalıklı ve mahvolmuş bir ruhun (psyche) dışadönümünden

başka nedir ki? İçte ne varsa dışta da o vardır. Son dakikada, çoğu kişi için içerideki ilerlemiş hastalığın ilk

farkedilebilir belirtisi olan fiziksel çevre, dahili durumumuzun harici aşması olarak birden önem kazanıp büyüyüverir

gözümüzde.[2]

* * *

Bu özet fikirleri izleyerek, modern bilimin ilk büyük başarısı üzerinde ciddî biçimde
düşünmek işe yarayabilir: bu başarı elbette ki Kopernik astronomisidir. Genellikle,
Ptolemaik (Batlamyus’a ait) dünya görüşünün yerini Kopernik’e ait dünya görüşünün
almasının, doğrunun yanlışa galip gelmesi ve bilimin hurafe üzerindeki zaferi demek
olduğuna kesin gözüyle bakılır. Hatta Kopernikçi tavrı, Giordano Bruno’yu şehit vermiş ve
Galileo’nunsa günah çıkartan ermiş papazlığını yaptığı bir tür kutsal doktrin olarak
algılayanlar vardır. Fakat yeterince tuhaf bir şekilde, yirminci yüzyıl fiziğinin aslında
konunun tümü hakkında tarafsız olduğu unutulur. Herşeyden önce, ‘acaba Dünya sabit
dururken güneş mi hareket ediyor yoksa aslında hareket eden güneş değil de Dünya mı?’
sorusu vardı. Şimdi modern fiziğin -Einstein’ın Michelson Morley deneyinin tüm anlamını
farketmesinden bu yana- ısrarla üzerinde durduğu şey hareket ve durma kavramlarının
tam anlamıyla görece olduğudur: bu tamamen bizim neyi referans çerçevesi olarak
aldığımıza bağlıdır. Dolayısıyla, uzayda iki cisim söz konusu olduğunda, hangisinin hareket
edip hangisinin durduğunu sormanın hiç bir anlamı yoktur. İlk tartışma konusu için bu
kadarı yeterli, ikinci konu, daha da ötesi, bu iki gök cismininin konumuyla ilgilidir;
tarafların her ikisi de kendisinin duruyor kabul ettiği cismin uzayın merkezini işgal ettiğini
ileri sürmektedir. Ama günümüz fiziği yine burada da yanlış kabullenmelerden doğan
sahte bir problem görür. Sorun iki bakımdan anlamsızdır aslında: evvelâ, (daha önce
gördüğümüz gibi) bir cismin mutlak mânâda duruyor olduğu söylenemeyeceği için; ve



ikinci olarak da hakikatte uzayın merkezi diye bir şey olmadığı için. Bu nedenle, kozmik
uzay ister sınırsız (Öklid düzlemi gibi) görülsün isterse sınırlı olarak (bir kürenin yüzeyi
gibi) kavransın, her iki durumda da, kendisinin dışında kalan diğer kısımlardan belli
sınırlarla ayrılan özel bir nokta bulunmaz bu uzayda ve bu nedenle de uzayın merkezi
olarak alınabilecek hiç bir nokta yoktur. Gelgelelim, bir merkez yokluğunda Kopernikçi
tartışma anlamını yitiriverir; bu perspektiften bakınca tüm münakaşa aslında bir hiç
yüzünden kıyametler koparmanın klasik bir örneği olarak görünür.

Ancak meseleye bu şekilde -birbiriyle çekişen her iki tarafı da eşit kılan biçimde-
bakmanın da, zafer çelengini Kopernikçilere sunan popüler görüşten daha az aldatıcı
olmadığı anlaşılmaktadır. Popüler kanaat önyargı ve propogandadan fazlası üzerine bina
edilmemişken, bilimsel hüküm de, kozmolojinin tamamen “niceliksel” ve “operasyonel
olarak tanımlanabilir” açılardan formülleştirilmesi gerektiği şeklindeki, hiç de daha az
asılsız olmayan varsayıma dayanmaktadır. Başka bir deyişle, niceliğin nesnel gerçekliğe
sahip tek şey olduğu ve empirik bilimin çalışma usulünün (modus operandi) bilgi elde
etmede tek geçerli yolu oluşturduğu üstü kapalı olarak farzedilmektedir. İşte tarihsel
olarak, Kopernik devriminin çok önemli bir rol oynadığı bir dizi büyük entellektüel
değişiklik ve fetihler aracılığıyla Batı medeniyetinin getirildiği konum budur. Aslında, yeni
bakış açısı doğrudan doğruya daha sonraki Kopernikçilerden; Galileo gibi, fikirleri bu
bakımdan zaten modern olan fertlerden kaynaklanır. Aynı zamanda kilise otoritelerine
ayakları dolaşmış şekilde koşan ve ünlü tartışmalara neden olan insanların da (Kopernik
değil) bunlar olduğu unutulmamalıdır. Hemen hatırlatalım ki Kopernik fikirlerini Papa VII.
Clement’e bildirip Papa tarafından araştırmalarını yayınlaması için teşvik edildiğinde yıl
1530’du; ve bir yüzyıl sonraydı ki (1632 yılında) Galileo Engizisyon önüne getirildi. Asıl
husus şu ki, ünlü tartışmada, ilk göze çarpandan daha fazlası vardı; herkesin gözü
önündeki münakaşa, hareket edenin Dünya mı yoksa Güneş mi olduğu gibi göründüğü
kadarıyla zararsız konular üzerinde şiddetlenirken, geçmişe bakıldığında gerçekte söz
konusu olan şeyin en azından tümüyle bir Dünya Görüşü olduğu görülebilir.

Batlamyus’a ait dünya görüşünün günümüzdeki anlamıyla yalnızca bir astronomi
teorisinden kıyas kabul etmez biçimde daha fazla bir şey olduğunu unutmaya
eğilimliyizdir; onun sadece bir güneş sistemi ‘kozmografya’sından farklı şekilde, hakikî bir
‘kozmoloji’ olduğunu unuturuz. Şimdi bu fark meselesini farketmek için antik Dünya
Görüşünün kozmozu pek çok “düzlemler”den oluşan hiyerarşik bir düzen olarak algıladığı
hatırlatılmalıdır: bu düzende cismani dünya -fiziksel cisimler, ya da modern fizikteki
anlamıyla “madde”den oluşan bu dünya- tamamıyla en alttaki yeri işgal eder. Bu da
bilhassa fiziğin metodları sayesinde bulunacak her şeyin -onun araçları ile ortaya çıkacak
herşeyin- sırf bu nedenle, yaratılmış âlemin en aşağı tabakasına ait olduğu anlamına gelir.
Newton haklıydı: biz sadece deniz kıyısında çakıl taşları topluyoruz; zira aslında fiziksel
bilimler, tam da doğaları yüzünden cismanî varlık düzenine ayarlıdırlar. İşte bu, temelde,
bizim haricî duyularımızca algılanabilen âlemin ta kendisidir; ancak kozmik hiyerarşinin bu
en alttaki katının bile adına fiziksel evren denilen şeyden -yani çağdaş bilimin ideal ya da
hayalî kozmozundan- benzersiz bir biçimde zengin olduğunu da hatırlamalıyız, çünkü



görmeye bolca fırsat bulmuş olduğumuz gibi cismanî âlem yalnızca matematiksel
vasıflardan çok daha fazlasını içine alır. Bu nedenle eğer modern fiziğin evrenini antik
haritalara yerleştirmek isteseydik, onun en dıştaki kenarın, kozmozun “kabuğu”nun soyut
ve son derece kısmî bir görünümünü teşkil ettiğini söylemek zorunda kalırdık. Halbuki
geleneksel anlamdaki hakikî bir kozmoloji -yalnızca tek bir düzleme değil- ancak
kozmozun tamamına dair referanslar taşıyan bir doktrindir.

Elbette, aslında cismanî tabakanın şu tüm kozmozun en küçük kısmından fazlasını teşkil
etmediğine bakarak, en nihayetinde güneşten ve gezegenlerinden bahseden Batlamyus
teorisinin nasıl olup ta “kozmozun tamamına dair göndermeler taşıdığı” sorusu ortaya
çıkacaktır. Oysa cevap yeterince basittir, en azından prensipte: Tabiattaki şeyler
kendilerinin ötesine işaret ederler; cismanî olsalar da ‘gayr-ı cismanî’ âlemlerden
bahsederler -onlar semboldürler. Aslında farklı düzlemler arasında benzeşimsel (analogic)
bir mütekabiliyet (uygunluk) vardır: Hermetik aksiyom “yukarısı nasılsa, aşağısı da
öyledir” der. Hiyerarşik yapısına rağmen kozmozun tıpkı zihin, ruh (soul) ve bedenin kendi
içimizde görüverebileceğimiz organik birliğine çok benzeyen bir organik birlik (unity)
oluşturduğunu unutmamalıyız. İnsanın yüzü duygularını, düşüncelerini, hatta bizzat
ruhunu yansıtmaz mı? Biz, eski filozofların müşahede ettiğine göre kozmozun da bir
“hayvan” olduğu gerçeğinden bihaber duruma geldik.

