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Redaksiya Şurasından  
 

Ön söz 
 

XXI əәsr insan intellektinin misilsiz uğurları iləә yanaşı, həәm dəә  bir çox 
qlobal problemləәrin kəәskinləәşməәsi, böhranların dəәrinləәşməәsi iləә səәciyyəәləә-
nir. Həәm elmi-texnoloji, həәm dəә ictimai-siyasi prosesləәrin həәddəәn artıq sü-
rəәtləәnməәsi bəәşəәriyyəәti Şəәrq vəә Qəәrb məәdəәniyyəәtləәri vəә düşüncəә təәrzləәri ara-
sında, duyğusal vəә rasional həәyat arasında qəәrarlaşmaqda olan ahəәngin, dün-
ya nizamının pozulması vəә neçəә min illəәr əәrzindəә əәldəә olunmuş məәnəәvi-ruh-
sal təәkamülün itirilməәsi təәhlükəәsi iləә üz-üzəә qoymuşdur.   

Sadaladığımız problemləәr bütövlükdəә İnsan-Dünya münasibəәtləәrinin, 
həәyatın məәnası, insanın vəә bəәşəәriyyəәtin ali missiyası iləә bağlı təәsəәvvürləәrin 
bir daha nəәzəәrdəәn keçirilməәsini, təәrəәqqinin meyarları, əәxlaqi-məәnəәvi  kriter-
ləәr vəә prioritetləәrin yenidəәn dəәyəәrləәndirilməәsini təәləәb edir. Bu isəә ancaq yeni 
dünyagörüşü vəә yeni fəәlsəәfi sistemləәrin oluşdurulması sayəәsindəә mümkün 
ola biləәr.  

UFAD - Uluslararsı Felsefe Araştırmaları Derneği – məәhz beləә bir şəә-
raitdəә fəәaliyyəәtəә başlamış, bütün bəәşəәriyyəәti, insanlığı ilgiləәndirəәn kürəәsəәl 
məәsəәləәləәrin yenidəәn təәhlili vəә  bu dəәyişəәn dünyada Türk Cümhuriyyəәtləәrinin 
yeri vəә rolu, Şəәrq iləә Qəәrb arasında sadəәcəә coğrafi-siyasi müstəәvidəә deyil, 
həәm dəә fikir müstəәvisindəә körpü oluşdura biləәcəәk araşdırmaların önəә çəәkil-
məәsi kimi önəәmli bir missiyanı gerçəәkləәşdirməәk vəәzifəәsini qarşıya qoymuş-
dur. Buna uyğun olaraq jurnalımız da böyük fəәlsəәfi yaradıcılıq üfüqləәrini, 
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həәm coğrafi anlamda, həәm dəә fikir vəә müəәllif arealının genişləәndirilməәsi sa-
həәsindəә açılmış yeni imkanları dəәyəәrləәndirməәk, vəәzifəәsini qarşıya qoyur.  
Bu baxımdan, dil məәhdudiyyəәtləәri dəә götürülmüş vəә indi əәn azı dörd dildəә - 
Azəәrbaycan, Türk, İngilis vəә Rus dilləәrindəә məәqaləәləәr işıq üzü görəә bi-
ləәcəәkdir.  

Bu sayda Türk müəәllifləәrin məәqaləәləәrinəә daha çox yer ayrılmışdır ki, 
bu da Azəәrbaycan fəәlsəәfəәçiləәrinəә Türkiyəәli həәmkarlarını daha yaxından 
tanımaq inkanı verəәcəәkdir. 
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Fəәlsəәfəә tarixi vəә müasirləәrimiz 
 
 
 

Şəәrqdəә düşüncəә vəә musiqi tarixi  
(muğam əәsasında) 

 
 
 

 Könül Bünyadzadəә∗ 
 

 
Giriş 
 

Tarixəә baxanda maraqlı bir paraleli, həәtta qanunauyğunluğu izləәməәk 
mümkündür: musiqi düşüncəәləәrdəә baş verəәn hadisəәləәrin əәn səәmimi vəә həәqiqi 
ifadəәçisidir. Sözün aciz qaldığı bir məәqamda beləә musiqi susmayıb, öz dilin-
dəә həәr şeyi çatdırıb. Daha dəәqiq desəәk, musiqi düşüncəәnin, fəәlsəәfəәnin dili 
olub. Düzdür, zamanla onların yollarını bir-birindəәn o dəәrəәcəәdəә ayırıblar ki, 
indi ortaq nöqtəәləәrini axtarmaq bir çoxlarına təәəәccüblü görünəә biləәr. Biz dəә 
həәr hansı böyük iddialar irəәli sürməәdəәn sadəәcəә ümumi paralelləәr aparmağa 
cəәhd edəәk. Məәqsəәdimiz dünəәnimizləә bugünümüz arasında üzvi əәlaqəә olan 
musiqi təәfəәkkürünün inkişaf xəәttini izləәməәk, məәrhəәləәləәri təәhlil eləәməәk, bu 
xəәttin hansı şəәrtləәrin təәsiri iləә qırılması, yaxud harada təәhrif olunub əәyilməә-
sini aydınlaşdırmaqdır.     
                                                

∗ Azəәrbaycan Milli Elmləәr Akademiyası, Fəәlsəәfəә İnstitutu. 
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Qəәdim dövr 
 
Bir çox hallarda fəәlsəәfəәnin tarixini antik Yunan fəәlsəәfəәsindəәn başlasa-

lar da, mütəәxəәssisləәr bilirləәr ki, antik fəәlsəәfəәnin kökü Qəәdim Şəәrqdəәn gəәlir. 
Həәmin Qəәdim Şəәrq ki, müdrikliyi insan təәbiəәtindəәn çıxış edəәrəәk axtarırdı. 
Maraqlıdır ki, o dövrləәrdəә insanın bütün fəәaliyyəәti musiqi iləә müşayiəәt edi-
lirdi, sanki musiqi insanın düşüncəәləәrinin səәsli təәzahürü idi. Təәhlükəәdəәn qo-
runanda, həәləә sirrini bilməәdiyi bir təәbiəәt hadisəәsinəә yol axtaranda, onu anla-
mağa çalışanda, düşməәnləә savaşanda, xoş vəә dar  günündəә, bir sözləә, insanın 
varlığı vəә düşüncəәsi iləә qoşulduğu həәr bir prosesin mütləәq öz musiqisi səәs-
ləәnməәli idi. Bəәzi təәdqiqatçıların da təәsdiqləәdiyi kimi, “Qəәdim Şəәrq fəәlsəәfəә-
sindəә musiqi biliyin eləә bir sahəәsi idi ki, onun haqqında sözləә nəә isəә ifadəә et-
məәk mümkün deyildi. Buna görəә dəә, ezoterik bilik kimi nəәzəәrdəәn keçirilirdi 
ki, onun da mahiyyəәtindəәn yalnız bir neçəә seçilmiş kəәs agah ola biləәrdi.”1 
Artıq uzaq keçmişdəә qalan o dövrdəә düşüncəәmi birinci idi, yoxsa musiqimi, 
deməәk çox çəәtindir. Lakin bir şey bəәlli idi ki, musiqi vəә düşüncəә arasında bir 
ahəәng, qarşılıqlı təәnzimləәməә olmuşdur. Musiqi düşüncəәnin səәsləәnişi idi. 
Təәdqiqatlardan birindəә deyilir: “Qəәdim Hind mistik vəә filosofları hesab e-
dirdiləәr ki, bütün dünyanın səәsləәnəәn bir təәbiəәti vardır vəә o, öz inkişafında bu 
səәsdəәn asılıdır. Yalnız bütün Kainat deyil, Tanrılar da səәsləәnəәn bir təәbiəәtəә 
malikdirləәr. Onlar deyirdiləәr ki, meditasiya zamanı insan “OM” (Tanrı) səәsi-
ni eşidir, onu bəәrkdəәn deməәsəә dəә. OM – vahid, bölünməәyəәn səәsdir; bu, Kai-
natı harmoniyalaşdıran titrəәyişdir”.2 Bəәli, Qəәdim Şəәrqin istəәr musiqisindəә, 
istəәrsəә dəә fəәlsəәfəәsindəәki dəәrinlik vəә sonsuzluq onun Yaradanla, ilahi aləәmləә 
əәlaqəәsindəәn irəәli gəәlirdi. İnsan bu maddi dünyanın “dörd divarlarından” çı-
xıb, ruhunun gedəә biləәcəәyi qəәdəәr gedirdi. Təәsadüf deyil ki, konfusilik, dao-

                                                
1  Бахтизина, Д. И., “Музыка Как Особая Форма Познания Мироздания в 

Философии Древнего Востока” http://sibac.info/conf/philolog/xxxiv/37447 
2 Вильданов У.С., Вильданова. Г. Б., Загитова Л. Ч., Оккультно-трансценденталь-

ная природа звука и музыки в бытии человека, Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2007, с.10. 



Fəәlsəәfəә tarixi vəә müasirləәrimiz 
 

 - 9 - 

sizm kimi qəәdim Şəәrq fəәlsəәfəәləәri dəә müəәyyəәn müvafiq musiqi iləә tamamla-
nırdı. Bəәlkəә dəә musiqi o fəәlsəәfi düşüncəәləәr üçün ilahi aləәməә, universallığa 
yol açırdı. Axı “musiqi ilahidəәn veriləәn nadir bir əәrməәğan hesab edilirdi ki, 
onun vasitəәsiləә insan Kainatla əәlaqəә yarada bilirdi”.1 Məәsəәləә burasındadır ki, 
insanlar öz təәfəәkkürləәrinin, düşüncəәləәrinin həәcminəә uyğun da harmoniya ta-
pırlar: kimi sonsuz dəәnizdəә, uca dağlarda, geniş düzəәnləәrdəә, kimi dəә gecəә 
klublarında, barlarda, içki şüşəәləәrindəә. Həәr kəәsin ruhu dəәrk etdiyi, uyğunlaş-
dığı «harmoniya» boydadır. Müvafiq olaraq, həәr kəәsin dilinəә gəәtirdiyi dəә eləә 
gördükləәrinin inikasıdır. Təәbii ki, həәr deyiləәnin dəә öz müvafiq dinləәyicisi o-
lur: ya kütləә, ya da seçilmiş şəәxsləәr. Kimsəә ruhundakı ilahi hikməәti səәsləәndi-
rir, bir başqası da, öz maddi istəәkləәri altında boğulan nəәfsinin səәsini.  Yük-
səәk yaradıcılığın nəәticəәsi olan musiqi, rəәsm, heykəәl, elmi kəәşf, bəәdii vəә ya 
fəәlsəәfi əәsəәr şəәklini alan «ilahi xəәbəәrləәr» – universal Harmoniyanın bir zəәrrəә-
si ruhu oyaq, könül gözü açıq, məәnəәvi dünyası işıqlı olan kəәsləәr üçündür. 

Qəәdim Şəәrq musiqisini anlamaq üçün onun fəәlsəәfəәsi iləә tanış olmaq 
vacib şəәrtdir vəә əәksinəә, musiqi o dövrün fəәlsəәfəәsinin mahiyyəәtini tam çatdıra 
bilir. Məәsəәləәn, daosizmin məәrkəәzindəә böyük Dao – ümumi Qanun vəә Müt-
ləәq haqqında təәlim durur. Dao təәkdir, sonsuzdur, universaldır, dünyanın vəәh-
dəәtidir vəә s. Daosizmdəә musiqinin ilk funksiyası insan düşüncəәsini vəә məәnəә-
viyyatını təәmizləәməәk vəә onu Daonun sonsuzluğuna qovuşdurmaqdır. Bu 
musiqi uzun əәsrləәr boyu müxtəәlif dəәyişiklikləәrəә məәruz qalsa da, əәsas mahiy-
yəәti qorunub saxlanmışdır: pentatonik musiqi – təәk səәsin sonsuzluğuna qarı-
şaraq Universallığa çatmaq. Bu musiqi tam səәsləәrdəәn ibarəәtdir vəә yarımton-
lar yoxdur, təәbiəәtin içindəәn gəәldiyinəә görəә, həәr kəәsdəә vəә həәr şeydəә mövcud-
dur, deməәli həәr şeyi vəәhdəәtdəә saxlayan musiqidir. Şübhəәsiz ki, bizim sadəәcəә 
ümumi cizgiləәrləә çatdırmaq istəәdiyimiz musiqi vəә fəәlsəәfəә eyniyyəәtinin kö-
kündəә daha böyük həәqiqəәtləәr tapmaq mümkündür. Lakin biz sadəәcəә bir həә-
qiqəәti vurğulamaq istəәyirik ki, Qəәdim Şəәrqdəә təәbiəәtin bir parçası olan musi-
qi insanın məәnəәviyyatı vəә düşüncəәsi iləә vəәhdəәtəә girməәkləә onu daha ali bir 
                                                

1 Бахтизина, Д. И., “Музыка Как Особая Форма Познания Мироздания...” 
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dünyaya yüksəәldirdi. Buna inanan müdrikləәr dəә hikməәtin önəәmli bir parçası 
olan musiqiyəә məәhz beləә bir münasibəәt bəәsləәyirdiləәr. Təәdqiqatımız zamanı 
bütün dünyada qəәdim türk musiqiləәrini axtarıb üzəә çıxaran TÜMATAnın 
(Türk Musiqisini Araşdırma vəә Tanıtma Qrupu) notları arasında miladdan 
öncəә 800 iləә aid bir Şumer ilahisinəә rast gəәldik. Maraqlıdır ki, əәn qəәdim das-
tanlardan olan “Bilqamıs dastanı”nın müəәllifi olan bir xalqın həәm dəә qəәdim 
musiqi yazısına malik olması həәm təәəәccüblü, həәm dəә xoş oldu. Notun üstün-
dəәki qeydəә görəә, Assbur şəәhəәrindəәn tapılan bu daş kitabəәni Şumer musiqisi-
nin tanınmış təәdqiqatçısı vəә “The Music Of The Sumerians And Their Im-
mediate Successors” (Şumerləәrin vəә onların davamçılarının musiqisi) adlı 
kitabın müəәllifi Francis W. Galpin, oxuyaraq müasir notlara uyğunlaşdır-
mışdır.1 