Demek ki, Batlamyusçu dünya görüşünün arkasında duran ve onu kaba bir
kozmografyadan dört başı mamur bir kozmoloji seviyesine yükselten işte budur -yani
kozmik sembolizm mucizesi. Daha da ötesi, insanların sembolü okuyabildikleri; şu haliyle
katı Dünyanın, kozmik skalanın en dibinde duran cismanî âlemi temsil ettiğini, onun
ötesinde herbirisi bir öncekinden daha geniş ve daha yüksek olan içiçe küreler
bulunduğunu ve bu kürelerinse en sonunda Empyrean’a yani yaratılmış âlemin nihaî sınır
ya da hududuna ulaşılıncaya dek uzanıp gittiğini hissettikleri zamanlar varolmuştur. Onlar
aynı zamanda Semâdan yeryüzüne uzanan, adeta tüm bu kürelerin birarada tutulmalarını
sağlayan ve hem de çevresinde dönüp durdukları bir eksen olduğunu da sezdiler; hem
sezgisel olarak, kapsama ilişkisinin üstünlüğün ifadesi olduğunu da farketmişlerdi: daha
alttakini kapsayan daha yüce, daha mükemmeldi, tıpkı sebebin sonucu ve bütünün
parçayı kapsadığı gibi.

Bu eski inançları takdir etmeye çalışırken, bir zamanlar bunları teklif edenlerin -daha
yüksek âlemlerin sezgisel idrakine sahip oldukları farzedilen bu insanların- bugün her
öğrencinin bildiği şeylerden gayet açık biçimde habersiz oldukları gerçeğine bakarak
heves ve cesaretimiz kırılmamalıdır. Meselâ, Batlamyus’un gezegenimizin uzayda sabit
bulunduğunu kabul etmesi; zira “eğer hareket olsaydı, Dünyanın büyük kütlesi ile orantılı
olacak ve geride havaya fırlatılan hayvanlar ile nesneler kalacaktı”[3] diye düşünmesi bizi
boş yere şaşırtmamalıdır. Çocukça olduğu doğru; ancak Tabiat Kitabının çeşitli şekillerde
ve farklı düzeylerde okunabileceğini ve de hiç kimsenin onu tamamen bilemeyeceğini
hatırlamalıyız. Muhakkak ki, “Gökte ve yerde, Horatio, senin felsefenin hayal ettiğinden
daha fazla şey vardır.”



Kopernikçi tartışmaya geri dönersek, yer-merkezli (geocentric) bir astronomiden
güneşmerkezli (heliocentric) bir astronomiye geçişin, nihayette, daha önceden hayal
edilmiş olabileceği kadar zararsız ya da küçük bir adım olmadığı ayan beyan ortadadır
artık. Gerçek şu ki, ayırdetmeyi bilen çok az sayıda kişinin haricinde kalan insanlar
üzerinde o, çağlar boyu insanlığı beslemiş olan bir kozmik sembolizmin altını oyan ve bu
sembolizmi gözden düşüren bir etki yaptı. O ‘daha yüce âlemlerin gözle görülür örneği’ ile,
mütealiyyete (aşkınlığa) ve ruhanî arayışa işaret eden o besberrak dikeylik hissi hep
gitmişti. Dante’ye şaheserini ilham etmiş olan dünyanın yerinde yeller esiyordu gayrı.
Batlamyusçu dünya görüşünün ölümü ile birlikte, evren gerçekten tek bir yatay kesite
indirgenmişti- bu da en alttakinden başkası değildi. O artık bizim için bu dar dünya halini
aldı, kendileriyle pek eğlendiğimiz sayısız galaksilere rağmen hâlâ ‘dar’ kalan dünya.
Whitehead’in dediği gibi, Tabiat “kesat bir iş, yalnızca maddenin anlamsız ve amaçsızca
oraya buraya koşuşturması” haline geldi.

Kopernik meselesinde asıl söz konusu olan şeyin bu şekilde değerlendirilmesine, ‘güneş-
merkezli bir astronominin de sembolik yoruma imkân tanıdığı’ söylenerek itiraz edilebilir;
çünkü o -Kelâmın tabiattaki bir sembolü olan- güneşi kozmozun merkezi olarak
tanımlamaktadır. Ancak yine de onun Kopernik tarafından yeniden keşfinin dünyanın
manevî bir şekilde görülmesine yardım etmediği gerçeği de orta yerdedir; Titus
Burckhardt’ın söylediği gibi, “o (bu keşif) daha ziyade batınî (esoteric) bir gerçeğin
tehlikeli biçimde popüler hale getirilmesine benzetilebilirdi.” [4] Bizim normal kozmoz
tecrübemizin açık bir şekilde dünya-merkezli olduğu hatırlanmalıdır. Bizzat bu da
Batlamyusçu sembolizmin kabul edilmesinin çok daha yerinde olduğunu gösteren bir
gerçektir. Üstelik Kopernik düşüncesinin zaferi Hristiyanlığın dinî ve metafizik
geleneklerinin zaten kısmen çökmeye yüz tuttuğu bir zamanda ortaya çıktı, o kadar ki,
artık güneş-merkezliliğin sembolik içeriğinin açığa çıkartılarak üstüne oturtulacağı hiç bir
yaşayabilir iskelet yoktu. Hüseyin Nasr’ın belirttiği gibi, “Kopernik devrimi, ‘tamamen
felsefi şüphenin heryerde hüküm sürmesi yüzünden’, bu devrimin muhaliflerince vuku
bulacağı tahmin edilen tüm büyük manevî ve dinî değişikliklere ve kargaşalara yol
açtı...”[5] Bu, Avrupa insanının artık aşkın sembolleri okumaya özellikle gönüllü olmadığı
ve varlığın daha yüksek boyutlarıyla temasını büyük ölçüde zaten kaybetmiş olduğu bir
zamandır. İşte Kopernikçi münakaşaya belirli bir düşsülük havası katan ve başından beri
yeni yönelimin nihaî zaferini garanti eden şey budur. O zamana kadar, geçmiş çağların
irfânı artık anlaşılmaz olan her hakikat gibi bir hurâfe; bir kenara atılıp yerine yeni
kavrayışlar, yeni keşifler konulacak bir bâtıl inanç haline gelmişti.

* * *

Batlamyusçu dünya görüşünün gözden kaybolmasıyla birlikte Batılı insan dikeylik
duygusunu, aşkınlık duygusunu yitirdi. Veya daha doğrusu, bu daha hassas algılamalar
tamamıyla dinî alana hapsedildi, ki böylece de bu alan kültürün geri kalan kısmından
soyutlandı ve ona yabancılaştı. Kozmoloji -yani tam anlamıyla Dünya Görüşü- gözönüne
alındığında, Avrupa medeniyeti gayr-ı Hristiyan bir hale geldi.



Aynı zamanda insanın kendini algılayışında da köklü bir değişim vuku buluyordu. Bu
bağlamda eski inanca göre, bütünü açısından kozmoz ile, ‘âlem-i kebîri (macrocosm)
kendisinde özetleyen teomorfik mahlûk insan’ arasında sembolik bir eşleşme ya da
benzeşim bulunduğunu hatırlamamız gerekiyor. Böylece insan aslında bir âlem-i sağîrdir
(microcosm), yani küçültülmüş bir kâinattır sembolik bir dille konuşulduğunda insanın
kozmozun tam merkezinde bulunmasının nedeni de budur. Onda tüm çizgiler toplaşır,
odaklaşır; ya da daha iyi söylersek tüm çizgiler kozmik uzayın dört bir ucuna doğru ondan
çıkarak yayılırlar -bu, pek çok eski tabloda canlı bir şekilde tasvir edilmiş biçimde
karşımıza çıkan mistik bir gerçektir. Hiç şüphesiz, bu merkeziyetin nedeni, “sûret-i
Rahman üzere” yaratılmış olmakla, insanın kendi derûnunda ‘herşeyin zuhur ettiği
merkez’i taşıyor olmasıdır. Hem, dünyayı anlayabilmesinin ve gerçekten kozmozun insan
aklınca anlaşılabilir oluşunun sebebi de budur. Kainatı bilebilmektedir, çünkü bir bakıma o
kendi içinde önceden var durumdadır.

Fakat tabii ki tüm bunlar, modern görüş açısından bakıldığında kesinlikle hiç bir anlam
ifade etmemektedir. Elbette bir kez kozmoz ‘cismanî düzlem’e indirgenir ve ardından o da
tamamen niceliksel parametrelerine dek küçültülürse, daha önce anılan benzetmeden pek
az eser kalır geriye. Kabul edilecektir ki bizim fiziksel anatomimiz güneş sistemine ya da
bir spiral nebulaya benzemez. Kozmik sembolizmin öncelikle ve en önemli olarak sahneye
çıktığı yer, bize Allah vergisi algılama araçları vasıtasıyla gösterildiği kadarıyla, yaratılışın
niteliksel yönüdür. Bu nedenle, Tabiata teknolojinin biçimlendirdiği cansız araçlarla bakan
bir bilimin bu konuda söyleyeceği çok az şeyin bulunması bizi şaşırtmamalı.

Öyle ya da böyle, Batlamyusçu teorinin yanında antik antropoloji de benzer şekilde
unutulup gitti. İnsan, bir âlem-i sağîr (mikrokozm), kâinatın merkezinde duran teomorfik
bir varlık oluşuna son verdi ve bunun yerine dünyada vuku bulan birtakım tesadüf
silsileleri ile izah edilen sadece ve sadece mümkün bir yaratık haline geldi. Kozmoz gibi o
da dümdüz edildi, varlığının daha yüksek boyutlarından mahrum kaldı. Ancak, sözkonusu
‘insan’ olunca “zihin”in toptan kovulmayı reddedivermesi de mümkündür. O (yani zihin),
beşin fonksiyonunun kavranılamaz bir eş sonucu; makinedeki bir tür hayalet; ve
filozofların dile gelmez derecede utanç duymalarına yol açan bir şey olarak kalır geride.
Gerçek şu ki, insan fiziksel evrenin sınırları içine sığmamaktadır. Onun mahiyetinin bir
başka yanı vardır -bu isterse alabildiğine öznel olsun!- ki fiziksel açıdan ne tasvir ne de
izah edilebilir. Bu nedenle de, yeni bakış açısına uygun biçimde, insan kendisini konuk
sevmeyen ve kasvetli bir kâinatta yapayalnız bir yabancı olarak buluverir; o tehlikeli bir
hata eseri -hani neredeyse bir ucûbe dememek için kendisini zor tutuyor insan- haline
gelmiştir. Bu “erken olgunlaşmış maymunsu”nun görünümünde dokunaklı bir şey vardır;
ve tüm bu gürültü patırtının arkasında inanılmaz bir yalnızlık ve her tarafa sinmiş bir
tedirginlik sezilmektedir. Kâinatla aramızdaki âhenk ve kardeşlik tehlikeye düştü, derûni
bağımız kopmuş durumda; tüm kültürümüz ahenksiz bir hâl aldı. Üstelik övünç kaynağı
olan bilgimize rağmen Tabiat bizim için anlaşılmazlaştı, kapalı bir kitap oldu âdetâ; ve
hatta duyu algısı eylemi -üzerine tüm bilgimizin bina edildiği farzedilen eylemin tâ
kendisi- bile kavranılmaz duruma geldi.



Öyleyse bilimin muazzam bilgisi ile ilgili olarak ne söylemeliyiz? O, açık bir biçimde,
dışımızdaki aletlerin içinden süzülerek gelen ve bu insan yapımı aletlerin suniliğini
paylaşan bir bilgidir. Kelimesi kelimesine söylenecek olursa, bildiğimiz şey Tabiat değil,
ancak Tabiatın şu “bilimsel gözlemci” adı verilen gizemli varlık üzerindeki, metodik şekilde
konrole tabi tutulan birtakım etkileridir. Dolayısıyla bu bilgi fenomenlerin önceden tahmin
edilmesi ile kontrolüne, ve nihaî olarak da -bilindiği üzere- tabii kaynakların istismarına ve
dünyayı yağmalama uygulamasına ayarlanmış pozitivistik bir bilgidir. Tüm iyiye yormalar
bir yana, bilim -modern insanın kendisini meşgul ettiği başka pek çok şey gibi- sosyolog
Jacgues Ellul’un kullandığı anlamda yalnızca bir “teknik” örneği olma yolunda
ilerlemektedir.

Bu esnada, beşerî kültürün tüm değerlerle normları da içine alan ideal yönlerinin tamamı
‘öznel’ alana sürgün edildi ve hakikatin kendisi fiilen yararlılık kategorisi altında
sınıflandırılır hale geldi. Aşkınlık ve sembolizm hariç tutulunca geride sadece kullanışlı ve
kullanışsız, hoşa giden ve hoşlanılmayan kalmakta. Artık ne mutlaklıklar ne de kesinlikler
var; yalnızca pozitivistik bir bilgi ve hissedişler, hakiki bir hissedişler furyasıdır artakalan.
Hayatın daha yüksek yanına, sanata, ahlâka ya da dine özgü her ne varsa şimdi artık
öznel, görece (izafi), mümkün -kısacası “psikolojik”- olarak görülmektedir. Değerler ve
normların hakikaten bir temele sahip olabileceği artık anlaşılamamaktadır. Bir “koşuşup
duran madde” âleminde bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Ve böylece insan en büyük sofist
oldu: kendisini “her şeyin ölçüsü” yerine koydu. Arka ayakları üzerinde yürümeyi
(kendisinin samimiyetle inandığına göre) daha ancak kısa bir süre önce öğrenmesine
rağmen şimdi kendisini bir ilah zannetmekte! Schuon, “Semânın kapıları bir kez
kapanınca,” diye yazar, “ve insan kendisini fiilen Allah’ın yerine koyunca, eşyanın
(şeylerin) nesnel ölçüleri, zımnen ya da gerçekten, kayboldu. Onların yerini öznel ölçüler,
tamamen beşerî ve tahminî sahte değerler aldı...” [6] Dolayısıyla da, bir kez
öznelleştirildikten sonra kültürün tüm unsurları değişimin etkenleri için bir meşru hedef
haline geldi. Bundan böyle hiç bir şey kutsal değil ve nihayet herkes istediğini yapmakta
serbest. Ya da öyle görünüyor; zira kültürün kimi amaçlar için kullanılması hükümetçe ya
da başka çıkar gruplarınca ilgi duyulan bir iş oldu, ciddî bir girişim halini aldı.

Böylece ‘kozmoloji’nin gerçekten “değerleri işin içine kattığı”nı görüyoruz; hatta en
sonunda onun siyasete dönüştüğü bile söylenebilir. Yine aynı şekilde bir sahte kozmoloji,
yanlış değerleri ve iyiyi mahveden bir siyaseti zorunlu olarak işin içine sokmaktadır. Daha
yüce alanlardan ve Allahın emirlerinden ayrı düşmek hiç bir şekilde zararsız değildir. Bizim
medeniyetimiz insanın ne olduğunu ve ne için yaşadığını unutmuş durumdadır; Nasr’ın
belirttiği gibi, “insan hakkında, yani anthropos hakkında hiç bu kadar az bilgiye sahip
olunmamıştı.”[7] Buna, göründüğü kadarıyla, daha önceki hiç bir kültürün bu denli çok
sayıdaki ‘fıtrî ve Allah tarafından verilen’ normu bu kültürün yaptığı kadar ihlâl edip
bozmadığı da eklenebilir.