Qəәdim Şəәrq xalqları təәbiəәtləә iç-içəә olduqlarına görəә onların müdrikləәri 
dəә təәbiəәtləә birləәşəәrəәk özləәrini 
bütün digəәr qüvvəәləәrdəәn üs-
tün bilirdiləәr. Bunu xüsusiləә 
Şimalda – Altayda yaşayan 
türk xalqlarında müşahidəә et-
məәk mümkündür. ƏӘsasəәn kö-
çəәri həәyat yaşadıqlarına görəә 
onlar həәm dəә fəәrqli bir musi-
qiyəә sahib idiləәr. Onların in-
san səәsləәrinin vəә həәrəәkəәtləәri-

nin üstünlük təәşkil etdiyi musiqiləәri insanın təәbiəәtləә vəәhdəәtini yaradır vəә gü-
cünü arttırırdı. Bu əәlaqəәni yaradan, təәbiəәtin qüvvəәsini dəәrk edəәn isəә baş 
müdrik – şamanlar idi. Bu üsulla həәyatdakı təәhlükəәləәrdəәn qurtulmaqla ya-
naşı, həәm dəә hikməәtləәrəә sahib ola bilirdiləәr. Yəәni burada insan artıq bir yol 
keçməәli deyildi, zatəәn təәbiəәtin içindəә idi, sadəәcəә o qapını açmaq lazım idi ki, 

                                                
1  “Ancient Sumerian Religious Music - 4000 Years Old” 

https://www.youtube.com/watch?v=OVynxtQyJUE 
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bunu da öz səәsləәrindəәn vəә bu səәsləәri müşayiəәt edəәn ritmləәrdəәn ibarəәt olan 
musiqi edirdi. Təәbii ki, təәbiəәtləә vəәhdəәtdəә olan müdrik onun başqa səәsləәrini 
dəә duyurdu, hikməәtləәrini dəәrk edirdi. Bunun nəәticəәsi idi ki, təәdricəәn iki pəәr-
dəәli musiqidəәn dörd pəәrdəәyəә (tetratonika) vəә sonra beş pəәrdəәliyəә (pentatoni-
ka) çatmışdılar. Məәhz bu dövrdəә ilk boru (burquy) vəә qopuz aləәtləәri ortaya 
çıxmışdı.1 Başqa sözləә desəәk, indiyəә qəәdəәr sadəәcəә səәsdəә gizli qalan hikməәt-
ləәr get-gedəә musiqiyəә, avaza çevirirdi, daha sonra isəә bu avaza sözləәr dəә əәla-
vəә edilməәyəә başladı. 

  Bu, əәslindəә təәbii bir proses idi. Beləә ki, insan böyük vəә həәqiqi bir 
harmoniyanın şahidi olanda ilk anda onu qəәləәməә ala bilmir vəә ya qəәləәməә al-
dığı özünəә çox cılız vəә süni görünür. Təәbiəәtin qoynunda, onunla vəәhdəәtdəә 
olan nəә qəәdəәr ilhama gəәlsəә dəә, gözəәllikdəәn nəә qəәdəәr vəәcdəә gəәlsəә dəә, içindəә 
hissləәr aşıb-daşsa da, bu barəәdəә əәn gözəәl sözü o anda deyəә bilmir. Gəәrəәk bu 
möhtəәşəәmlikdəәn ayrıla, təәkliyəә çəәkiləә. Özü iləә baş-başa qala. ƏӘn vacibi isəә, 
o hikməәti ifadəә edəә biləәn zəәngin məәnəәvi dünyaya malik ola. Bu səәbəәbdəәndir 
ki, ilk məәrhəәləәləәrdəә insan duyduqlarını ifadəә edəәn şaman sadəәcəә səәsləәrdəәn 
istifadəә edir. Axı, o harmoniyanın fonunda insan da, insanın sözü dəә bir toz 
dəәnəәciyi qəәdəәr olur. Eləә ki, təәkliyəә çəәkildi, duyduqlarını dəәrk etməәyəә başla-
dı, bax, onda onun öz yaradıcılıq qabiliyyəәti özünü büruzəә verir. Təәklikdəә 
isəә insan söz deməәk qüdrəәtindəә olan, Yaradanın yardımı iləә yarada biləәn bir 
varlıqdır. Vəә beləәcəә səәsdəәn avaz, daha sonra isəә sözləә avazın ahəәngi yarandı.   

 
Dini təәfəәkkürün musiqidəә inikası 
 

Səәmavi dinləәrin nazil olması, təәbii ki, musiqinin taleyindəә dəә iz qoy-
muşdur. Xristianlıqda musiqi yalnız kilsəә çəәrçivəәsindəә – Allah üçün oxuna-
caq musiqi şəәklindəә saxlandı, qalanları isəә, hissləәri oyadan, günah işləәrəә 
sövq edəәn əәməәlləәr kimi qadağan edildi. Bir növ musiqinin malik olduğu xü-
susiyyəәt – ilahi aləәmləә əәlaqəәsi ifrat səәviyyəәdəә təәtbiq olunmağa başladı.  

Ondan fəәrqli olaraq İslamda beləә qadağa nəәinki qoyulmadı, həәtta mu-
                                                

1 Görgülü, Dilek, Geleneksel Türk Müziği Tarihi, Devlet Kitapları, 2015, s.10. 
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siqinin inkişafında yeni təәkan oldu. Məәhəәmməәd peyğəәmbəәrin (s.) “Quranı 
gözəәl səәsinizləә bəәzəәyin”1 deməәsi iki cür qəәbul edildi. Bir təәrəәfdəәn, Quranın 
gözəәl səәsləә vəә qiraəәtləә oxunması həәm dəә müqəәddəәs kitabın dinləәnilməәsini 
asanlaşdırır, onu dinləәyicinin qəәlbinəә daha yaxın edirdi. Digəәr təәrəәfdəәn, beləә 
hesab edilirdi ki, Quranın oxunuşu da öz növbəәsindəә səәsi gözəәlləәşdirir. ƏӘl-
bəәttəә, gözəәl avaz, xoş səәs Quranın oxunuşunu daha ləәtif, dinləәyəәnləәr üçün 
daha duyğulu etsəә dəә, o, həәr şeydəәn əәvvəәl bir səәmavi kitabdır, düşündürməәk, 
dəәrk etdirməәk, riayəәt edilməәk üçündür, yəәni o, zövqdəәn daha çox idrak ü-
çündür. ƏӘslindəә, Peyğəәmbəәr (s.) dəә buyurur ki, “Quranın oxunuşunda bir 
təәdbir yoxdursa, heç bir fayda verməәz”.2 Yəәni həәr nəә qəәdəәr avaz Qurani Kəә-
rimin məәtnindəә, məәzmununda olsa da, ön planda çatdırılan həәqiqəәt durur, 
avaz isəә müşayiəәtçidir. Müəәyyəәn məәnada, təәsəәvvüf Peyğəәmbəәrin (s.) töv-
siyəәsinin üzəәrindəәn çıxış edəәrəәk, dini, xüsusiləә Qurani Kəәrimi gözəәllikləә, 
xoş avazla, sonrakı dövrləәrdəә həәtta musiqi iləә çatdırmağa üstünlük verdi. 
Düzdür, bu işdəә dəә bəәzi təәriqəәtləәr ifrata vardılar, lakin klassik təәsəәvvüfdəә 
Peyğəәmbəәrin (s.) buyurduğu kimi, musiqi bir zövq vasitəәsi deyil, yalnız həә-
qiqəәtin dəәrkindəә bir vəәsiləә oldu. Təәsadüfi deyil ki, Orta vəә Uzaq Şəәrqəә dəә İs-
lam qılıncın gücünəә deyil, əәsasəәn sufiləәrin təәbliği iləә gəәlib çatmışdı. Məәhz 
beləә bir yanaşma yardım etdi. İslam qəәdim vəә dəәrin kökləәrəә malik Şəәrqdəә 
yeni bir səәhifəә aça bildi. Yəәni musiqinin köməәyi iləә insanın fövqəәlqüvvəәsini 
kəәşf edəәn, ilahi aləәmdəәn həәqiqəәt payını ala biləәn şəәrqliləәr, xüsusiləә türkləәr ü-
çün İslam dininin mahiyyəәti yad görünməәdi.  

Din vasitəәsiləә hikməәt xəәzinəәsinin daha bir qatına nüfuz edəә biləәn mu-
siqidəә məәntiqli olaraq pəәrdəәləәrin sayı da artdı, ilk muğamların şöbəәləәri ya-
randı, bəәstəәləәməәk vəә çalmaq ciddi bir elm sahəәsi vəә səәnəәt kimi ustadlar təәrəә-
findəәn öyrəәdilməәyəә başladı. Təәdqiqatlara görəә, İslam məәkanında ilk musiqi 
əәsəәrləәri VIII əәsrdəә Yunus əәl-Katib vəә İshaq əәl-Məәvsili təәrəәfindəәn yazılmış-

                                                
1 Tusi, ƏӘbu Nəәsr əәs-Səәrrac, əәl-Lüməә`, thq. Taha ƏӘbdülbaki Sürur, Bağdad: Darü-l-

kutubi-l-hadisəә, 1960, s.339  
2 Yenəә orada, s. 353. 
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dır, lakin burada musiqi daha çox zahiri bir səәnəәt olaraq təәqdim edilmişdir.1 
Musiqi elmin bir qolu, həәm qəәdim Yunandan (Pifaqor) gəәləәn bilikləәri, həәm 
Şəәrq musiqi əәnəәnəәləәrini özündəә birləәşdirəәn ilk sistemli nəәzəәriyyəәni isəә Ya-
qub b.İshak əәl-Kindi təәqdim etmişdir. O, musiqinin məәnbəәyini bir təәrəәfdəәn 
göy cisimləәri iləә yanaşı, digəәr təәrəәfdəәn dəә, musiqi aləәtləәrinin özləәri iləә əәlaqəә-
ləәndirmişdir.  Musiqi haqqında təәqribəәn 10 risaləә yazmış (onlardan 6-sı it-
miş hesab edilir) filosof özünün “Risaləә fi Hubr Sına`ati`t-təәlif” (“Musiqi 
Kompozisiyası təәcrübəәsi haqqında”) əәsəәrindəә musiqinin səәsdüzümünü 12 
yarım səәsəә qəәdəәr artırmışdır ki, bu da hazırki Qəәrb səәsdüzümü iləә tamamiləә 
üst-üstəә düşür. Bundan başqa o, “mövcud notları qoymaq üçün sim uzunluq-
ları vəә qalınlıqları arasındakı nisbəәti hesablamışdır, notların yerini göstəәr-
məәk üçün əәbcəәd həәrfləәrindəәn istifadəә etmişdir.”2 Onu da mütləәq qeyd etməәk 
lazımdır ki, təәdqiqatçılar həәləә Orta Asiya türkləәrinin, qəәdim misirliləәrin, qəә-
dim yunanların da notlardan istifadəә etməәk versiyasını qəәbul etməәkləә yana-
şı, həәtta Kindidəәn əәvvəәl dəә İshak əәl-Məәvsilinin dəә not yazdığını bildirirləәr. 
Beləә ki, ƏӘbu`l-Fəәrəәc İsfəәhani özünün “Kitəәb əәl-ƏӘğani əәsəәrindəә xəәbəәr verir 
ki, Məәvsili bəәstəәləәdiyi bir əәsəәri xəәlifəә İbrahim b. əәl-Mehdiyəә təәqdim edəәrkəәn 
şeiri, ritmi, sim üzəәrindəә barmakların basdığı yerləәri dəә qeyd etmişdi.3  

Kindidəәn başlayan musiqişünaslıq ƏӘbu Nəәsr Fəәrabinin vəә İbn Sinanın 
simasında daha da inkişaf etdi. Artıq X əәsrdəә İslamı qəәbul etmiş Qaraxanlı-
lar dövləәtindəә musiqidəә əәhəәmiyyəәtli inkişaf oldu. Bu baxımdan, ƏӘbu Nəәsr 
Fəәrabinin musiqinin həәm təәcrübəәsi, həәm dəә nəәzəәriyyəәsinəә dair bir sıra əәsəәr-
ləәrinin sırasında “İhsa əәl-Ulum Musikı əәl Kəәbir” (“Böyük Musiqi elmləәrinin 
hesablanması”) kitabı xüsusi bir yer tutur. Məәlumat üçün bildirəәk ki, 
sonralar latın dilinəә dəә məәhz bu əәsəәr təәrcüməә edilmişdir. Fəәrabi dəә səәləәfi 
Kindi kimi, musiqini “təәlimi elmləәr” sırasına aid edir. Onun fikrinəә görəә, 
“«riyazi elmləәrdəәn» (hesab, həәndəәsəә, astronomiya, musiqi) biri olan musiqi 

                                                
1 Çetinkaya, Bayram Ali, Doğu`dan  Batı`ya Düşüncenin serüveni: İslam Düşüncesiin 

Altın Çağı, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015, c.5, s.630. 
2 Yenəә orada, s.628-632. 
3 Yenəә orada, s. 634. 
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elmi məәqam vəә melodiya növləәrini, bunlardan nəәləәrdəәn vəә necəә təәşəәkkül et-
diyini, daha təәsirli vəә gözəәl olmaqları üçün nəә edəә biləәcəәyini araşdıran bir 
elm növüdür”.1 elm vəә səәnəәtin bir qolu olduğunu bildirir, onun fizika iləә əәla-
qəәləәrindəәn yazırdı. Ondan bir müddəәt sonra isəә İbn Sina “Kitabu`ş-Şəәfa”da 
(“Şəәfa kitabı”) çalğıların xüsusiyyəәtləәri iləә birlikdəә həәm dəә musiqi, not, bəәs-
təәləәməәk vəә ritm haqqında fikirləәr irəәli sürdü vəә təәhlilləәr verdi.2 Xüsusiləә 
qeyd etməәk lazımdır ki, əәsasəәn Aristotel məәktəәbinin davamçıları hesab edi-
ləәn bu məәşşai filosoflar musiqi sahəәsindəә öz Şəәrq əәnəәnəәləәrinəә sadiq qaldılar. 
Onlar musiqini qəәdim yunanlar kimi, zövq oxşayan Muzaların həәdiyyəәsi ki-
mi gözləәmirdiləәr, onu məәhz hikməәtin bir qolu kimi təәqdim edirdiləәr vəә bir 
növ onun idrak prosesindəә rolunu əәsaslandırırdılar.  