* * *

Bu noktada sanat konusu üzerinde biraz düşünceye dalmak da yerinde olabilir. İlk



belirtilmesi gereken, bizzat sanat kavrayışının değişmiş olduğudur: kelime gerçekten de
yeni bir anlam kazanmıştır. Böylece sanat, “güzel sanat (fine art)” yani boş vakitlerde ve
genellikle de hali vakti yerinde olanlarca uğraşılacak bir şey halini aldı. Bir lüks, ya da
neredeyse bir tür oyuncak oldu. Oysa eski zamanlarda “sanat” yalnızca eşyâ (şeyler)
yapmak için gerekli bilgi ve beceri anlamına geliyordu, ve sanat vasıtasıyla yapılan şeyler
o zamanlarda “sanat eseri (artefact)” olarak adlandırılıyordu. Tam tamına söylenecek
olursa, makul ve yerinde bir ihtiyaca cevap veren ve beşerî endüstri ile üretilmek zorunda
olan herşey bir sanat eseriydi. Böylece tarımsal bir alet veya kılıç bir sanat eseriydi; bir
mobilya parçası ya da bir ev sanat eseriydi; bir katedral, bir ikon yahut od türü lirik bir şiir
de öyleydi. Hem sonra sanat eseri insanın bütünü, yani beden, can ve ruhtan oluşan üç
bölümlü insanın tamamı için vardı; bu nedenle de en basit alet ya da kap bile
günümüzdeki anlamıyla sırf “fayda”dan daha fazla şeye sahip olmak zorundaydı. Elbette
bu “daha fazla şey” sembolizmden, formların dilinden türemektedir. Bir su kovasının enfes
bir güzellik ve anlamın karışımı olabilmesinin nedeni budur işte. Bu, o güzelliğin
sözkonusu nesne üzerine bir süs gibi şu ya da bu şekilde yamanması gerektiği anlamına
gelmez. O, faydanın, ya da denilebilir ki işin “doğruluğu”nun fıtrî bir eşsonucu olarak
bulunmaktadır orada. Ve eski zamanlarda bilim ile sanat arasında yakın bir bağ
bulunmasının ve (Milan’daki katedralin mimar ustası) Jean Mignot’un “bilimsiz sanat hiçbir
şeydir” (ars sine scientia nihil) diyebilmesinin sebebi de budur. Sözün kısası hem güzellik
hem de fayda hakikatten kaynaklanıyor olarak kavranıyordu.

Üstelik sahih(hakiki) sanatın asla lâdinî (profane) olamayacağı anlaşılmıştı. Çünkü
hatırlayalım ki Hristiyan öğretiye göre Allah’ın Kelâmı ya da Hikmeti aslında en yüce
sanatkârdır: “Herşey Onun tarafından yapıldı ve olmuş olanlardan hiç bir şey Onsuz
yapılmadı.” Şimdi, bu cümlenin derin anlamından, doğru bir biçimde, yani hakkıyla yapılan
her ne varsa Onun tarafından yapıldığı sonucu çıkmaktadır. Bu ise insan sanatkârın -her
‘hakikî’ sanatkârın - bir dereceye kadar ezelî Hikmetten nasibi olduğu anlamına gelir.
“Öyle de, can (soul) güneşten, yani İsa’dan lütuf eseri ışığının yardımını almadan hayat
gerektiren hiç bir iş yapamaz.” [8] diye yazar St. Bonaventure. İnsan, dolayısıyla da beşerî
sanatkâr, bir vasıtadan başka bir şey değildir; sanatında mükemmelliği başarmak için
kendisini Allah’ın irade ve kudretinin ellerinde bir alet yapmalıdır. Ve böylece sanat eseri
olarak ortaya çıkan ürün hayırlı oluşu ve iyi yapılmışlığı ile orantılı olarak ilahi Sanatkâra
atfedilecek ondan bilinecektir; çünkü gerçekte “her iyi armağan ve her mükemmel ihsan
yukarıdandır, nurların Rabbinden gelir.” (Yakub, 1:17)

Belli bir dereceye kadar bu tavır tâ modern çağın başlangıcına dek insanoğlunun
sanatlarına ışık veren ve yol gösteren evrensel bir doktrini teşkil eder. Bu nedenle, sözde
ilkel toplumlarda bile tüm sanat, tüm “yapmalar”, bir “başlangıçta ilahların yaptığı gibi
yapmak” meselesidir. Ve üstelik bu “başlangıç” ta mitsel, yani metafîziksel bir anlamda
anlaşılacaktır. Temelde o her daim mevcut olan “şimdi”dir; aynı zamanda kâinatın
merkezi de olan, ezeliyet ile zaman arasındaki şu ele geçmesi zor ‘temas noktası’dır, “aslî
çarkın etrafında döndüğü eksen”dir. Mircea Eliade’ın yeter derecede gözönüne serdiği gibi,
geleneksel kültürler bu evrensel merkezin hep idrakinde (cognizant) olmuşlar ve ayinler



ya da diğer sembolik vasıtalar yoluyla bu orijin noktasına, bu “başlangıç”a bir dönüşü
gerçekleştirmeye çalışagelmişlerdir. İnsanın yeniden hayat bulup kendini yenileyebileceği
yer burasıdır; hikmeti ve kuvveti oradan elde etmiştir. Ve yine, söylemeye gerek yok ki,
sanatsal ilhamını da oradan almıştır. Bu sebeple kulağa ne denli tuhaf gelirse gelsin
geleneksel sanatkâr ‘ezeliyette olduğu kadar’ zamanda çalışmaz. Onun sanatının, her
nasılsa, bir anlık “şimdi” den hissesi vardır; bu da onun ürünlerinin tazeliğini, apaşikâr
birliğini (unity) ve canlılığını izah etmektedir. Hariçteki sanat eserine biçim vermek ne
kadar zaman alırsa alsın, eser içsel olarak bir çırpıda, tek bir hamlede tamamlanmıştır.[9]

Skolastikler hiç şüphesiz bu çok eski sanat kavrayışının mirasçılarıydı. Sanatı “Tabiatın,
onun işleyiş tarzına uygun taklidi” olarak tanımlarken St. Thomas’ın zihnindeki şeyin bu
olduğu gün gibi ortadadır; zira burada “Tabiat” teriminin günümüzdeki anlamıyla değil -
yani yapılan bir tabiat, natura naturata anlamında değil- fakat natura naturans, yani
Allahtan başkası olmayan yaratıcı etken anlamında kullanıldığını anlamamız
gerekmektedir. Böylece beşerî sanatçı, İlahî Sanatkârı taklit etmektedir; çünkü, Kutsal
Teslisi taklit ederek, o “kendi aklında (intellect) kavranan bir söz vasıtasıyla” (per verbum
in intellectu conceptum),[10] yani ezelî Kelâmı yansıtan bir söz ya da “kavram” vasıtasıyla,
çalışır, insan da kendi aklında “bir söz doğurur”; ve bu sanatsal yaratımın ilk fiilini ( actus
primus) oluşturur.

Bu düşünüşlerden, gerçek sanatın hem uygulanımında hem de ondan yararlanılmasında
derin bir manevî anlam bulunduğu sonucu çıkar. Bir yandan hakikî bir sanat eseri, hiç bir
lâdinî (profane) ya da sırf beşeri sanatın -makinalaşmış üretimin sözünü bile etmiyoruz -
başaramayacağı belirli bir karizmaya, bir güzellik ve anlama sahip olacaktır. Böyle bir
sanat eseri kullanıcı üzerinde göze görünmez bir etki yapacaktır; müşteriye hiç umulmadık
şekillerde yararı dokunacaktır. Fakat daha da önemlisi, sanatını kullanması sanatçıya
sadece maddî kazanç değil aynı zamanda manevî yarar da sağlar. “El sanatı, bir sanatın
uygulanması,” diye yazar Coomaraswamy, “bu nedenle sadece işe yarar şeylerin üretimi
değil, mümkün olan en yüksek anlamda insanların eğitimidir de.” [11] O manevî bir yol, bir
mükemmelleşme vasıtasıdır. Ve hatta denilebilir ki bir sanatın uygulanması Hristiyan
hayatının normal ve ayrılmaz bir parçasıdır: herkes kendi kabiliyetine uygun şekilde bir
konuda sanat edinmeli, yani sanatkâr olmalıdır. William Blake’in ifade ettiği gibi, “İnsanın
Bütün işi Sanatlardır... Üretken olmayan insan bir Hristiyan değildir.”

Ancak aynı zamanda bilindiği gibi Blake bu dizeleri yazarken Endüstri Devrimi gittikçe
ivme kazanıyordu ve Sanatlar yokolmaya doğru gidiyorlardı. Makine çağı sırtımıza binmişti
ve sırf “işe yarar eşya üretimi”nden çok daha fazla anlam ifade eden bu sözkonusu el
imalatının yerini hızlı bir şekilde montaj hattı alıyordu. Ve biliyoruz ki verimlilik yüz kat
arttı, hem “yaşama standardı” hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ama yine bilmekteyiz ki
vaadedilen ütopyaya ulaşılmadı ve gittikçe hızlanan bir şekilde beklenmedik zorluklar baş
gösteriyor. Halbuki genelde bilmediğimiz şey medeniyetimizin kültürel açıdan dehşet
verici ölçüde yoksullaştığıdır. Ekolojik krizi artık idrak etmeye başlıyor ve asit yağmuru
haberleri karşısında ürperiyoruz, ama yüzyıllardır etrafımızda şekillenen manevî bakımdan



çorak ülkeyi hâlâ göremiyoruz. “Emeğin saygınlığı”ndan bahsediyoruz ve bir zamanlar
imalatın bir can sıkıcılık ve tekdüzelikten, insanların yalnızca parasal karşılık uğruna
katlandıkları anlamız bir angaryadan çok daha fazlasını ifade ettiğini unutuyoruz. “Bolluk
içinde hayat”tan bahsediyoruz ama ‘mutluluk’un sadece oyun, eğlence “herşeyi bırakıp
kaçmak” olmadığını, tersine iyi yaşanmış bir hayatın beraberinde getirdiği eş-sonuç
olduğunu unutuyoruz. Zevkin haplarla yahut elektronik tüpler yoluyla değil, Skolastiklerin
“uygun çalışma tarzı” dedikleri ve tam da hakikî sanatın konu edindiği şey vasıtasıyla
geldiğini hatırımıza getirmiyoruz bile. Kısacası, tamamen unuttuğumuz şey şu: “İnsanın
Bütün İşi Sanatlardır.”

Şimdi tabii ki kültürümüz endüstrinin yanında aynı zamanda “hayatın daha yüce şeyleri”ni
sağlamak için var olduğu düşünülen “güzel sanatlar”ı da içine almaktadır. İşte bu ürünler
lehinde ne söylenirse söylensin büyük çoğunluk itibarıyla bunların herhangi bir metafizikî
içerikten yoksun oldukları açıktır. Bizim sanatımız, Coomaraswamy’nin belirttiği gibi, çok
önceleri "retorik (belagatli)” olmaya son verdi ve bir “estetik” haline geldi; ki bu da onun
artık aydınlatmaya değil zevk vermeye yönelik olması demektir. Walter Andrae’nin
söylediği gibi, “asli hakikati anlaşılabilir kılmak, işitilmeyeni işitilebilir hale getirmek, aslî
sözü söylemek ve arketipi temsil etmek” bizim güzel sanatlarımızın fonksiyonu değil, oysa
bunlar geleneksel bir bakış açısından aslında “sanatın görevidir, yoksa o sanat
değildir.”[12] Ve bu “güzel sanat” ne denli haşmetli olursa olsun, içinde “Onun görünmez
şeyleri”ne götüren referanslar taşımaz gerçekte, çünkü onu yapan sanatçı sadece ve
basitçe bir insandır -bir dâhi belki de, ama yine de insan. Eski sanatın aksine, bu sanat
“yukarıdan” sudur etmez, ne ruhanî gerçekliklerden ne de “ismini kibar sosyetede asla
anmadığımız” Allah’tan bahseder. Doğrusunu söylersek, modern kültürün baştan sona
öznelci eğilimine uygun olarak, sanat gittikçe bir “kendini ifade” meselesi halini aldı, hem
de mümkün, alelâde, adî ve bayağı olan herşey neredeyse meydanı tamamen ele
geçirinceye kadar. Sanatın büyük kısmının açık biçimde yıkıcı olduğu bir aşamaya gelindi-
besbelli ki Freudçu esinin ürünü olan, pekâlâ bir akıl hastanesinin duvarları içinde de
ortaya konulabilecek şu tuhaf resimleri hatırlamak yeter de artar bile. Modern sanatın
tarihi bize sırf beşerî olanın, manevî gelenekle ve aşkınlıkla bağını koparanın sabit ve
istikrarlı şekilde yerinde kalamayacağını öğretir; çok geçmeden bu sanat beşerî olandan
da aşağıya ve saçmalığa doğru yozlaşır.

* * *

Kozmolojik bir anlayış olarak ‘makine mecazı’ ile teknolojik bir toplumun ortaya çıkışı
arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. Unutmayalım ki bir makinenin kullanılmak dışında
bir varlık nedeni yoktur. Bu yüzden, Tabiat bir makineden başka bir şey değilmiş gibi
görüldüğünde, bunun zorunlu sonucu olarak ona ancak potansiyel bir istismar objesi,
‘insanın çıkarı için mümkün olan her şekilde kullanılabilecek bir şey’ gözüyle bakılacaktır.
Üstelik bu iki tavır elele yürümektedir; çünkü Roszack’ın işaret ettiği gibi “dünyayı ancak
ölü, serseri, ya da yabancı ve dolayısıyla da bir hürmet beklentisi içinde olamayacak bir
şey olarak gören kimseler ‘çevre’lerini altüst edebilirlerdi... endüstriyel medeniyetin



küstah ve titizlikle hesaplanmış açgözlülüğü ile.”[13] Bu nedenle, kozmozun makine olduğu
şeklindeki postüla resmen kabul görür görmez insanların daha önce hiç vuku bulmamış bir
ölçüde, Tabiat güçlerini işe koşmakta kullanacakları kendi makinelerini yapmaya
başlamaları şaşırtıcı değildir; Aydınlanmanın peşinden Sanayi Devrimi geldi.

Fakat hikâye burada sona ermez; zira yeni kozmolojinin bakış açısı içinde insanın da bir
tür makina olarak görülmeye başlanması kaçınılmazdı. Newtoncu bir evrende o başka ne
olabilirdi ki? Ve eğer insan bir makina idiyse, toplum da bir makinaydı, hem insan
davranışı da deterministikti: Newton, Lamettrie, Hobbes ve Pavlov tek bir yörüngeye
bağlıydılar. Ve bu kabullenmeler daha iyi söylersek, bu yeni öncüller hesaba sığmaz
imkânlar açtı önümüze! Biz farkında olsak da olmasak da somut ve katı gerçekliği içinde
bilimin soğuk ve titiz diyalektiği adım adım -kelimenin bütün korku verici anlamıyla- bir
‘teknolojik toplum’un teşekkülüne doğru götürmektedir bizi.

Gelin meseleyi azıcık daha dikkatle ele alalım. Bilimsel süreci anlamak için, Newton’a
kadar değilse de Descartes’a kadar gerilere giden ve özellikle (Blake’in Muzaffer Bilim
vizyonundaki iki “kötü baş kahraman”dan birincisi olan) Francis Bacon ismine eşlik eden
çok önemli bir fikri yeniden hatırlamamız gerekmektedir. Şimdi, Bacon’ın bu işe katkısı,
onun evrensel ve herşeyi kapsayan bir sistematik bilgi edinim metodu anlayışında
yatmaktadır. Her şeyden önce bu süreç ortak ve gittikçe artıyor olarak canlandırılmaktadır
zihinde; o ivme kazanmaya devam eden bir teşebbüstür. Bu nedenle bilme “işi
(business)” bireyin eline bırakılmamalı, aksine diyebiliriz ki bu iş uzman timleri tarafından
gerçekleştirilmelidir; ve yeterince anlamlı bir biçimde, bu iş “adetâ mekanik bir şekilde”
yapılacaktır (bu onun ikinci dikkat çekici özelliğidir). İşte o yine karşımızda: her yeri işgal
eden her şeyi yiyip bitiren makine mecazı! Ama bu defa tamamen yeni bir tarzda: bir
metodolojik ilke olarak. Bacon etkileyici bir şekilde, beşerî yaratma yeteneği sayesinde
bulunan alet ve araçların yardımı olmadan, sadece çıplak elle çalıştıklarında bu “mekanik
insanlar”ın başarılarının ne kadar küçük olacağını söyleyerek devam eder sözüne: aynı
şekilde, insanlar “çıplak anlayış güçleri” vasıtasıyla bilgi elde etmek istediklerinde de çok
az şey başarılabilecektir. Zihinsel alanda da bir ‘düşünce aletine’, bir ‘araca’ ihtiyacımız
vardır; işte onun “novum orgunum”unun -Bacon’ın ünlü bilim metodu- sağlamayı
amaçladığı şey tam da budur. Bacon “zihin için yeni bir makina” adını verir ona. Ve her
makina gibi o da kazanç için kullanılmak üzere vardır; Bacon hakikat ile faydanın “burada
tek ve aynı şey” olduğu konusunda bizi temin eder.