Qeyd olunmalı daha bir maraqlı məәlumat isəә ilk türk məәscid vəә təәkkəә 
musiqisinin dəә məәhz Qaraxanlılıar dövləәtindəә yaranmasıdır.3 Müəәyyəәn məә-
nada bunu həәm dəә İslam dininin Şəәrq hikməәti fonunda təәqdimi dəә adlandır-
maq mümkündür. Qəәznəәviləәr dövründəә isəә Qəәznəә şəәhəәri artıq böyük bir məә-
dəәniyyəәt məәrkəәzinəә çevrilmişdi, dini məәzmunlu muğamlar oxunurdu vəә əәn 
başlıcası isəә, həәmin vaxtlar qəәdim Hind musiqisi olan raqalarla bir qarşılıqlı 
təәsir dönəәmi yaşayırdı.4 Ümumiyyəәtləә, musiqinin qəәdimdəәn bəәri gəәləәn mis-
siyasına vəә fəәlsəәfəәdəә mövqeyinəә baxsaq, dedikləәrimiz yeni bir addım deyil, 
sadəәcəә yeni dinləә uyğunlaşması vəә həәtta beləә deməәk mümkündürsəә, İslam 
dini üçün yeni üfüqləәrin açılması idi. Yəәni xristianlıqdan fəәrqli olaraq, 
burada musiqi insanları ilahi aləәmdəәn nəәinki qoparmır, əәksinəә ora gedəәn yo-
lu daha açıq vəә rahat edəәn üsul  hesab edilirdi.  

Diqqəәti çəәkəәn daha bir məәsəәləә isəә, fəәrqli bölgəәləәrdəә musiqinin mahiy-
yəәtinin necəә qəәbul edilməәsi iləә bağlıdır. Beləә ki, əәgəәr antik dövrdəәn başlanan 
bir təәhrif xristianlığın gəәlişi iləә ümumiyyəәtləә kəәsildisəә vəә musiqi daşlaşmış 
qaydalar çəәrçivəәsindəә yalnız kilsəәyəә xidməәt etməәyəә başladısa, Şəәrqdəә qəә-

                                                
1 Yenəә orada, s.753. 
2 Görgülü, Gleneksel Türk Müziği Tarihi, s.16. 
3 Yenəә orada, s.17. 
4 Yenəә orada, s.18.   
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dimdəәn gəәləәn xəәtt davam etməәkdəә vəә həәr yeni dövrəә, şəәraitəә uyğun olaraq 
inkişaf etməәkdəә, yeni xüsusiyyəәt qazanmaqda idi. ƏӘlbəәttəә, kilsəә musiqisi dəә 
ilahi aləәmləә bir əәlaqəә deməәk idi. Lakin burada kilsəәnin təәləәb etdiyi qaydalar, 
musiqinin əәsasəәn İsa Məәsihi vəә Müqəәddəәs Məәryəәmi təәrəәnnüm etməәli olma-
sı, başqa musiqiləәrəә qoyduğu səәrt qadağalar, əәn vacibi isəә kilsəәnin özünün 
insan vəә Tanrı arasında bir vasitəәçi rolu oynaması musiqinin azad ruhunu 
məәhdudlaşdırmış, ilahi aləәmləә əәlaqəәsini kəәsmiş olurdu. ƏӘslindəә bu məәhdud-
laşdırma insan düşüncəәsinəә qoyulmuşdu vəә bu səәbəәbdəәn, istəәr-istəәməәz musi-
qidəә dəә əәks olunurdu. Bu dəәyişiklik həәr iki bölgəәnin həәm düşüncəә, həәm dəә 
musiqi tarixindəә əәhəәmiyyəәtli dəәyişikliyəә səәbəәb olurdu vəә bunu onların bir-
birindəәn ayrılmasında ilk addımlar hesab etməәk olar. Bəәli, musiqi bilavasitəә 
düşüncəә iləә əәlaqəәli olduğuna görəә, yəәni ilahi aləәmdəәn gəәləәn hikməәti məәhz 
azad düşüncəә qəәbul edəә bildiyinəә görəә, onun kilsəәdəәn ayrılması eləә fəәlsəәfi 
düşüncəәnin, elmin kilsəәdəәn ayrılması iləә eyni proses boyu gedirdi. Bu pro-
ses o dəәrəәcəәdəә ağır vəә ağrılı oldu ki, ona əәsrləәr getdi.           

 
Şəәrq vəә Qəәrb qütbləәrinəә çəәkiləәn təәfəәkkür vəә musiqi   
 

Renessans dövründəә Qəәrbin fəәlsəәfi təәfəәkkürü vəә elminin inkişafında 
Şəәrqin xüsusi rolu danılmaz olduğu kimi, musiqisindəә dəә onun təәsiri iləә baş-
lanan yeni təәkan, məәrhəәləә açıq-aşkardır. Beləә ki, bir sıra təәdqiqatçıların da 
yazdığı kimi, Şəәrq mütəәfəәkkirləәrinin, xüsusiləә Fəәrabinin digəәr əәsəәrləәri iləә 
yanaşı, musiqi nəәzəәriyyəәsinəә dair fikirləәrinin dəә müsəәlman İspaniyasında la-
tın dilinəә təәrcüməә olunması iləә Qəәrbi Avropanın musiqisindəә bir çox yeni-
likləәrəә yol açdı. Şəәrqdəәn gəәləәn təәmbur, ud çalmaq təәcrübəәsi iləә yanaşı, avro-
palılar həәm dəә Şəәrq traktatlarından musiqini kağıza köçürtməәyi öyrəәndiləәr. 
Məәsəәləәn, Kindinin “on iki səәsi bəәm vəә misl simləәri üzəәrindəәdir. Kindi iki 
oktavalıq, yəәni 24 səәslik sistemi ud üzəәrindəә göstəәrəә bilməәk üçün uda beşin-
ci bir sim dəә əәlavəә etmişdir.”1 Bu gün dəә bütün dünyada notlar təәmburun 
(udun) dörd, daha sonra isəә beş siminin üzəәrindəә barmaqların sıxıldığı yerləә-
                                                

1 Çetinkaya, Doğu`dan Batı`ya Düşüncenin Serüveni, s.635. 
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ri göstəәrməәkləә yazılır:1  
Maraqlıdır ki, təәdqiqatlar ara-

sında notların adlarının da əәrəәb di-
lindəәn gəәlməәsi iddiası bizəә daha i-
nandırıcı görünür: do (dəәl), re (ra), 
mi (mim), fa (fəә), sol (sad), lya 
(ləәm), si (sin). Yəәni səәsin qeydəә 
alınması qaydasını götürəәnin eyni işarəәləәrdəәn, terminləәrdəәn istifadəә etməәsi 
normal vəә təәbiidir. Lakin Qəәrbdəә Şəәrq filosoflarının musiqi haqqında düşün-
cəәləәrinin heç dəә hamısı davam etdirilməәdi. Fəәrqli düşüncəә qaynağı olduğuna 
görəә, əәn azından, özləәrini qəәdim yunanlardan gəәləәn əәnəәnəәnin varisi bildikləә-
rinəә görəә, eyni yolu da davam etdirməәli idiləәr. Yəәni fəәrqləәrin olması zəәruri 
idi. ƏӘvvəәla, qeyd edəәk ki, Qəәrb məәnbəәləәrindəә notun ilk yazılışını kilsəә rahi-
bi Aressolu Qvidonin (təәxminəәn 995-1050) adı iləә bağlayırlar.2 Kilsəәdəә nəәğ-
məәləәrin ifasını öyrəәnəәn Qvido musiqidəә müəәyyəәn islahatlar aparmaq istəәdi-
yinəә görəә əәvvəәlcəә olduğu şəәhəәrdəәn sürgün edilsəә dəә, sonralar bu islahat qəә-
bul edilmişdir. Lakin söhbəәt burada məәhz islahatlardan, artıq mövcud şeyləә-
rin üzəәrindəә aparılan işləәrdəәn gedir, yenilikdəәn yox. Bundan başqa, təәdqiqat-
lardan beləә məәlum olur ki, Qvido islahatlarına qəәdəәr daha çox musiqinin nəә-
zəәriyyəәsi iləә məәşğul olan Boesiy vəә onun həәmfikirləәrinin məәrhəәləәsi var idi. 
Öz düşüncəәləәrindəә Pifaqor fəәlsəәfəәsinəә istinad edəәn Boesiyəә görəә, musiqi 
dünya (mundana), bəәşəәri (humana) vəә instrumental (instrumentalis) deyəә 3 
növəә ayrılır ki, burada həәm planetləәrin, ilin fəәsilləәrinin bir-birini əәvəәz etmi-
sinin musiqisi (mundana), həәm insanın ruhunu bəәdəәni iləә birləәşdirəәn, bəәdəә-
nin ayrı-ayrı hissəәləәrinin musiqisinin əәksi olan musiqi (humana), həәm dəә 
ayrı-ayrı musiqi aləәtləәrinin səәsləәri (instrumentalis) yer alır. Bu sahəәdəә əәn va-

                                                
1 Görgülü, Gleneksel Türk Müziği Tarihi, s.17. 
2  “Почему у Музыкальных Нот Такие Странные Названия?” 

http://shkolazhizni.ru/culture/articles/28076/ 
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cib hadisəә isəә Fəәrabinin musiqi haqqında traktatlarının latın dilinəә təәrcüməәsi 
oldu.1  

 
“Kəәsilməәyəәn tarix” vəә muğam 
 

Orta əәsrləәrdəәn XVIII əәsrəә kimi mürəәkkəәb inkişaf yolu keçmiş, kilsəә-
dəәn, dəәqiq elmləәrdəәn ayrılaraq sadəәcəә zövqəә xidməәt etməәyəә başlayan Qəәrb 
musiqisindəәn fəәrqli olaraq Şəәrqdəә kökləә, əәnəәnəәnəә iləә əәlaqəә kəәsilməәdi vəә 
təәbii ki, yaranan məәnzəәrəә dəә fəәrqli oldu. Həәr şeydəәn əәvvəәl, orta əәsrləәr vəә Ye-
ni dövrdəә İslam məәdəәni bölgəәsi formalaşmaqda idi vəә həәr bir sahəәdəә İslam 
dininin təәsiri hiss edilirdi. Poeziyada Məәhəәmməәd peyğəәmbəәrin, imamların 
şəәninin vəәsfi, ümumiyyəәtləә dini mahiyyəәtli məәtnləәr artmaqda idi. Beləә gü-
man etməәk olar ki, həәmin dövrdəә muğamların sabit strukturu artıq formalaş-
mışdı, sadəәcəә bu vəә ya digəәr şöbəәləәr yaranır, dəәyişirdi. Məәlum olduğu kimi, 
İslam tarixindəә təәsəәvvüf çox əәhəәmiyyəәtli yer tuturdu, həәtta bu nüfuz o qəәdəәr 
artmışdı ki, bütöv İslam anlayışını əәvəәz etməәk iddiasında idi. Xüsusiləә bu təә-
siri poeziyada, musiqidəә, rəәsmdəә görməәk mümkündür. Bu səәbəәbdəәn ayrı-
ayrı sufi şeyxləәrinin adlarını da muğam şöbəәləәri sırasında görməәk mümkün-
dür. Təәbii ki, bunlar, ilk növbəәdəә, muğam zamanı oxunan qəәzəәlləәrəә, qəәsidəә-
ləәrəә aid olsa da, muğam şöbəәləәri arasında da yeniləәri yaranmaqda idi. Məәsəә-
ləәn, Rast vəә Mahur hindi muğamlarında oxunan Hüseyni İmam Hüseynin ö-
zünəә vəә onun şanlı nəәslindəәn gəәləәnləәrəә, Şur ailəәsinəә məәnsub olan ƏӘbu ƏӘta, 
Rəәvahi dəәstgahında “Bayatı Şiraz”la “Sarəәnc” arasında oxunan Hacı Yuni 
(Hacı Yunis ƏӘmrəә olduğu güman edilir), həәləә XIV əәsrdəә əәsas muğamlardan 
biri olan, sonralar Şurun son şöbəәləәrindəәn biri olan Busəәlik bəәzəәn busəә 
(öpüş) sözü iləә əәlaqəәləәndirilsəә dəә, Mir Möhsün Nəәvvab Pifaqorun xadim-
ləәrinin birinin adının beləә olduğunu güman etsəә dəә2, məәnbəәləәrəә görəә, bu, IX 

                                                
1  Шестаков, В.П., “Музыкальная Эстетика Средневековья и Возрождения”, 

http://early-music.narod.ru/biblioteka/estetika-shestakov-ma3.htm 
2 Üşşaq // http://mugam.musigi-dunya.az/yu/yushshaq.html 
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əәsrdəә yaşamış ƏӘbu Səәlik adlı bir şeyx, şair olmuşdur1, yaxud yenəә dəә əәsas 
muğamlardan biri olan, sonralar Rast dəәsgahına daxil olan Uşşaq – Aşıqləәr 
təәsəәvvüf yolçusuna, Allaha aşıq olan şəәxsləәrəә veriləәn addır. Qeyd etdiyimiz 
kimi, İslamın Uzaq Şəәrqdəә yayılmağında əәn birinci təәbliğatçı da təәsəәvvüf 
olmuşdur. Təәsadüfi deyil ki, Şəәrqdəә xalq vəә səәnəәt musiqisi iki qol olaraq in-
kişaf etməәkdəә idi. Vəә təәsəәvvüf həәr ikisinəә öz təәsirini göstəәrməәkləә yanaşı, öz 
musiqi janrını da formalaşdırırdı vəә bu gün ilahi, bozlak, doğaclama, məә-
qam, uzun hava, qəәzəәl, taksim vəә s. xalq vəә səәnəәt musiqiləәrini bir növ təәməәl 
musiqi təәfəәkkürünün parçalanması, “təәriqəәtləәşməәsi” dəә adlandırmaq müm-
kündür. Bununla yanaşı, əәlbəәttəә, bəәzi bölgəәləәrdəә muğam öz strukturunu vəә 
mahiyyəәtini daha yaxşı qoruya bilmişdi ki, bunlardan əәn birincisi eləә Azəәr-
baycandır.    

İkinci vurğulamaq istəәdiyimiz məәsəәləә dövrün siyasi hadisəәləәrinin mu-
siqidəә əәks olunmasıdır. Erkəәn orta əәsrləәr vəә sonrakı dövrləәr İslamın geniş 
yayıldığı dönəәm olmaqla yanaşı, həәm dəә müsəәlman bölgəәləәri arasında mü-
haribəәləәrləә xarakterikdir. Bu savaşlar nəәticəәsindəә, ustadlar, səәnəәtkarlar bir 
ölkəәdəәn başqasına aparılırdı. Bu ustadlar getdikləәri bölgəәnin əәnəәnəәsini məә-
nimsəәməәkləә yanaşı, ilk növbəәdəә öz doğma məәdəәniyyəәtləәrini dəә öyrəәdirdiləәr, 
təәtbiq edirdiləәr. Nəәticəәdəә sanki bir şəәxsin timsalında həәm bir sintez yaranır-
dı, həәm dəә ümuməәn İslam məәdəәniyyəәti zəәnginləәşirdi. Beləә maraqlı məәlu-
matlardan birinəә görəә, “XV əәsrdəә başda Sultan II Murad (1404-1451) ol-
maqla musiqiyəә böyük dəәstəәk vermiş səәnəәt ustadlarının yetişməәsi, XVI əәsrin 
əәvvəәlindəә Yavuz Sultan Səәlimin Təәbrizi fəәth etməәsinin (1514) ardınca İran-
dan İstanbula gəәtirdiyi musiqiçiləәr “ortaq musiqi terminologiyanın” yayıl-
masında əәhəәmiyyəәtli rol oynadı.”2 Məәsəәləәn, tanınmış mütəәfəәkkir vəә musiqi 
tarixindəә vacib yeri olan ƏӘbdülqadir Maraği dəә məәhz həәmin vaxtlar II 

                                                
1 Keskiner, Ph.B., Klasik Türk Müziğinde Makam ve Usûl İsimlerinin Yan Anlamları ve 
Etimolojik Kökenleri, s. 8 https://www.academia.edu/1437492/Klasik_Turk_Muziginde_ 
Makam_ve_Usul_Isimlerinin_Yananlamlari_ve_Etimolojik_Kokenleri_The_Connotations_
and_Etimological_Roots_of_Makam_and_Usul_Names_in_Classical_Turkish_Music. 

2 Yenəә orada, s. 3. 
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Mahmudun dəәvəәti iləә Heratdan İstanbula gəәlmişdi.1 Təәdqiqatlara görəә, “XV 
əәsr vəә əәvvəәlinəә aid məәqamların adları İrandakı yer, şəәhəәr, bölgəә adlarına, 
ritm vəә ölçüləәr isəә əәrəәb əәruz bəәhrləәrinəә əәsaslanmışdır. Öztunaya görəә, “türk-
ləәr tarixləәri boyu dünya coğrafiyasının hüdudsuzluğunda yaşamağın verdiyi 
irqi bir alışqanlıqla bir çox məәqamlara coğrafi adlar vermişləәr”.2 Təәbii ki, 
eyni fakt muğam vəә onun şöbəәləәri üçün dəә keçəәrlidir. Deməәli, beləә məәlum 
olur ki, muğamın həәr hansı şöbəәsinin adına görəә onun məәnsubluğunu araş-
dırmaq təәdqiqatçını yanlış yerəә dəә yönəәldəә biləәr. ƏӘlbəәttəә, bu, həәm dəә həәmin 
şöbəәdəә müəәyyəәn bölgəәnin təәsirinin olmasına dəәlaləәt edir. Eyni zamanda, bu, 
muğamın “səәyahəәt” trayektoriyasını vəә “vəәtəәninin” səәrhəәdləәrini dəә bəәlli 
edir.3 Beləә bəәnzəәrlik vəә təәsirləәrəә aydınlıq gəәtirəәn araşdırmalardan birinin 
gəәldiyi qəәnaəәtəә görəә, “Hüseyni məәqamı vəә törəәməәləәri əәrəәbləәri, İraq məәqamı 
vəә törəәməәləәri iranlıları, Uşşaq məәqamı vəә törəәməәləәri türkləәri, Busəәlik məәqa-
mı vəә törəәməәləәri isəә rumları təәsir altına almışdır”.4 Bəәli, bizim daha əәvvəәl dəә 
vurğuladığımız kimi, muğamlar haqqında həәr hansı fikir söyləәməәk, qəәnaəәtəә 
gəәlməәk üçün diqqəәti onun zahiri təәrəәfləәrinəә deyil, məәhz mahiyyəәtinəә yönəәlt-
məәk lazımdır. Məәsəәləәn, XVIII əәsrdəәn sonra məәqamlar əәsasəәn Osmanlı İm-
periyasında doğulsa da, adlar həәləә dəә farsca qoyulurdu. Yuxarıda da qeyd et-
diyimiz kimi, məәqamların sayı 40 mini aşmışdı. Başqa sözləә desəәk, düşün-
cəәdəә baş verəәn “budaqlanma”, şaxəәləәnməә musiqidəә dəә özünü göstəәrirdi. 

Dedikləәrimizdəә bir məәsəәləәyəә xüsusi diqqəәt yönəәldəәk ki, əәslindəә bir dü-
şüncəә təәrzi, ideya məәnbəәyi hesab etdiyimiz muğamı biz indi musiqi adlandı-
rırıq. ƏӘslindəә, bu bir təәsadüf vəә ya diqqəәtsizlik deyil, dövrün ümumi xarak-
terinin təәsviridir. Beləә ki, bu dövrdəә muğam məәhz zövqləәri oxşayan, saray 
əәhlini əәyləәndirəәn bir vasitəә kimi istifadəә olunurdu. Çox təәəәssüfedici bir təә-
nəәzzül xəәtti izləәməәk mümkündür ki, bir vaxtlar elmin bir qolu olan musiqi 

                                                
1 Yenəә orada. 
2 Yenəә orada, s. 2. 
3 Sitat üçün bax: yenəә orada, s. 3. 
4 Levend A.S., Divan Edebiyyatı: Kelimeler ve Remizler – Mazmunlar ve Mefhumlar, 

İstanbul: İnkilap Kitapevi, 1943. Sitat üçün bax: yenəә orada, s. 3. 
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(muğam) 5 əәsr sonra musiqi incəәsəәnəәtin bir janrı olaraq tanınırdı. Bu dövrdəә 
yeni musiqi janrları da yaranmırdı, ümumiyyəәtləә bu sahəәdəә həәr hansı bir 
fəәrqli proses görməәk mümkün deyil. Eyni zamanda, məәhz bu dövrdəә bəәstəә-
ləәnəәn makamların, bozlakların, taksimləәrin, təәriqəәtləәrin musiqisi olan ilahi-
ləәrin sayı artmağa başladı.  

Bunlarla yanaşı, İslam Şəәrqindəә dəә gedəәn prosesləәrəә uyğun özünəә-
məәxsus təәhsil ocaqları açılırdı. Düzdür, İslam məәdəәni bölgəәsindəә vahid bir 
məәdəәniyyəәt formalaşırdı: ustadların, mütəәfəәkkirləәrin bir bölgəәdəәn başqasına 
aparılması, ümumi təәməәl üzəәrindəә eyni məәqsəәdəә xidməәt edəәn əәməәlləәr bu 
prosesi daha məәhsuldar edirdi. Məәsəәləәn, Osmanlı əәrazisindəә yaranan mövləә-
vixanəәləәr, əәndəәrunlar, təәkkəәləәr, təәbilxanəәləәrin (mehtəәran) izini başqa bölgəә-
ləәrdəә dəә rast gəәlməәk mümkündür. ƏӘgəәr mövləәvixanəәləәrdəә səәma` rəәqsləәri öy-
rəәdilirdisəә, əәndəәrunda musiqi bir elm kimi təәdris olunur, klassik əәsəәrləәri öy-
rəәdilirdi. Eyni zamanda, xalq mahnıları, xalq çalğı aləәtləәri üzəәrindəә ifalar, 
müxtəәlif ilahiləәr təәkkəәləәrdəә, həәrbi marşlar isəә mehtəәranda öyrəәdilirdi. Yaxud 
çox qürurverici bir faktdır ki, Şəәrq musiqi tarixindəә iz qoya bilmiş şəәxsləәrin 
əәksəәriyyəәti: ƏӘbu Nəәsr Fəәrabi (X əәsr), Səәfiəәddin Urməәvi (XIII əәsr), ƏӘbdülqa-
dir Maraği (XIV əәsr), Mirzəәbəәy (XVII əәsr), Mir Möhsün Nəәvvab (XIX əәsr), 
Üzeyir Hacıbəәyli (XX əәsr) – türkdür, həәtta bir çoxu məәhz Azəәrbaycandan-
dır. Yəәni əәslindəә Qəәrbdəә gedəәn prosesləәr burda getməәsəә dəә, öz məәdəәniy-
yəәtləәri hüdudlarında, öz musiqiləәrini həәm bir janr olaraq, həәm dəә elmi sahəә 
kimi təәdris olunur, öyrəәdilirdi. Bu mütəәfəәkkirləәrin apardıqları islahatlar, 
yenilikləәr zamanında Qəәrb məәdəәniyyəәtinin inkişafı üçün təәkan ola bilmişdi. 
Biz deyiləәnləәrdəә diqqəәti bir əәsas fakta yönəәltməәk istəәrdik.  

Şəәrqdəә kökündəәn qopmaq istəәyi nəә olmamış, nəә dəә buna cəәhd edil-
məәmişdir. Sonrakı əәsrləәrdəә bu kök üzəәrindəә bəәrqəәrar olan musiqi dəә, təәfəәk-
kür təәrzi dəә təәkrar-təәkrar müzakirəә edilməәsəә dəә, oraya nəә isəә əәlavəә edib, ya-
xud imtina etməәk istəәməәsəәləәr dəә, o, toxunulmaz olaraq qalmışdır. İstəәr həәləә 
qopuzun, köpürgəәnin əәsas musiqi aləәtləәri olduğu Göytürk dövləәti zamanında 
(552-745) beş pəәrdəәlikdəәn (pentatonikadan) altı vəә yeddi pəәrdəәliyəә doğru in-
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kişaf etməәsi olsun,1 istəәrsəә dəә yeni dinin – İslamın gəәlişi iləә yeni məәdəәniyyəә-
tin, yeni məәqsəәdləәrin, yeni musiqi aləәtləәrin ön plana keçməәsi olsun – dəәyi-
şəәn zahir olmuşdur, düşüncəәni çatdıran aləәt vəә sözləәr olmuşdur. Həәr nəә qəә-
dəәr yenilikləәr əәlavəә ediləә dəә, əәsas mahiyyəәt, ritm qorunmuşdur. Türk musiqi 
tarixini izləәyəәrkəәn həәmin qırılmaz xəәtti izləәməәk eləә dəә çəәtin deyil vəә musi-
qiçiləәrin, mütəәfəәkkirləәrin dəә diqqəәt yönəәltməәk istəәdikləәri birinci məәsəәləә mu-
siqini elmin bir qolu kimi təәqdim etməәk vəә bunu əәsaslandırmaq olmuşdur. 

 
Nəәticəә 
 
Bəәzəәn Şəәrq vəә Qəәrb düşüncəәləәrinin müqayisəәsindəә orta əәsrləәrdəәn bu 

günəә kimi, birincinin durğun, ikincinin yenilikləәr dolu bir tarix keçdiyini 
iddia edirləәr vəә əәsaslandırırlar. Maraqlıdır ki, musiqi tarixinin fonunda deyi-
ləәnləәr nisbəәtəәn fəәrqli görünür. Məәhz musiqi daha aydın göstəәrir ki, artıq ne-
çəә əәsrləәrdir Qəәrb düşüncəәsinin ilahi aləәmləә əәlaqəәsi kəәsilib vəә o, az qala süni 
nəәfəәsləә yaşayır. Bir zamanlar, Şəәrqdəәn alınan bir məәnbəәnin yardımı iləә fəәl-
səәfi təәfəәkkürdəә olduğu kimi musiqidəә dəә nailiyyəәtləәr əәldəә edəәn Qəәrb həәr dəә-
fəә məәhz kəәnardan veriləәcəәk enerjiyəә möhtacdır. Təәsadüfi deyil ki, XIX əәsrin 
sonlarında Birləәşmiş Ştatlardan başlamış bütün Qəәrbi yerindəәn oynadan vəә 
sonralar bütün dünyanı bürüyəәn blyuz, caz, rok`n-roll vəә bunların üzəәrindəә 
yaranan daha neçəә növ musiqi məәhz Amerikada əәsəәn Afrika nəәfəәsi idi. 

Şəәrqdəә isəә durğun adlandırılan proses əәslindəә kökünü kəәnar qüvvəәləәr-
dəәn qorumaq olmuşdur. Başqa sözləә desəәk, Qəәrbin ehtiyacında olduğu həә-
min ilahi məәnbəәyəә çıxış, yeni nəәfəәs Şəәrqdəә olmuşdur. Beləә güman etməәk o-
lar ki, bəәlkəә dəә qoruduğuna görəә, Qəәrbəә məәxsus dinamik, sürəәtli dəәyişiklik-
ləәr, ideyaların bir-birini əәvəәz eləәməәsi prosesi olmamışdır. Digəәr təәrəәfdəәn, 
muğamın timsalında göməәk olur ki, təәməәlin orijinallığını qoruyaraq da sint-
ezləәr, yenilikləәr etməәk mümkün olur. Axı, bu bir təәsadüf deyil ki, ilk dəәfəә 
muğamla tanış olan Qəәrb onu Universal səәsin bir hissəәsi olduğunu deyir vəә 

                                                
1 Yenəә orada, s.14. 



Fəәlsəәfəә vəә sosial-siyasi elmləәr – 2016, № 1 
 

 - 22 - 

uzun illəәrdir ki, əәslindəә onlara tamamiləә yad görünəәn bu musiqini böyük 
heyranlıqla dinləәyir, onu öyrəәnməәyəә, məәnimsəәməәyəә cəәhd edir. 