Geçmişe bakıldığında gerçi Bacon’ın bilimsel keşif için sunduğu özel reçetelerin (pek çok
kişinin de belirttiği gibi) nisbeten yararsız olduğu söylenebilirse de, içinde “insan bilgisi ile
insan gücünün tek bir bütün olarak buluştuğu” sistematik ve ortak bir bilimin, onun en
çılgın beklentilerinin de ötesinde gerçekleştiğine şüphe yoktur. Zaferi kazanan, pek öyle
herhangi bir özel “zihin için makina” değil, aksine kendisini bilen ile bilinen arasına
sokuşturan formel ve kişisiz (impersonal) bir şey biçimindeki metod ya da teknik fikridir.
Ve bu sunî arabulucu bir yandan bilen kişiyi soyutlarken -onun gerçekliğe doğrudan nüfuz
etmesini engellerken- aynı zamanda sayısız araştırmacının sistematik çabaları üzerine



bina edilen formel ve kişisizleştirilmiş (deporsonalized) bir bilginin geliştirilmesini de
mümkün kıldı. Önce klasik fiziğin ve “katı” teknoloji adı verilebilecek şeyin gelişimi
sahneye çıktı. Ardından modern biyolojik bilimler doğmaya başladı, ve daha sonraysa
davranışsal ve sosyal denilen bilimler. Bu esnada bilimleştirme süreci kendisini formel
olarak kabul görmüş her bilimin sınırlarının ötesine doğru genişletmeye başladı ve diğer
alanlarda baskın bir etki uygulamaya devam etti. “Bilimsel bilgi, sunî çevre içinde,
ortodoks bilme tarzı haline gelir,” diye yazar Roszack; “başkaca herşey ona boyun eğer.
Çok geçmeden de tabiat bilimcisi ile başlayan kafa yapısı kültürün tamamında taklitçiler
tarafından alınıp benimsenir.” [14] Ve bu durum devam ettikçe, bu kafa yapısı ile her yerde
karşılaşılacaktır; o artık girilmesi en zor olan yerlere bile girmiş durumda. Bir
aydınlanmışlık belirtisi ve saygı duyulan şey haline geldi; “başkaca herşey ona boyun
eğiyor Bacon’ın çok zekice görmüş olduğu gibi prensipte kültürün bilimleştirilmesine sınır
yoktur; hakimiyetinde serbest bırakılırsa, bu süreç, insan düşüncesinin gerçekten her
sahasına ve her faaliyete muhakkak sızacaktır.

Bilimsel ilerlemenin doğrudan bir sonucu olarak haricî hayat tarzlarımızın fecî bir şekilde
değişiyor olduğu herkesçe malumdur. Öte yandan aynı gelişmenin iç âlemlerimiz, derunî
hayatımız üzerinde -evet ruh halimiz üzerinde- yaptığı tesirin en az bunun kadar kesin ve
bâriz olduğunu farketmekte genellikle yetersiz kalırız. Evvelâ çalışma ortamımızın
makinalaşması, kentsel yayılma fenomeni, artan kalabalıklaşma ve sürekli gürültü, beton,
çelik ve plastiğin hızla artması, Tabiatla ve tabiî şeylerle bağın kopması, evlerimizin kitle
iletişim araçlarınca istilâ edilmesi, tüm bunlar aslında bizim zihinsel ve duygusal
durumumuz üzerinde muhakkak ki etki yapacaktır. Buna insanların nesiller boyu
yerleştikleri yerlerden kopmalarını, daha önce hiç vuku bulmamış biçimde insanları
sonbahar yaprakları gibi savurup karmakarışık eden bir hareketliliği de ekleyin! Ayrıca bir
de teknolojik toplumdaki tüm tabii ayrılıklarla bütün kültürel bağları bozmaya eğilimli
diğer sayısız mekanizmaları ilave edin buna. Haydi gelin son olarak bir de
homojenleştiren ve herşeyi aynı seviyeye indiren faktörleri koyalım bunların üzerine (eğer
yapabilirsek!). Zira makineleşmiş medeniyetin çarkları pürüzsüzce ve etkin bir şekilde
işleyebilsin diye, insanların da tıpkı bir makinanın değişmez parçaları gibi
standartlaştırılması gerektiğini unutmamalıyız.

Üstelik mevcut yüzyıl boyunca, Sanayi Devrimi ile başlamış olan bu düzey eşitlenmesi
davranışsal ve sosyal bilimlerin gösterdiği yükselişe bağlı olarak yeni bir döneme girdi.
Şimdi, tamamen akademik bir açıdan bakıldığında bu bilimler pek az şeyi sonuç vermiş
olarak görünebilir; çünkü toplayıp biriktirdikleri (çoğu istatistiksel veri formunda olan)
olgusal bilgiyi bir yana koyarsak öyle görünüyor ki bir “bilim”den söz etmek çok zor.
Bilimin süsü püsü (abartılı, süslü terimler ve top top bilgisayar çıktıları) yerli yerinde
durmaktadır şüphesiz ama öz neredeyse yok gibidir -hiç değilse, ‘hipotezlerin
şaşırtmacasız ve uydurmasız şekilde nesnel ispatı’nın bilimsel yöntemin ‘olmazsa olmaz’ını
(sine qua non) teşkil ettiği konusunda ısrar edildiği sürece. Ve bu eksiklik zaman zaman
mesleğin üyelerince dahi kabul edilmektedir. Meselâ bir Stanislav Andreski vardır ki
aşağıdaki gibi konularda derin bir kavrayışa sahip gözlemler sunar[15] : “Jargonun Dumanlı



Havası,” “Gizlenme (Camouflage) olarak Nicelleştirme,” “Terminoloji Perdesi Altında
İdeoloji,” ve hepsinden önemlisi, “Tekno-Totemizm ve Usulca Sokulan Gizli-
Totalitaryanizm.” İşte! Asıl mesele tam karşımızda: Eğer bu zahirî, sahte bilimlere daha
yakından göz atarsak onların da bütüncül bir teknolojik toplum kalıbına mükemmelen
uyduklarını anlarız. Burada da karışımıza kuvvet (iktidar) doğuran bir “bilgi” türü çıkar.
Freudcu ve Jungcu psikolojide zaten gördüğümüz gibi bir sahte bilim, kendi “faydası” ve
teknik etkililiği olmadan edemez. Ve eğer Voltaire yalanın, haklı ya da doğru bir amaç için
söylenmesi halinde “fazilet” olacağını söyleyebildiyse, o vakit niçin (pragmatik bir
medeniyette) bu beşerî teknikler bir ‘bilim’ ve onların dogmaları da “hakikat” sayılmasın
ki?

Ne olursa olsun, şu gerçek gün gibi ortadadır: yüzyılımız, adına davranışsal ve sosyal
bilimler denilen şeyleri temel alan yöntemlerden hükümetler, endüstriler ve diğer güçlü
çıkar gruplarınca faydalanılmasında dramatik bir artışa şahit olmuştur. Bu bağlamda
Pavlov hakkında iyi bilinen bir hikâye hatırlanabilir: söylendiğine göre Bolşevik
Devriminden kısa süre sonra ünlü bilim adamı Kremlin’de fiilen hapsedildi ve kendisine ait
şartlı refleksler teorisi üzerine bina edilen davranışsal yöntemlerin insanlara fikir
aşılamakta ve onların kontrolünde nasıl kullanılabileceğini detaylı şekilde tasvir eden bir
kitap yazması için emir verildi kendisine. Doğru ya da yanlış, Lenin kitabı okuyunca
Pavlov'a coşkuyla “siz Devrimi kurtardınız!” diye haykırır -Pavlovcu metodların Sovyetler
Birliğinde geniş oranda kullanılageldiği ve Batılı demokrasilerde de benzer tekniklerin
geliştirilip uygulandığı kesinlikle bilinmektedir.[16]

Ancak bu, ister Rusya’da ister Amerika Birleşik Devletleri’nde olsun insanların büyük
çoğunluğunun neredeyse bu muameleden tamamen habersiz olmalarını ve hatta onun
kendi inançlarını ve ruhsal oluşumlarını ne dereceye kadar çoktan etkilemiş bulunduğunu
hayal bile edemeyişlerini engellemez. Jacques Ellul’un propagandaya özel bir beşerî
teknik alanı olarak atıfta bulunurken işaret ettiği gibi:

Propaganda hava ya da gıda kadar tabii hale gelmelidir. O psikolojik yasak ve mümkün olan en az şok vasıtasıyla

yürütülmelidir. O zaman birey bütün dürüstlüğü ve samimiyetiyle ortada propaganda gibi bir şey olmadığını

söyleyebilecektir. Oysa, aslında propaganda tarafından öylesine yutulmuştur ki, kelimenin tam anlamıyla artık

hakikati görememektedir. İnsan tabiatları ile propaganda öylesine girift bir şekilde birbirine karışmıştır ki, artık herşey

refleks ve mite dayanmaktadır tercihe ya da serbest iradeye değil. Aynı fikirler karışımının, aynı hayallerin ve aynı

söylentilerin uzun süreli ve hipnoz etkisi yapan bir şekilde tekrarı, insanı, tabiatının propagandaya teslim olması için

hazırlayıp şartlandırır.[17]

Üstelik hemen hemen aynı şey tam anlamıyla sadece “propaganda” olmayan diğer pek
çok beşeri teknik alanı için de söylenebilir. Dolayısıyla bizimkisi gibi bir medeniyette ana
okulundan mezuniyet sonrası seminerlere kadar her organize “karşı karşıya kalma’nın
ancak bir gizli aşılama unsurunu gerektireceği beklenmelidir. Ellul’un gösterdiği gibi
hakikatte tüm -Demir Perdenin her iki yanındaki- eğitim, ferdi toplumun plan ve



tasarılarına uydurmak için düzenlenmiş şartlandırma ve kontrol mekanizmaları içerir. [18]