 

EİF-2013-9(15)-46/34/5-M-43 
 

 

Prof. Dr. Konul Bunyadzade 
 

History of Thought and Music in the East 
(in the case of mugam) 

(summary) 
 
In this article Eastern music, especially the “mugam” belonging to 

Azerbaijani people is compared with the history of thought. The main purpose of 
the research is to present music as a vocal form of thought. The adventure of 
development of thought is followed from the past to the present, in addition the 
music and musical instruments are reviewed correspondingly.  

In this article the interaction between music and thought is analyzed in the 
case of Azerbaijani mugam, and this relationship is presented as a strong organic 
bond ensuring that the national contemplation does not break from its roots. 

 

Keywords: music, national contamplation, mugam, tradition. 
 
 

Prof.Dr. Könül Bünyadzade 
 

Doğu’da Düşünce ve Müzik Tarihi  
(mugam örneğinde) 

(özet) 
 

Makalede Doğu müziği, özellikle de Azerbaycan halkına özgü “mugam”, 
düşünce tarihi ile karşılaştırılmıştır. Araştırmadaki temel amaç, müziğin sesli düşü-
nce biçimi olarak takdim edilmesidir. Eskiden günümüze kadar düşüncenin gelişim 
serüveni takip edilmiş ve buna mukabil olacak biçimde müziğin ve müzik alet-
lerinin değişimi gözden geçirilmiştir.  
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Makalede Azerbaycan mugamı örneğinde müzik ve düşünce arasındaki etki-
leşim analiz edilmekte ve bu ilişki milli tefekkürün köklerinden kopmamasını sağ-
layan güçlü organik bağ olarak takdim edilmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: müzik, milli tefekkür, mugam, gelenek.   
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Çağdaş Uygur Düşünürü 
Abduşükür Muhammed Emin1 

 
 

 Varis Çakan∗ 
 

 
Başlıca Fikirleri 
 

Abduşükür Muhammed Emin’in Fikir Dünyası 
Abduşükür Muhammed Emin’in (D. 1933 - Ö. 1995) fikri dünyasını 

anlamak için onun insan hayatı ile ilgili olarak söylediği şu ifadelere bak-
mak lazım: “İnsanın hayatı ana rahminden toprağa düşüp toprağın sıcak 
koynunda hayata merhaba demesiyle başlar. Dünyaya gelen bir insan nasıl 
yaşarsa yaşasın, dünyadaki mertebesi ne olursa olsun, sonunda yine topra-
ğa gider. Hayat denilen bu zaman içerisinde insanın başından türlü türlü 
olaylar geçer. Gayet doğal olarak yer, içer, ağlar, güler, üzülür, sevinir, hü-
zünlenir, aşık olur, nefret eder, sever, sevilir, zengin olur, fakir olur, şanslı 
olur ya da şansız olur, inanır ya da inanmaz, bilir ya da bilmez... fakat bü-
tün bunlar bir gün sona erer. Kur’ân-ı Kerim de buyrulduğu gibi her canlı 
ölümü tadar. Dünyaya gelen herhangi bir insan ister padişah olsun, ister 
köle olsun, ister âlim ister zalim... hepsi vadesi dolunca son nefesini verir. 
İşte o son nefesini verirken hayat mesafesine şöyle bir göz atar kimisinin 

                                                
1 Bu məәqaləә “Tanzimat`dan Günümüze Türk Düşünürleri – Cilt 7: Türk Dünyası Düşünür 
Temsilcileri”, (ed. ve yazar: Süleyman Hayri Bolay, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 
2015, s. 4860-4883) kitabından götürülmüşdür.   
∗ Doç. Dr., Qazi Universiteti, Ankara, Türkiyəә.  
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gözleri pişmanlık yaşları ile dolar ve ah! Keşke der. Kimisinin ise mutluluk 
yaşlarıyla dolar ve huzur içerisinde son nefesini verir. Bir hayatın kıymetini 
işte o an belirler... Bir insanın hayatı ne zaman nerede nasıl son bulursa 
bulsun, cenaze meresimi ne şekilde yapılsa yapılsın, mezarı nasıl yapılsa 
yapılsın onun değerini biçen şey ölen kişinin hayat boyunca yaptığı amelle-
ridir. Tarih insanları buna göre seçer. Kimisini taçlandırır altın harflerle 
yazar, kimisini ise çöplüğüne atar. Ölenlerin hiçbiri tarihten ibaret bu hâke-
min kimi yücelterek sonsuza dek yaşatacağını, kimi çöplüğüne atacağını be-
lirleyemez. Hayatta kalanlar kimi zaman kendi çıkar ve menfaatleri için 
kimi şahsiyetler yapay olarak tarihte yaşatmaya çalışsa bile kalıcı olamaz-
lar. Bir gün tarih gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar ve tarihin sayfalarına 
zorla yazdırılan kirli sayfaları yırtıp atar.” 

Abduşükür Muhammed Emin’e göre insanların değerleri eserleri ile 
ölçülür. Bazı insanlar eserleri ile tarihe damgasını vurur ve tarihin başkahra-
manlarından olur, bazıları ise tarihin lanetine uğrar. Abduşükür Muhammed 
Emin ise kısacık hayatına sığdırdığı onca başarısıyla tarihe damgasını 
vuranlardandır. 

 
Abuduşükür Muhamammed Emin’in Çağımızdaki Milletlere 

Bakışı 
 

Abduşükür Muhammed Emin, millet kavramı üzerine kaleme aldığı 
“Üç Tür Millet ve Millet Olmadaki Üç Çeşit Kıymet” adlı makalesinde şöy- 
le demektedir: “Günümüz dünyasına baktığımız zaman bir milletin var ol-
ması ya da yok olması onun yüksek rekabet gücüne sahip olup olmamasına 
bağlıdır Milletler rekabet gücünü sadece anlı şanlı geçmişinden almazlar. 
Aynı zamanda şimdi sahip olduğu maddî ve manevî değerlerden, yani yaşam 
biçimi, aile hayatı, sosyal ve toplumsal durumu, siyasî ve İktisadî altyapı-
sından da alırlar. Milletlerin bireyleri de rekabet gücünü bu ortak değer-
lerden alır. Milletsiz birey olmadığı gibi bireysiz millet de yoktur.” O, birey 
ile millet arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır: “Şunu kesinlikle kabul 
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etmek gerekir ki, yeryüzünde yaşayan herhangi bir insan, ister doğuştan 
zeki ve güzel olsun, ister üst düzey siyasetçi ve cemaat önderi olsun, ister 
ekonomist, ister sanatçı, ister uluslararası alanda üstün başarı gösteren bir 
zat olsun, onun kıymet-i harbiyesi, başarı derecesi, şahs-ı izzeti ve rekabet 
gücü, bahtı ve takdir kısmetleri sonuçta onun ait olduğu etnik grubun veya 
milletin kültürü tarafından belirlenir. İşte bu bireyin takdirinin aslında ait 
olduğu etnik gruba veya millete bağlı olduğunun değiştirilemez kuralıdır.” 

Abduşükür Muhammed Emin, günümüzdeki milletleri onların dün-
yadaki yeri ve rekabet gücüne göre “Etnik Millet Sosyal Millet” ve “Siya-
sî Millet”diye üç guruba ayırmaktadır.” Etnik Millet” dendiğinde genellikle 
millet olmaya gerekli olan şartları oluşturan milletler kastedilir. Bu tür mil-
letler milletin iftiharı, gururu ve namusuyla alakalı meselelere karşı hassas-
tırlar. Yanı bunları bir bakıma “Duygu Milleti” demek de mümkündür. Bu 
tür milletler meseleler karşısında soğukkanlı olamadığı gibi akilane değiller. 
Güçlü duyguları doğru ile yanlışı fark etmelerini engeller. Bu zafiyet-
lerinden dolayı başkaları onları birbirine düşürerek kolayca zapt edebilirler. 
Bu tür milletlerde bir uyanık ya da iş birlikçi, vatan haini ulu bir dâhi olabil-
diği gibi, gerçek vatansever ve iyi insanlar töhmet altında bırakılarak vatan 
haini ilan edilip linç edilebilir. Onların tipik özelliği şüphecidirler, kendine 
güven yoktur, hiddetlenmede en önde fakat akıl yürütmede arkadadırlar. 
Yaklaşık iki buçuk asırdan beri istilalardan bir türlü yakasını kurtaramayan 
Uygurlar şimdi bulunduğu konumu itibarıyla maalesef işte bu tür millet 
grubuna dâhildir. Tabiî ki burada iç sebepler kadar dış amillerde önemli öl-
çüde etkilidir. Sanırım iç sebepler ortadan kaldırılırsa dış sebepler de orta-
dan kalkacak ve Uygurlar bu gruptan kurtulabileceklerdir. “Sosyal Millet”e 
gelince, “Etnik Millet” kategorisinden bir basamak ileride olan milletlerdir. 
Bunlarda toplumsal birliktelik ve kaynaşma kültürü bir hayli gelişmiştir. 
Bular da duyguyla akıl dengelidir. Meseleler karşısında kolay galeyana gel-
mezler. Soğukkanlı olabilirler. Bunların tipik özellikleri ise artık oturmuş bir 
millî ve dinî değerlere sahiptirler. Aralarında hem şehircilik ve ayrımcılık 
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yapmazlar. Kendine güvenirler ve ayakta kalabilmek için yeterli rekabet gü-
cüne sahiptirler. Onların da gerçi bazı noksanları olsa da ancak geliştirdikl-
eri ortak kültür değerleri bu noksanlarını örtmeye yeter. Abduşükür Muham-
med Emin’e göre “Siyasî Milet” ise diğer iki kategorideki milletlerden ayırt 
etmek için kullanılan bir kavramdır. Ancak bu kavramla sadece siyasî gücü 
elinde bulunduran milletler kastedilmiyor. Bu tür millet grubuna “Akıl 
Milleti” de denilebilir. Bunlar şimdi mevcut olan milletlerin içinde en yük-
sek millî ve ananevi kültüre, en üst düzey millî şuur ve millî birliğe üstün 
rekabet gücüne ve üretme kabiliyetine sahip olmakla birlikte kendine özgü 
olan fevkalade özellikleri de sahiptirler. Meseleler olaylar karşısında asla 
duygusallığa yer vermezler. Akılcıdırlar. Onlar sadece ilimde, teknolojide 
ve ticarette dünyanın en önünde olmakla birlikte, geliştirdiği günlük yaşam 
kültürü ile de başkalarını kendilerine özendirirler. Onlar kendi millî değer-
lerini en iyi şekilde korumakla kalmayıp kendi milletinin etnik ve sosyal 
millet çağındaki gayriinsanî ve gayri medenî illetlerini de aşikâre etmekten 
ve acımasızca eleştirmekten geri kalmazlar. Bunların temel özellikleri ken-
dine son derece güvenirler. Kompleksli değiller, eleştirilere açıktırlar. An-
cak daha çok akılcı oldukları için tüm insanlığı ilgilendiren konularda olma-
sı gereken insani duygulara sahip değiller. Bunlar İlmî’ tefekkür ve düşünce 
sahasında çağın en ileri seviyesine ulaşarak başkalarının dikkat itibarını çek-
mektedir. Bugün bu kategoride olan milletler ise Avrupa’da Almanlar, İngi-
lizler ve Fransızlar gibi milletlerden ibaret ise Orta Doğu’da İsrailler, Uzak 
Doğu’da ise Japonlar ve Korelilerdir. 

Abduşükür Muhammed Emin’e göre, elbette bu üç grup asla değişmez 
değiller. Zamanla bunların kategorileri değişebilir. Tarihte bugüne kadar 
herhangi bir millet sonuna dek etnik, sosyal ve siyasî kategoride kalamamış-
tır. Zamanla bunların yerleri değişebilir. Ancak tarihin getirdiği fırsatlardan 
zamanında yararlanabilenler hep tarihte belirleyici olmuşlardır. 
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Abduşükür Muhammed Emin’e göre Türkistanlıların “Etnik 
Millet” Kategorisinde Kalmalarının Nedenleri ve Sonuçları 

 

Tarihî İpek Yolu harabeye dönüştükten sonra yani Orta Çağın sonla-
rında, Türk İslâm âleminde başlayan cehalet ve onun sürüklediği felaketler-
den dolayı, bir zamanlar dünya siyasetinde belirleyici olan milletimiz büyük 
buhranları baştan geçirerek tarihin öznesi durumundan nesnesi durumuna 
düşmüştür. Yani Türkistanlı Türkler Uluğ Beg faciasından sonra siyasette, 
kültürde ve bilimde gerilemeye başlamış, yavaş yavaş cehalet bataklığına 
doğru itilmişlerdir. Uluğ Beg’den sonra cihân-şümûl âlimler yetişememiştir. 
Manevî medeniyet hâzinemiz; kuru duygularla dolu, akıldan ve bilimden 
yoksun olan içi boş edebiyat ve sanat eserleri ile doldurulmaya çalışılmıştır. 
Elimiz sadece dans ve saza, nefesimiz ise sadece türkü söylemeye yaramış-
tır. Kimyada boyacılıktan, fizikte demircilikten öteye geçemedik. Manevî 
açlığımızı methiye şiirler ve dans ve türkülerle doyurmaya çalıştık. Dans 
edebilmeyi ve türkü söyleye bilmeyi marifet sayar olduk. İlimde irfanda de-
ğil de türküde ve dans etmede “meşhur” olmaya özendik. Halkın yaşamak-
tan amacı “Ketmen (Çapa) ile Mahsul”, “Namaz ile Gusül”3 ve “Dutar (İki 
telli çalgı) ile Usul (Dans)”dan ibaret bu dar çerçeveye hapsedildi. Cehale-
timizi marifetimizle, uyuşmazlığımızı uyuşkanlığımızla, nefsimizi kanaati-
mizle, düşmanlarımızı dostluğumuzla yenemedik. Böylece atalarımızdan 
miras kalan değerlerimiz bir bir elimizden kayıp gitti. Sonunda ne milletmi-
ze ne de vatanımıza sahip çıkabildik. Şimdi ise milletimizi ve vatanımızı 
düşmandan kurtarmak için başkalarından medet umuyoruz. Ama şunu bil-
memiz gerekir ki insaniyet tarihinde hiçbir millet sadece başkalarının yardı-
mıyla kurtulabilmiş değildir. Bizi ancak kaybettiğimiz akıl ve idrakimizden 
başkası kurtaramaz. Onun içün bütün gücümüzü ve imkânlarımızı onları ge-
ri kazanmak için sarf etmeliyiz. 
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Abduşükür Muhammed Emin’e göre Vatan Kavramı Nasıl 
Tanımlanmalı? 

 

Vatan kavramı tarihin değişik devirlerinde farklı manalarda ifade edil-
miştir. Bu kavram son asırlarda emperyalist ülkeler tarafından farklı tanım-
lanmaya başlandı. Yani onlara göre hâkim güçlerin fermanlarının engelsiz 
bir şekilde uygulanabildiği çeşitli halklar ve milletlerin bir arada yaşadığı 
ortak yurt vatandır. Bu aslında vatan kavramının siyasî anlamdaki basitçe ta-
nımlanmasıdır. Bir yerin veya ülkenin bir etnik grubun vatanı olabilmesi i-
çin uzun tarih ve kültür geçmesinin olması, o bölgenin kendi vatanı oldu-
ğunu önce etnik, dil ve kültür bakımından ispat edebilmesi lazım. Örneğin 
bugünkü Türkistan’ın batısı daha yakın zamana kadar Rusların vatanı sayılı-
yordu. Ruslardan ayrılıp bağımsız yaşamak isteyenler vatan haini ” ilan e-
diliyordu. Türkistan’ın doğusu ise hâlâ “Büyük Çin Ailesi”nin ortak vatanı 
sayılmaktadır ve burada Çin’den ayrılıp bağımsız yaşamak isteyenler “vata-
na ihanet” etmekle ve “bölücülük” yapmakla suçlanmaktadır. İnsanların 
kendi tınlarında kendi kimlikleriyle yaşamak istemesi bölgeye hâkim güç-
lerin 'arma göre suç kabul edilmektedir. Hâlbuki bugün dünya uygarlicları-
nın türlerinin tarihî ve coğrafî izlerine göre değerlendirdiğimiz zaman buna-
lış bir uygulama olduğunu görüyoruz. Tarihî gerçeklere ve evrensel kural-
lara göre vatan kavramı o coğrafyanın aslı halkının etnik kimliğine ve men-
sup olduğu millî kültürüne göre tanımlanmalıdır. Ayrı bir etnik kimliğe ve 
kültüre sahip insanların siyasî ve askerî gücün yardımıyla yerleştirildikleri 
yer gerçek manada vatan sayılamaz. 

 
Abduşükür Muhammed Emin’in Tarihe ve Tarihçiliğe Bakışı 
 

Tarih, insanların geçmişte yaşadığı olaylar ve olaylardan elde ettiği 
deneylerinin anlatıldığı öykülerden oluşur. Tarihte olup biten olaylar çü-
rümüş vücut gibi geçmişe dönüşür. Fakat ondan çıkarılan dersler ve deney-
ler ise tıpkı ebedî ölmez ruh gibi sonsuza dek yaşar ve tarihte daha sonra 
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olacakların şemasını oluşturup sonraki nesillerin ruh hâlini belirler ve yön-
lendirir. XVIII. yüzyıla kadar Batıkların gözünde dünya tarihi genellikle Ya-
hudilerin, Eski Yunanlıların, Romalıların ve Batı Avrupalıların tarihinden 
ibaret idi. O zamanlar henüz eski Mısırlıların, Mezopotamya’nın tarihi ile 
Girit Adası ve Ege Denizi sahilindeki eski halkların tarihi dünya tarihindeki 
yerlerini almamıştı. Hele hele “Orta Asya” dedikleri Türkistan’ın tarihi ise 
hiç yoktu. Hâlbuki Türkistan arkeolojik kaynaklardan da anlaşılacağı gibi 
insanlığın ilk faaliyet alanlarından biri olmakla birlikte dünyadaki en eski 
uygarlık merkezlerinden biri idi. Lâkin Avrupalı oryantalistler bunu gör-
mezlikten geldi. Türkistan halkını yaratan; tarihi uzun, sanat değeri yüksek, 
kıymeti paha biçilmez olan uygarlık1  bir taraftan tıpkı Dr. Albert Regel’in 
ifade ettiği gibi “Tıpkı eski Roma harabesi gibi harabeye dönüştürüldü ” ise 
diğer taraftan Avrupa’ya götürülüp, “Eski Yunan ve Roma üslûbunun Asya 
’ca taklidi ” olarak Batı kamuoyuna tanıtıldı. Shang-da gibi Çinli araştırma-
cılar, tarihin inkâr edilemez delillerinin ortada olmasına rağmen, Türkistan-
lılara özgü olan bu Tarım uygarlıklarım tamamen yok sayarak “Tarımlıların 
(Türkistanlılann) eskiden beri kendine özgü uygarlıkları olmamıştır. Sözde 
Tarım uygarlığı denilen bu uygarlık aslında Hint uygarlığının kalıntıların-
dan ibarettir. şeklinde yorumladılar. Harabeler içinde harabe gibi horlanan 
ve görmezlikten gelerek dışlanan Tarım’ın yerli halkından bunlara itiraz 
edip kendi uygarlıklarına sahip çıkan bilileri onların karşısına çıkmayınca 
yabancılar Tarım uygarlıklarını Taklamakan çölünün diplerine gömmeye 
çalıştılar ve bu uygarlık harabesinin üstünde ebediyen oturmak için gerçek-
leri saptırarak tarih yazdılar. İşte bunların başında geleni Çin resmî 
ideolojisini temsil eden Çinli tarihçi Zeng Wen-wu’dur. O, 1936’da kaleme 
aldığı Çin ’in Garbi Yurdu2 Tarihi adlı eseri tamamen emperyalist bir 
anlayışın ürünüdür. 

                                                
1 Gilina, Merkezi Asya Arkeoloji Grubunun Raporu, c.3, s. 128. 
2 Burada kastedilen Garbi Yurt, dar anlamda sadece bugünkü Doğu Türkistan’ı, geniş 
manada Doğu Türkistan'dan Batı Türkistan'a, Hazar Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar 
olan sahayı kapsamaktadır. 



Fəәlsəәfəә tarixi vəә müasirləәrimiz 
 

 - 31 - 

Geçmişin tarihi gerçeklere sadık kalarak doğru ve adil bir şekilde ay-
dınlatılmadığı yerde parlak gelecek inşa edilemez. 

Abduşükür Muhammed Emin’e göre tarihçinin asıl görevi gömülen ta-
rihin üstüne toprak atmak değil, aksine gömülen tarihi gerçekleri ortaya çı-
karmaktır. Tarihçilik, tarihi gerçekleri görmezlikten gelip emperyalist güç-
lerin resmî ideolojisinin propagandasını yapmak için yapılmamalıdır. 

Türkistan, Rus ve Çin emperyalistleri tarafından istila edildikten sonra 
bu eski uygarlık merkezinin gerçek tarihi gömülmeye çalışıldı. İnkâr edile-
mez olarak ortaya çıkan tarihî deliller ya yok edilmeye çalışıldı ya da böl-
geye hâkim olan istilacıların iradesine göre değiştirilerek yorumlandı. 
Hâlbuki tüm insanların unutulan ya da unutturulan, sis perdelerince örtülen 
gerçek tarihi öğrenme ve bilme hakkı vardır. Doğru ve tarafsız olarak yapı-
lan tarihçilik emperyalist ve zorba güçlerin tarihî gerçekleri görmezlikten 
gelerek oluşturduğu resmî ideolojilerin gerçek yüzünü ortaya çıkararak çü-
rütür. İşte bu nedenlerden dolayı Abduşükür Muhammed Emin, Türkistan 
tarihinin küresel güçlerin ve bölgedeki egemen ülkelerin (Rusya ve Çin 
gibi) resmî tarih tezlerinden arındırılarak tarihi kaynakların ışığında evren-
seliyse bilimsel ölçütlere göre ele alınması gerektiğini savunmaktadır. 

 
Felsefeye Bakışı ve Bugünkü Uygur Felsefe Sisteminin 

Temelleri 
 

Abduşükür Muhammed Emin’e göre felsefe insanların tabiat, cemiyet 
ve dinî inanç gibi duygu ve düşüncelerinin nazarî biliş derecesine yük-
selmesiyle ortaya çıkar ve gelişir. Yâni diğer bir deyişle felsefe, insanların 
dünya götürüşünün yükselerek bilime dönüşmesidir. Uygurların felsefî dü-
şünceleri ise Uyurların doğa güçleri ve içtimai cehalet ile yaptığı uzun so-
luklu mücadeleleri sonucunda selde ettiği ve zenginleştirdiği bir tefekkür 
hâzinesinden ibarettir. Bilindiği gibi bugünkü Uygurların ataları, Turan’dan 
ibaret büyük coğrafyada yaşarken yarattığı yüksek medeniyet ve uygarlıklar 
ile dünya uygarlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir. 
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Tarihte bugünkü Uygurların atalarının yaşadığı yerlerin tarihî İpek 
Yolu’nun önemli güzergâhlarım içine alması ve doğu ile batının, kuzey ile 
güneyin kesiştiği stratejik bir yer olması uzun tarihi süreç içinde çeşitli kül-
türlerinin, dinlerin ve düşüncelerin buluşup kaynaşmasına zemin hazırlamış-
tır, dolaysıyla bugünkü Uygurların ve Türkistan’ın diğer bölgelerindeki soy-
daşlarının da ataları olan eski Türkler medeniyetlerin buluştuğu bu kavşakta 
diğer kültür ve dinlerden de istifade ederek kendine özgü bir düşünce ve fel-
sefe sistemini yaratmışlardır. İslâmiyet öncesi olsun ya da sonrası olsun, bu-
günkü Uygurların ataları ta XVII. yüzyılda Deniz Yolu’nun açılıp tarihî 
İpek Yolu’nun harabeye dönüşmesine kadar İli, İrtiş, Tarım, Amu ve Sır 
Derya vadileri merkez olmak üzere, bütün Turan coğrafyasında geliştirdiği 
çeşitli yol ve yöntemlerle kendilerinin Real Dünya’ya olan bakış açılarını ve 
düşüncelerini derinleştirerek kendine özgü bir felsefe sistemini kurmuşlar-
dır. Bunun başlıca temsilcileri ise: Ebû Nasr Farabî, Îbn-Sina, Yusuf Has 
Hacip, Kaşgarlı Mahmud, Hoca Ahmet Yesevî, Ali Şir Nevaî, Uluğ Beg ve 
Abdurahim Nazarî'dir. İşte bunlar bugünkü Uygur felsefe sisteminin temel-
leridir. 

Abduşükür Muhammed Emin, kaleme aldığı eserlerinde bugünkü Uy-
gur felsefe sisteminin oluşumunu ve gelişmesini ayrıntılı olarak ele almakta-
dır. (Aşağıdaki eserler daha önce verildiği için tekrarlamanın anlamı yok di-
ye düşünüyorum. Böyle bağlanabilir.) 

Abduşükür Muhammed Emin, kaleme aldığı, Farabî Felsefe Sistemi-
nin Tarihi Kıymeti, Farabî ve Onun Felsefe Sistemi, Uygur Felsefe Tarihine 
Ait Meseleler, Kutadgu Bilig Hâzinesi, Uygur Felsefe Tarihi, İpek Yolun-
daki Dokuz Hikmet, Uygurlarda İslâm Medeniyeti, Orta Çağ Kanunculuk 
Tarihindeki Ulu Namayende, Kutadgu Bilig Hakkında Beyan Uygurların 
Felsefe İdeolojisi, Ali Şîr Nevaî’nin Felsefî Düşünceleri Üzerine İnceleme, 
Ali Şîr Nevaî’nin Kültür Tarihimizdeki Yeri, Büyük Şair Ali Şîr Nevaî adlı 
eserlerinde ve “Uygur Felsefesi Tarihine Dair Araştırmalar Dizisi (1)”, 
“Orta Asya Halklarının Ulu Âlimi İbn-Sina”, “Arap Medeniyeti ve Avru-
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pa’da Edebiyat Sanatın Tekrar Uyanışı”, “Yusuf Has Hacip -Farabî Eko-
lünün Münevver Vârisi “Farabî Felsefe Sisteminin Tarihi Kıymeti”, “Orta 
Asya Halklarının En Eski Dört zata Bakışı Üzerine”, “Ebu Nasr Farabî'nin 
Mantıksal Teorileri”, “Kutadgu Bilig ve Maarifşinaslık”, “Farabi Şiirlerin-
den Numuneler”, “Ali Şir Nevaî ve Şeddi İskender”, “Bitmez Tükenmez Ha-
zine ve Edebî Yadigârımız”, “Orta Çağ Uygur Kültürünün Kamusu Kutad-
gu Bilig “İpek Yolundaki Eşsiz İnci —Uygur Edebiyatı”, “Ali Şir Nevaî’nin 
Felsefevî Düşünceleri Üzerine İncelemeler”, “Yusuf Has Hacip’in Tabiat 
Düşünceleri Üzerine Mülahazalar”, “Hoca Bahaeddin Nakşibendi ve Ça-
ğatay Edebiyatı”, “Uygur Edebiyatı’nda Ahmet Yesevî ve Felsefecilik Üze-
rine”, “Orta Asya İnsaniyet Medeniyeti Üzerine Birkaç Mesele”, “Yusuf 
Has Hacip’in Gayevî Cemiyet Modeli”, “Orta Çağ’ın Sonlarındaki Meşhur 
Alim — Uluğ Beg”, “İpek Yolu Araştırmalarındaki İnsaniyet Medeniyetine 
Dair Meseleler” gibi makalelerinde bugünkü Uygur felsefe sisteminin olu-
şumunu ve gelişmesini ayrıntılı olarak ele almaktadır. 