Hatta boş vaktimiz bile “telafi ve bütünleştirmeye yönelik teknik mekanizmalarla tıka
basa doludur,” ki bu mekanizmalar her ne denli iş çevresindekilerden farklı olsa da “onlar
kadar istilacı ve kendini dayatıcıdır ve insana hiç de iştekinden daha fazla özgürlük
bırakıyor değildir.” [19] Son on yılda dinî ve papazlara ait inziva yerleri bile bilimsel
“duyarlılık eğitimi” yöntemleri için açık hedef haline geldi! Teknolojik toplumun “kültürel
bakımdan tarafsız” olabileceğini, ya da Batılı ülkelerde hakkında o kadar çok şey işitilen
meşhur “çoğulculuk”un bir geçiş evresinden ya da tam bir aldatmadan başka bir şey
olabileceğini zannetmek en büyük hatadır. Bir kez daha söyleyecek olursak, “kozmoloji
değerler içerir” ve şüphesiz “insanın kullanımı,” herşeyden daha hayati olan bu “kaynak”
nihaî teknolojiyi teşkil eder.

* * *

Sosyolojik bakımdan bilimin teknoloji doğurduğu kesin olmakla birlikte en saf halinde
bilimin yalnızca bilgi peşinde -sırf bilgi edinmek uğruna- koşmak olduğu da inkâr
edilemez. Felsefe gibi o da hayret ile ya da Tabiata dair belirli bir merakla başlar; ve
özellikle büyük bilim adamlarını ele alırsak -bir Einstein ya da Schrödinger’i- onların
bilimsel araştırmalarının ardındaki itici gücün aslında herhangi bir uygulama
düşüncesinden tamamen uzak dünyalar olduğunu görürüz. Einstein’ın, felaket getiren
formülünü, dönemin katı zorunlulukları bu adımı atmayı gerektiriyor gibi göründüğü
zaman ne denli büyük bir çekingenlik ve kederle Hür Dünyanın hizmetine sunduğunu
hatırlamak yeterli olacaktır. En berbat imha aletlerinin öncülüğünü barışı herkesten çok
seven insanların yapmış olması, ve en güçlü köleleştirme araçlarının, varlıklarını insan
hürriyetinin en büyük savunucularına borçlu bulunması da kaderin garip bir cilvesi olsa
gerek.

Ama gelin şu “yalnızca bilgi edinmek için bilgi” fikri üzerinde biraz daha durup düşünelim;
duygularımız aksini söylese de, bu soylu araştırma ile böyle acı ve üzücü bir meyve
arasında asıllı bir bağ bulunamaz mı acaba? Hümanistler bunun saçma olduğunu
söyleyeceklerdir; ve itiraf edilmeli ki dizginsiz bir şekilde bilgi peşinde koşmanın insan
uğraşıları arasında en övgüye değer ve yararlısı olduğu şeklindeki öncül neredeyse
evrensel olarak kabul görmüş durumda. Hiç kimse hangi türden olursa olsun neredeyse
her “araştırma”nın gizemli bir yolla muhakkak surette “insanın itibarı”nı ve “hayatın
kalitesi”ni artıran harika bir şey oluşunu sorgulamıyor gibi görünmektedir. En sıradan ve
yavan tipte bireylerin bile, “bilinmeyenin sınırlarını zorladı”ğı söylenenler hakkında övgüler
düzerken beliğ bir hatip kesilmesi seyrek karşılaşılan şeylerden değildir. Kütüphanelerimiz
zaten bu büyük tutkunun ürünleri ile ağzına kadar dolu durumda, ama yine de daima
daha fazlası için feryat ediliyor. Hem de, bu bilginin meyvelerinin -uygulanmasının
sonuçlarının- iki ucu keskin kılıç gibi olduğu ve insan hayatını tehdit ettiği kabul edilse bile
feryadın ardı arkası kesilmez çünkü o zaman da aslında bilimin bu işte hiç bir suçunun
olmadığı düşünülür. Suç her zaman gözleri paradan başka şey görmeyen müteahhitlerin
ya da vicdansız siyasetçilerin üzerine atılmalı veyahut ta araştırmaya düşük fon



ayırmaktan sorumlu tutulan kısa görüşlü Meclis üyelerinin payına düşmelidir. Çünkü
“Araştırma ve Geliştirme”den kaynaklanan tüm bozuklukların yine farklı dozda AR-GE ile
tedavi edilebilecek homeopatik[*] türden hastalıklar olduğu düşünülmektedir; hiç kimse
rahatsızlığın aslında bu faktörün yetersizliğine değil de fazlalığına bağlı olabileceği
ihtimalini zihninde tartmaya hazır görünmüyor. Yer yerinden oynasa, saf bilim -büyük B ile
başlayan bilim- hiç bir yanlış yapamaz. Daha önce böylesi görülmemiş bir şüpheciliğe
sahne olan şu çağda, eski inançlar yıpranıp kırılan oyuncaklar gibi bir yana fırlatılıp
atılıyorken ya da neşeyle ve eğlenceli şekilde halka teşhir ediliyorken, bilimsel
araştırmanın sonu gelmez iyiliğine duyulan böyle gerçekten sınırsız bir imanla karşılaşmak
insanı hayretler içinde bırakmaktadır.

Bu daha da fazla bilim, daha da çok teknoloji tutkusunun -haniyse insanın, medeniyetimizi
kıskıvrak yakalamış olan bu “mani”nin diyesi geliyor- ardında ne yatmaktadır? Aşılanma
mı? Evet, şüphesiz; iyi ama o zaman eğitimci ve teknokratları kim aşıladı ilk önce? Bu
gerçekten de o kadar basit değil. Hem sözkonusu fenomeni tipik hümanist düşünce
perspektifinden derinliğine anlamak da pek beklenemez. Hümanizm tâ en başından
itibaren bilimsel zihniyet ile yakın akraba olagelmedi mi? Birisi en az diğeri kadar çağdaş
Ruhun karakteristik bir zuhuru değil midir? Ortak bir ‘gelenek-karşıtı amaç’ı paylaşmıyorlar
mı? Meselâ Fransız Devriminde, “Akıl Tanrıçası” Notre Dame’ın yüksek mihrabı üzerine
yerleştirildiğinde, her ikisi de eşit biçimde işe karıştırılmamış mıydı? Ve bu ikisi -
Romantizm ile verilen araya rağmen- hemen hemen her konuda birlikte olmadılar mı?
Öyleyse göründüğü kadarıyla, aynı zamanda hümanizmin de eleştirisi olmayan keskin ve
titiz bir bilim eleştirisinden söz edilemez. Yüzeysel görüntülerin ve beylik lafların ötesine
geçmek için çağdaş önvarsayımların sihirli alanından çıkmaya ve modern düşüncenin
yaşaması mümkün tek alternatifinden yararlanmaya hazır olmalıyız: yani geleneksel
düşünceden.

Pekiyi, o halde geleneksel öğretinin bilim üzerine söyleyecek nesi var acaba? Biz
meseleye özellikle Hristiyanlığın en elverişli görüş noktasından bakmaya
niyetlenmekteyiz; hem de “Yunanlılara göre” ancak “budalalık” sayılabilecek şeyler
söylemek pahasına, kendimizi esaslı ve samimî bir biçimde Vahyî (yani Kitab-ı Mukaddese
dayanan) bir perspektife oturtmaya çalışacağız. Bu ise özelde Tekvin bölümündeki “yasak
meyve” ve Âdem’in düşüşü, yani onun “cennet bahçesi”nden kovulması (sürgünü) ile ilgili
hepimizin bildiği açıklama üzerinde bir kez daha iyice düşünmemiz gerekeceği anlamına
gelmektedir. İmdi herşeyden önce biz bu hadisenin metafizikî değil de ahlakî bakış açısı
temeline oturtulan alışılagelmiş izahından öteye geçmeliyiz. Âdem’in düşüşünü “itaatsizlik
günahı”na atfetmek tamamen doğru ve iyidir, hem bu şüphesiz çok derin ve hayati bir
hakikati ifade eder. Fakat şunun farkına da varmalıyız ki, bu çizgideki bir yorum, geçerli
olmakla birlikte, muhtemelen temeldeki konunun tamamını kapsayamaz. Bir kere, Âdem’e
neden tüm diğerlerine tercihle bilhassa bu meyveden uzak durmasının emredildiği ve bu
yasak ürünü veren ağaçtan niye “iyiyi ve kötüyü bilme ağacı” olarak bahsedildiği sorusu
açıkta kalmaktadır. Üstelik “bilgi elması”nın aslında yasaklanmış oluşu yüzünden kaderî
öneme sahip değil, aksine tamamen insan için kaderî bir öneme sahip olduğu meydana