 
Değerlendirme 
 
Türkistan’dan tarihte yaşadığı çağa göre sıralarsak Uygur Buia âlimi 

Komiraciva,Tata Tonga, Singqu Seli Tutung, Atsang, Müslüman Türk âlim-
lerinden Farabî, îbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, Ahmet 
Yükneki, Hoca Ahmet Yesevî, Lütfî, Alişir Nevaî, Uluğ Beg gibi pek çok 
âlim yetişmiştir. Onlar cihan-şümul eserleri ile ölümsüzleşen abide insanlar-
dır. Abduşükür Muhammed Emin işte bunlardan haz alarak kendini yetiştir-
miş bir âlimdir. O hayatım ardı arkası kesilmeyen istilalar ve ağır tahribat-
larla yok edilmeye ve unutturulmaya çalışılan manevî miraslarımızı harabe-
liklerden iğneyle kuyu kazarcasına kazıp çıkararak ecdadına layık olmayı 
hak eden bir bilim adamıdır. O, araştırma yaptığı sahanın genişliği, ele aldı-
ğı konuların derinliği, araştırma yapmadaki olağanüstü sürati, yazdığı eser-
lerin çokluğu ve yüksek kalitede olması, fikirlerinin ve düşüncelerinin çok 
yönlülüğü ve derinliği, çağ atlayan yaratıcı fikirlere ve özelliklere sahip olan 



Fəәlsəәfəә vəә sosial-siyasi elmləәr – 2016, № 1 
 

 - 34 - 

bir âlim ve düşünür olmasından dolayı çağdaş Uygur toplumunun içinden 
çıkan bilim adamlarının ve entelektüellerin içinde ilk sıraya yerleşmiştir. O-
nun çağdaş Uygur Türk kültürü ve ilmi için yaptığı eşsiz hizmetler, o vefat 
ettikten sonra daha da iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Onun kısacık hayatında 
insanlara bıraktığı yüzlerce eseri bugün arayış içindeki Uygur gençlerinin 
yolunu aydınlatmıştır. Onun ölümünden yaklaşık iki ay sonra onun hayatı ve 
eserleri üzerine kaleme alman: “Uygurlarda İcadiyetin (eser yazmanın) Kıy-
meti ve İcatkârin (eser yazanın) Kısmeti Meselesi” adlı makale ile “O, Artık 
Yok... ” adlı makale Doğu Türkistan’da büyük yankı uyandırdı. Uygurlar 
kendi içinden çıkan bu âlimin değerini ancak o öldükten sonra daha iyi anla-
maya başladı. 

Abduşükür Muhammed Emin’e göre, “Dünya yaratıldığından beri 
hayatını insanlığın saadeti ve huzuru için sarf edenlerin nispeti ötekilerine 
göre daha az olmuştur. O yüzdendir ki tarihin hemen hemen tüm çağlarında 
dünyaya "vefasız" sıfatı hep eklenmiştir. Dünya mı vefasız yoksa onu bu hâ-
le getiren insanlar mı? Bu insanoğlunun üzerinde dikkatle durması gerek 
bir meseledir. (Kaşgar, 1988). 

Ben Xinjiang Üniversitesi Tarih Fakültesinin ikinci yıllında iken 
(1987) üniversitemizin büyük salonunda onun bir konferansına katılmıştım. 
Konferansta o kendisi hakkındaki ithamlarla ilgili olarak sorulan bir soruya 
söyle cevap vermişti: “Gençler, bir bilim adamı çağındakilerin kendisi hak-
kında ne düşündüğüne değil sonraki neslin ne düşüneceğini dikkate almalı, 
eğer ben hakkımda söylenenlere cevap vererek kendimi savunmaya kalksay-
dım o eserleri yazmaya vakit bulamazdım. Arkadaşlar atalarımızdan kalan 
bir deyim vardır 4meyveli ağaç taşlanır" diye... Ne mutlu bana ki taşlanan 
meyveli ağaçlardan olabildiysem..."" Henüz 19 yaşındayken onun bu sözle-
rinin tam anlamını kavramada zorluk çektiysem de daha sonraki hayatımda 
âlimin o sözlerinin anlamını kavradığımda kendisine o zamanlar veremedi-
ğim hakkı vererek binlerce defa rahmetle anmışımdır. 

Abduşükür Muhammed Emin yine o konferansında şöyle demişti: 
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"Üniversitelerdeki kürsüler bir hoca için çok kutsal bir yer olup, hocaların 
kendi maharetlerini gösterebileceği yegâne sahnedir. Hocalar bu sahnede 
isminin önüne konulan unvanlarla değil aksine sahip olduğu bilgisi, hitabet 
kabiliyeti ve ikna kabiliyeti ile meşhur olurlar. Onun için bir üniversite ho-
cası kendi alanı ile ilgili tüm bilgilere sahip olmakla birlikte yaşadığı çağı, 
mensup olduğu milleti ve onun değerleri hakkında da temel bilgilere sahip 
olmalıdır. Aksi takdirde bu görevi hakkıyla yerine getiremez. 

Abduşükür Muhammed Emin, her konferansında ve yazılarında bilim 
insanlarının bilgilerinin geniş ve derin olması gerektiğini savunurdu. Ona 
göre bir insanın bildikleri ne kadar çok ve derin olursa, geçmişteki ve günü-
müzdeki olayları mukayese ederek değerlendirebilir ve sağlıklı sonuçlara u-
laşabilir. Böyle olursa gelecek hakkında isabetli öngörülere sahip olabil-
dikleri gibi insanlara daha çok yardımcı olabilirler. O, kendisi bu ilkelere sa-
hip olduğu için hayatı boyunca çağdaş dünyada sahip olması gereken temel 
bilgileri layıkıyla öğrenerek çağma damgasını vuran büyük eserleri verebil-
miştir ve eserlerinde ortaya koyduğu fikirleriyle mensubu olduğu toplumun 
yolunu aydınlatabilmiştir. 

Abduşükür Muhammed Emin, Farabî gibi cihan-şümûl âlimi tüm yön-
leriyle ortaya çıkararak onun manevî heykelini Türkistanlıların kalbine dik-
miştir. Klasik Uygur 12 makamı hakkındaki bilimsel çalışmalarıyla Uygur 
makam müziğinin dünyaya tanıtılmasında ve BM’nin koruması altındaki 
medenî miraslar listesine girmesinin bilimsel zeminini hazırlamıştır. O, çağ-
daş Uygur felsefe ve düşünce tarihini çağımızda ilk defa bilimsel zemine o-
turtan kişidir. Türkistan’da bulunan kaya taşlarındaki eski uygarlıkların izle-
rini sürüp onların eski Türklere ait olduğunu güçlü bilimsel teorilerle ispat 
eden ve dünyaya tanıtan bilim adamıdır. Ayrıca Çağdaş Uygur Rubaiciliği-
nin kurucusu ve üstadıdır. 

O, şimdi Çin işgali altında yaşamakta olan Uygur Türklerinin ruh dün-
yasını ve sosyolojisini inceleyerek onlardaki ruhî fakirlik, kadercilik, küs-
künlük, cesaretsizlik, zayıflık, güçsüzlük, ittifaksızlık, güvensizlik, tembel-
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lik, vurdumduymazlık, umutsuzluk, kıskançlık, şöhretçilik, fırsatçılık ve 
kendi milletine hainlik yapmak gibi psikolojik sorunların nedenlerini tarihi 
bilgilerin ve deneylerin ışığında araştırarak cesaretle yazabilen, konuşabilen 
ve bütün bu illetlerden kurtularak tarihte olduğu gibi yeniden ayağa kalkma-
nın da yollarını gösteren bir münevver kişidir... 

 
 

Assoc. Prof. Varis Çakan  
 

Contemporary Uygur Philosopher – Abdushukur Muhammed Emin 
(summary) 

 
Abdushukur Muhammed Emin is a thinker who has left a mark in XXth cent-

ury Uyghur history of culture and life of thought. His research on contemporary 
Uyghur literature, history and philosophy is a clear evidence of this. 

According to Muhammed Emin the values of people are measured by the va-
lues of their works. In this respect, the main task of the historian is not to throw 
land on historical facts, but to uncover them. Thinker, who considered phi-
losophical problems from the same point of view, studied the formation and devel-
opment of the modern Uighur philosophical system in full detail.  

 

Keywords: Abdushukur Muhammed Emin, Uyghur thought, history, 
Turkish literature, philosophy.  

 

Dos. Varis Çakan  
 

Müasir uyğur filosofu – Abduşükür Məәhəәmməәd ƏӘmin 
(xülasəә) 

 
Abdüşükür Məәhəәmməәd ƏӘmin XX əәsr Uyğur kültür tarixinəә vəә düşüncəә həә-

yatına damğasını vurmuş bir fikir adamıdır. Müasir Uyğur əәdəәbiyyatı, tarixi vəә fəәl-
səәfəәsi haqqındakı təәdqiqatları bunun əәyani sübutudur.  

Məәhəәmməәd ƏӘminin fikrincəә insanların dəәyəәri əәsəәrləәrinin dəәyəәri iləә ölçülür. 
Bu baxımdan tarixçinin əәsas vəәzifəәsi tarixi həәqiqəәtləәrin üstünəә torpaq atmaq deyil, 
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onları üzəә çıxarmaqdır. Fəәlsəәfi problemləәrəә dəә eyni baxış bucağı iləә yanaşan mütəә-
fəәkkir, müasir Uyğur fəәlsəәfi sisteminin təәşəәkkül vəә inkişafını bütün təәfəәrrüatı iləә 
təәdqiq etmişdir.  

 
Açar sözləәr: Abdüşükür Məәhəәmməәd ƏӘmin, Uyğur düşüncəәsi, tarix, Türk 

əәdəәbiyyatı, fəәlsəәfəә. 	  
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Məәn-Dünya münasibəәtindəә  
məәrkəәzi elementin dəәyişkəәnliyi məәsəәləәsi 

 
 

Səәlahəәddin Xəәlilov 

 
Dünya – məәrkəәzi həәr an dəәyişəәn, məәrkəәzindəә “şüurun obyekti” olan 

bir sistemdir. Biz nəәyi görürüksəә, nəәyi dinləәyiriksəә, nəә haqda düşünürüksəә – 
fikrimiz-zikrimiz nəәdəәdirsəә, nəәyəә yönəәlibsəә, o da həәmin məәqamda dünyanın 
məәrkəәzinəә gəәtirilir. Başqa sözləә desəәk, nəәyinsəә “dəәrk olunması”, nəәyinsəә 
məәnimsəәnilməәsi – onun xüsusi status alması deməәkdir. Bu status əәnəәnəәvi 
fəәlsəәfəәdəә predmetin, hadisəәnin idrakın obyektinəә çevrilməәsi, onun adi 
şüurda, adi danışıq dilindəә “diqqəәt məәrkəәzinəә gəәtirilməәsi” vəә ya “yada 
salınması” kimi ifadəә olunur.  

ƏӘslindəә bizmi nəәyi isəә məәrkəәzəә gəәtiririk, yoxsa nəә isəә özümü (yaxud 
hansı isəә kəәnar qüvvəәnin iradəәsi iləәmi) məәrkəәzəә gəәlir?  

Önəәmli olan odur ki, predmet sadəәcəә hansı isəә bir vakansiyaya, idrak 
lövhəәsindəә onun üçün ayrılmış yerəә, baxış fokusuna gəәtirilmir, bütövlükdəә 
bir dünya başqası iləә əәvəәz olunur. Yəәni məәrkəәzəә çəәkilməә ancaq predmetin, 
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maraq vəә ya təәdqiqat obyektinin yerdəәyişməәsi, fokusa gəәtirilməәsi olmayıb, 
bütün əәvvəәlki dünyanın yeni bir dünya iləә əәvəәzləәnməәsi deməәkdir.  

ƏӘslindəә, məәnim, səәnin vəә ya onun dünya matrisası fəәrqli olmaqla ya-
naşı, nəә isəә ümumi bir dünyanın varlığını qəәbul etməәk zəәrurəәti yaradır. Bu-
nun üçün dünyanın özünü bir məәrkəәzli dünya kimi deyil, çoxməәrkəәzli dünya 
kimi təәsəәvvür etməәk lazımdır. İmkanlar dünyasında nəә qəәdəәr varlıq vəә ya 
imkan varsa, bir o qəәdəәr dəә məәrkəәz var. Bizim gerçəәk, real saydığımız dün-
ya imkanlar dünyasının bu vəә ya digəәr vasitəәləәrləә bizəә açılmış, təәqdim olun-
muş hissəәsindəәn ibarəәtdir. Vəә bu hissəә məәnim üçün, səәnin üçün vəә onun ü-
çün əәsasəәn eyni olub, ancaq bizim fəәrdi həәyatımızdan dolayı fəәrqləәrəә ma-
likdir. Yəәni kimdəә isəә müəәyyəәn sahəәləәr, bölgəәləәr daha parlaq olub, bir baş-
qasında alatoranlıqda vəә ya qaranlıqda qala biləәr. Məәnim səәnli dünyam vəә 
səәnsiz dünyam... Bunlar eyni deyil. Amma səәn məәnim dünyamın heç dəә dai-
mi sakini deyilsəәn.  

Amma ümumi sahəә çox böyükdür. Daha doğrusu, bu baxımdan dün-
yanın xəәritəәsini çəәksəәk, burada müxtəәlif məәdəәniyyəәtləәr, milləәtləәr, sivilizasi-
yalar vəә s.-in bir-birinəә nəәzəәrəәn necəә yerləәşdiyini fəәrq edəә biləәrik. Yəәni eyni 
dövrəә, eyni bölgəәyəә, eyni milləәtəә, eyni təәhsil səәviyyəәsindəә olan adamlara aid 
sahəәləәr daha böyükdür. Zəәmanəә həәm dəә dünyanın müəәyyəәn bir təәxmini 
məәnzəәrəәsi deməәkdir. Başqa zəәmanəә başqa bir məәnzəәrəәyəә uyğun gəәləәcəәkdir.  