çıkar diye yasaklanmış olduğunu düşünmek akla yatkın görünüyor. Daha da ötesi, bu
meyvenin yenmesiyle bilinecek olan “iyi”nin, dinin daima Allah’ın bilgisine (ilmine) eş
tuttuğu şu hakikî ya da mutlak iyi (hayr) olduğunu sanmamalıyız; ve aynı fiil ile açığa
çıkacak olan “kötü”nün nesnel olarak gerçek, Allah tarafından yaratılmış bir şey olduğunu
da farzetmemeliyiz. Çünkü aslında Tekvinin açılış bölümü bize pek çok defa, Allah’ın tüm
yarattıklarına baktığını ve hepsini de “iyi/hayr” olarak gördüğünü zaten bildirmektedir. Bu
yüzden, yasak meyve ile sembolleştirilen bilgi, cüz’ î, eksik ve parçalara bölünmüş bir
bilgidir, yani tüm şeylerin mutlak derecede kendilerinin Hâlıkına (Yaratıcısına) bağlı ve
tâbi olduğunu kavramaktan aciz olan bir bilgi. O, âlemi bir tecelli olarak değil bir
tesadüfler silsilesi olarak; kâinatı ezeliyetin bakış noktasından (sub specie aeternitatis)
değil; geçici, fani yönüyle algılayan, indirgenmiş bir bilgidir. Ve ancak içinde tüm şeylerin
daimî bir seyelân durumunda olduğu, yani sürekli akıp gittiği bu eksik ve parçalara
bölünmüş âlemde ölüm ve kötülük (şer) sahneye çıkar. Dolayısıyla bir yandan onlar eksik
ve parçalanmış bir bilginin, yani eşyanın (şeylerin) Allah’la bağını kesen bir bilginin
kaçınılmaz eş sonucudurlar; aynı zamanda da “itaatsizliğin” -Allah’ın insana verdiği
serbestliğin yanlış kullanılmasının- dehşetli sonuçları ve “günahın bedelleri” olarak
sahneye çıkarlar.

Ve nitekim düştü Âdem. “İlahî Kaynakla aradaki bağ koptu ve görünmez hale geldi,” diye
yazar Schuon, “âlem Âdem’in dışında kalıverdi âniden, eşyâ (şeyler) donuklaştı, kesifleşti
ve ağırlaştı, herşey anlaşılmaz ve düşman parçalar haline dönüştü.” [20] Başka bir ifadeyle
bizim bildiğimiz şekildeki âlem ortaya çıktı: tarih başladı. Fakat bu, hikâyenin tamamı
değil. Kitab-ı Mukaddes’teki bu kıssanın şu anda ve burada olup bitenlerle son derece
büyük bir ilişkisi vardır; zira Schuon’un belirttiği gibi “bu dram ortak tarihte ve bireylerin
hayatında daima yinelenip duruyor”[21] O halde Âdem’in düşüşü aslında sadece tarihten
önce vuku bulmuş ilksel bir hadise olmakla kalmayıp aynı zamanda beşerî olaylarda tekrar
tekrar yaşanan bir şeydir. O, insan nerede ezelî hakikat yerine mümkün ve fâni olanı
tercih ederse orada daha küçük ya da büyük oranda yeniden sahneye girmektedir.

Öyle görünüyor ki, büyük oranlarda bir “düşüş” aslında kabaca ondördüncü ve onsekizinci
yüzyıllar arasında vuku buldu. Avrupa tarihine en gelişigüzel bir şekilde göz gezdirmek bile
devcileyin bir dönüşümün çizgilerini ele verecektir: eski düzen yerle bir olmuş, yeni bir
dünya doğmuştur. Muhakkak ki bu bizim normalde Evrim ve İlerleme renkleri altında
gördüğümüz dönüşümdür; oysa öte taraftan bu işte aşkınlık duygumuzu kaybettiğimizi
pek algılamayız. Bir başka deyişle, sofistike, şüpheci ve dinsiz hale geldik. Ne kadar çok
aydınlanmak istediysek çağların bilgeliği (hikmeti) bizim için o denli bir hurafe ve sırf ilkel
olduğu düşünülen bir geçmişin kalıntısı haline geldi; ya da en iyimser ihtimalle
günümüzde bu terimlere yamanan ve başka her anlamı dışlayan anlamlarıyla “edebiyat”
ve “şiir” olarak görülmekte. Hoşumuza gitse de gitmese de kendimizi kutsaldan uzak
düşmüş, tatsız ve donuk bir kozmozda, temelde sadece hayvanî ihtiyaçlarımızı ve bilimsel
merâkımızı tatmin eden anlamsız bir evrende bulmaktayız.

Kabul edilmeli ki bu durumu bastırıp telafi edecek şeylerimiz var. Enerji, tabir caizse daha



yüksek düzlemlerden aşağıdakilere kaydırıldı, ve bu, dünyamızın daha da ileri derecede
modernleştirilmesini ve yeryüzündeki herşeyin göze görünür biçimde şeklinin
değiştirilmesini sağlayan inanılmaz gayreti de hiç şüphesiz izah etmektedir. En sonunda
insan kendini kendisinin tamamen dünyevî ve fâni yönüne fedâ etmekte özgür işte. Ve o
bunu sadece Herkülvari bir çabayla değil, aynı zamanda bir tür dindarlıkla da yapıyor. Fâni
amaçlara ve dünyevî meşgalelere -hem de en saçma ve utanç verici olanlarına kadar-,
insanların dört elle, haniyse geçmiş çağlarda Allah’a yapılan ibadetler için saklanan bir
kudsiyet ve hûşû ile sarılmaları, zamanımızın en göze çarpan yanlarından birisidir. Ama
niçin? Tüm bunlar neye yarar? “Bizzat ubudiyet (kulluk) için var olan bir mahiyet ile
donatılmışken,” diye yazar Martin Lings, “insan ubudiyet etmeden, tapınmadan duramaz;
ve eğer bakış açısı manevî düzlemden koparsa, yalnızca Mutlak’a ait olan sıfatları ‘nisbî
(görece)’ birşeylere vermek suretiyle, daha alt düzeyde tapınacağı bir ‘ilah’ bulacaktır.
Bugün ‘özgürlük,’ ‘eşitlik,’ ‘kültürlü olmak,’ ‘uygarlık’ gibi ‘büyük nüfuz ve öneme sahip’ ve
ağızdan çıkar çıkmaz yığınlarca insanın zihin altı bir hayranlıkla önünde secdeye kapandığı
pek çok kelimenin varolmasının sebebi budur işte.”[22]

Herşey bizim dünyayı nasıl algıladığımıza, diyebiliriz ki bilgimizin niteliğine bağlıdır. Kâinat
görüşümüz merkeze giden bir görüş mü acaba? Manevî merkeze doğru mu yönelmiş
durumda? Bir dikeylik duygusundan, daha yüce alanlara dair bir sezgiden haberi var mı?
Yoksa tersine, yatay ve merkezden uzaklaşan, kökenden, kaynaktan yüzünü çeviren bir
bilgi niteliğine mi sahip? Oysa Düşüşü sürekli kılan bilme türü tam da budur işte. Yani her
zaman vehimle (yanılsamayla) karışık, insanın fikrini dağıtıp yanlışa sürükleyen lâdini
(profane) bir ilimdir. Üstelik o, mahiyetimiz, yani var olduğumuz hal yüzünden hakkımız
olmayan bir şeydir; tıpkı sindirilmesi mümkün olmayan yemek gibi, bizzat onun gerçeği
sonunda bizim için bir zehir olur. Böylesi bir bilgi bizi asla aydınlatmaz, ancak ruhumuzu
körleştirir; Cennetin kapılarını kapatarak onun yerine bu dünyanın zenginliklerine ve
şaşaasına, dolayısıyla onlarla birlikte de dile gelmez mutsuzluk ve acılara giden yolu açar.
Dehşet veren gerçek şu ki Firavunî/Prometan bir bilim, insanı tüm şeylerin ölçüsü ve
hâkimi yapacak bir bilim (“siz ilahlara benzeyeceksiniz”), sonunda bir belâya, bir lânete
dönüşmektedir (“sizin yüzünüzden lanetlenir yeryüzü, ve acılar içinde yiyeceksiniz
ondan”).
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