Həәmin ortaq dünya, məәnim, səәnin vəә onun şəәrti, nisbi – ortaq dünyası 
bizim hamımız təәrəәfindəәn “obyektiv reallıq” kimi qəәbul olunur.  Çünki biz 
əәminik (əәslindəә bu bir praktikanın, təәkrarın verdiyi əәminlikdir, bir dəә elmin 
verdiyi əәminlik var. Bunlar hamısı nisbi əәminlikdir) ki, bir dəәfəә gördüyümüz 
şey həәmişəә var vəә həәmişəә həәmin yerdəәdir. Onun həәrəәkəәt qanunauyğunluğu 
haqqında bir şey biliriksəә, deməәli, indi harada vəә necəә olduğunu da hesab-
laya biləәrik. Yəәni dünyanı bir dəәfəә gördüyümüz, eşitdiyimiz, kitablardan 
oxuduğumuz kimi, – “indi olduğu kimi” yox, dəәyişəәn bir sistem kimi qəәbul 
edəә biləәrik. Beləәlikləә, ilk yaxınlaşmada əәminlikləә tanıdığımızı, bildiyimizi 
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zəәnn etdiyimiz dünya, əәslindəә təәxmini vəә dəәyişkəәn vəә buna görəә dəә xeyli dəә-
rəәcəәdəә naməәlum vəә müəәmmalı bir dünya imiş.  

Sartr deyir: “Bizim həәr birimiz – şeyləәr içindəә şey, insanlar içindəә in-
sanıq”.1 Yəәni fenomenologiyanın gücü ancaq buna çatır. “Buna”, – yəәni həәr 
dəәfəә yeni, fəәrqli bir dünya əәvəәzinəә, yeni, fəәrqli şeyləәr, insanlar... ƏӘslindəә el-
mi dilləә deyilsəәydi, başqa sözləә, marksizmin bu sahəәdəәki terminologiyası 
nəәzəәrəә alınsaydı, “mühit” anlayışından istifadəә olunardı. Yəәni “şey – mü-
hit”, “insan – mühit”... ƏӘslindəә burada Avenariusun prinsipial koordinasiya 
prinsipi yada düşür. Məәrkəәzi “məәn” vəә mühit, bunlar arasında əәks-əәlaqəә mü-
nasibəәti... (Dünyanın işi beləәdir, bir çox təәlimləәr, mükəәmməәl vəә perspektivli 
ideyalar harada isəә yarımçıq atılır, bir başqaları həәmin ideyaya başqa kon-
tekstdəә vəә onun çox primitiv formalarında bir dəә qayıdırlar.)   

Lakin mühit nəәdir?  
“Burada çox vacib bir məәqama diqqəәt yetirməәk lazımdır: inikasla, ob-

yektiv gerçəәkliyin insana təәsir prosesinin istiqaməәti iləә sonrakı idrak prose-
sinin istiqaməәti bir-biri iləә üst-üstəә düşmür. İnsanın təәbiəәtəә, bütövlükdəә ob-
yektiv gerçəәkliyəә əәks-təәsiri yalnız müəәyyəәn müddəәtdəәn sonra – insan artıq 
daha yüksəәk məәnəәvi, informasiya-idraki səәviyyəәyəә çatdıqda – baş verir. Məә-
səәləәyəә bu cür yanaşdıqda daha bir məәqamı nəәzəәrəә almaq lazım gəәlir. Təәfəәk-
kürün, ali idrak fəәaliyyəәtinin subyekti insandırsa, təәbiəәtin insana təәsirinin, o 
cümləәdəәn, informasiya təәsirinin subyekti təәbiəәtdir. Xarici mühitin verdiyi 
informasiya insanı onun iradəәsindəәn asılı olmayaraq dəәyişir, məәnəәviliyin ye-
ni səәviyyəәsinəә yüksəәldir. Bu məәqamda insan obyekt rolunda çıxış etmiş o-
lur. Beləә olduqda insanı subyekt kimi nəәzəәrdəәn keçirəәn əәnəәnəәvi yanaşmaya 
dəәyişiklikləәr gəәtirməәk lazım gəәlir”.2  

“Həәləә insanın yaradıcı, şüurlu fəәaliyyəәtin subyekti kimi çıxış etməәdiyi 
dövrdəә dəә təәbiəәt ona təәsir göstəәrirdi (duyğu orqanları vasitəәsiləә). İnikas ma-
teriyanın xassəәsi olduğundan, ali heyvanlar eyniləә insandakı kimi duyğu or-
                                                
1 Ж.-П.Cартр. Основополагающая идея феноменологии Гуссерля: 
интенциональность // Проблемы метода. М., Академический проект, 2008, с. 180.  
2 S.Xəәlilov. Elm haqqında elm, Bakı, 2011 s. 396 
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qanlarına malik olduğundan inikasın ali formasını inikas prosesinin tarixi in-
kişafından ayırmaq düzgün olmazdı. İnikasın bütün səәviyyəәləәrindəә məәrkəәzi 
komponent (xarici təәsirin əәks olunduğu predmet) obyekt rolunda çıxış edir. 
Subyekt rolunda isəә təәsirin məәnbəәyi, maddi mühit (bizim mövzu baxımın-
dan – təәbiəәt, obyektiv gerçəәklik) çıxış edir”.1  

Deməәli, xarici amilləәrləә yanaşı, məәrkəәzi komponentin xarici mühitin, 
təәbiəәtin təәsiri altında açıqlanan daxili həәrəәkəәtverici qüvvəәləәri dəә nəәzəәrəә alın-
malıdır. Məәsəәləәyəә bu cür yanaşdıqda təәfəәkkür insanla təәbiəәtin qarşılıqlı təә-
sirləәri kontekstindəә əәks təәsirin vasitəәləәnməә sistemi kimi çıxış etmiş olur. 

Bundan başqa, bu problem həәləә ki, lazımi fəәlsəәfi təәhlili aparılmayan 
başqa səәviyyəәləәrdəә vəә başqa formalarda da təәzahür edir. Bu kimi problem-
ləәrəә kitablardan, başqa insanlardan vəә s. informasiyanın əәldəә edilməәsini aid 
etməәk olar. Burada informasiyanı qəәbul edəәn insan təәsirin obyekti kimi çıxş 
edir, subyekt rolunu isəә müəәllim, başqa alim, alimləәr birliyi, kitab müəәllifləә-
ri oynayır. Həәr bir halın incəәlikləәrinəә varmadan, subyekt-obyekt münasibəәt-
ləәrinin ümumi struktura malik olduğunu vurğulamaqla kifayəәtləәnməәk istəәr-
dik. Lakin əәsas məәsəәləә əәtraf mühitin vəә digəәr bilik məәnbəәləәrinin insana təәsiri 
prosedurunun gerçəәklikdəә yer almış daha mürəәkkəәb prosesləәrin hissəәsi kimi 
nəәzəәrdəәn keçirilməәsidir. 

Təәbiəәtin insana təәsiri (passiv inikas) tarixəәn ilkin olmaqla insanla təәbi-
əәtin qarşılıqlı münasibəәtləәrinin sonrakı mürəәkkəәbləәşməә (vasitəәləәnməә) prose-
sindəә səәhnəәdəәn getməәdi: o, mühüm komponentləәrdəәn biri kimi yeni struktu-
ra qatıldı. Tamamiləә yeni bir təәsirin – insan təәsirinin meydana gəәlməәsi vəә 
bütün istiqaməәtləәrdəә insanın fəәallığının artması iləә əәlaqəәdar insanla təәbiəәtin 
qarşılıqlı təәsirləәrinin strukturundakı bu ilkin element kölgəәdəә qalmış, təәdqi-
qatçıların nəәzəәrindəәn qaçmışdır.”2 

   Həәr bir adam özünü bu vəә ya digəәr dəәrəәcəәdəә, müxtəәlif səәviyyəәləәrdəә 
dəәrk edir. Amma əәslindəә insanın özü haqqında təәsəәvvürü gerçəәkliyəә uyğun 

                                                
1 Yenəә orada.  
2 Yenəә orada. 
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olmaya da biləәr. ƏӘn pisi odur ki, insanlar öz obrazını, öz modelini çox vaxt 
təәrəәfkeşlikləә, obyektivlikdəәn uzaq, bəәzəәn həәtta idealizasiya etməәkləә ya-
radırlar. Bəәzəәn başqalarını özləәrindəәn daha çox tanıyırlar. Çünki başqalarına 
münasibəәtdəә daha obyektiv olurlar.  

Lakin insan özünü olduğu kimi dəәrk etməәyəә çalışsa da, bu eləә asan 
məәsəәləә deyil. O öz sifəәtinəә aynada rahatca baxa biləәr, amma iç dünyasını 
göstəәrəәn ayna tapmaq çəәtindir. Beləә bir funksiyanı yerinəә yetirəәn “ayna” – 
əәslindəә fəәlsəәfəәdir. Yəәni insan özünü qapalı olduğu vaxtda, təәnhalıqda, ayrı-
lıqda deyil, ancaq dünya iləә münasibəәtdəә dəәrk edəә biləәr. Dünya iki fəәrqli vəә-
ziyyəәtdəә öyrəәnilir: insanın müdaxiləәsi olmadan, obyektiv şəәkildəә; bu – el-
min funksiyasıdır. Bir dəә İnsanın, “məәn”in iştirakı iləә, yəәni insanlaşmış, 
“məәn”ləәşmiş dünya – bunu öyrəәnməәk əәdəәbiyyatın, səәnəәtin funksiyasıdır.  

“Məәn” – mahiyyəәtdir. “Məәn” – həәm başlanğıc, həәm dəә sondur. Lakin 
dünya iləә Allah arasında seçim edəәrkəәn, fəәlsəәfəә dəә iki qütbəә ayrılmışdır. 
“Məәn”-i bu dünyaya pəәrçimləәyəәn, başlanğıcı da, sonu da bu dünyada axta-
ran fəәlsəәfəәləәr vəә bir dəә başlanğıcda da, sonda da Allahı görəәn, “Məәn”-in həә-
dəәfi olaraq Allahı seçəәn fəәlsəәfəәləәr. 

ƏӘbu Turxan təәlimindəә dünya əәbəәdi sonsuz vəә tükəәnməәz olan imkanlar 
dünyasıdır. Həәr bir insanın model-dünyası ancaq bir an əәrzindəә aktuallaşa 
bilir. Vəә bu an sonsuz kiçik olduğu təәqdirdəә insanın dünyası heçliyəә çevrilir. 
ƏӘbu Turxanın fəәlsəәfəә iləә dini uzlaşdırmaq təәşəәbbüsləәrindəәn biri məәhz bu 
məәsəәləәyəә aiddir. İmkanlar dünyası zaman vəә məәkan çəәrçivəәsinəә salınmadan, 
yəәni bütövlükdəә vəә tamamiləә ancaq Allah təәrəәfindəәn aktuallaşdırıla biləәr. 
Allahın dəәrgahında imkan iləә gerçəәklik eyniyyəәt təәşkil edir; çünki imkan 
dünyası heçlik yox, varlıqdır. Buna yaxın mövqedəәn çıxış edəәn sufiləәr beləә 
hesab edirləәr ki, var olan ancaq Allahdır, qalan həәr şey fanidir, heçlikdir. 
Lakin ƏӘbu Turxan təәlimindəә məәsəәləә bir qəәdəәr başqa cür qoyulur. Burada 
söhbəәt Allahın varlığından-yoxluğundan getmir; söhbəәt dünyanın O-nun ira-
dəәsi iləә var olmasından, varlığından gedir. Yəәni əәslindəә insanın ancaq bir za-
man anı vəә əәn kiçik məәkan kontiniumu çəәrçivəәsindəә (guya) aktuallaşdıra 
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bildiyi model-dünyadan fəәrqli olaraq, Allah üçün öz yaratdığı dünyanın həәm 
zaman, həәm məәkan rakursunda bütün nöqtəәləәri aktuallaşa biləәndir.  

Burada məәkan-zaman kontiniumuna transfer edilmiş bir problemin 
başqa bir rakursdan da işıqlandırılmasına ehtiyac vardır. Bu – yaradıcılıq ra-
kursudur. İnsanın nəәyi isəә “yaratması” vəә Allahın yaratması köklü surəәtdəә 
fəәrqlidir. İnsan istəәniləәn anda vəә istəәniləәn məәkanda yarada bilmir. Bunun 
üçün ona müəәyyəәn məәkan vəә zaman kontiniumu verilməәlidir. İkincisi insan 
heçdəәn yaratmır, o nəәyi isəә sadəәcəә dəәyişir vəә bu dəәyişiklik zaman axınında 
baş verir. İnsanın dünya haqqında düşüncəәləәri mexaniki dünyagörüşü iləә 
məәhdudlaşdığı vaxtlarda bu problem özünü daha aydın şəәkildəә göstəәrir. Be-
ləә ki, insanın bütün yaradıcılığı hansı isəә şeyləәrin vəә onların hansı isəә hissəә-
ləәrinin məәkanda yerini dəәyişməәkləә həәyata keçir. Məәsəәləәn, dülgəәr ağacdan 
masa düzəәldirsəә, bu ağacın müəәyyəәn hissəәləәrini atır, müəәyyəәn hissəәləәrini kəә-
sib o birisinin yanına gəәtirir vəә onunla calaşdırır; yəәni təәbiəәtdəә öncəәdəәn ha-
zır şəәkildəә olan şeyləәrin məәkanını dəәyişməәkləә iş görür.  

Həәr bir insan öz boyuna biçilmiş bir həәyat yaşayır. Onun üçün ön-
cəәdəәn ölçülüb-biçilmiş bir həәyat. Lakin insan müəәyyəәn bir yetkinlik həәddin-
dəәn sonra özü dəә ölçməәyəә başlayır vəә daha yüksəәk yetkinlik məәqamına çata 
bilirsəә, onda öz həәyatını həәm ölçür, həәm dəә biçir. Yəәni bu həәyat birinci məәr-
həәləәdəә dəәrk olunmuş, şüurlu bir həәyatdır, lakin burada həәləә insan öz həәyatını 
özü qura bilmir. Burada şüur hadisəәləәrdəәn, həәyatdan sonra gəәlir. İkinci məәr-
həәləәdəә isəә insan öz həәyatını özü seçir; yəәni söhbəәt şüurlu surəәtdəә qurulmuş 
bir həәyatdan gedir. 

İnsanın öz həәyatını dəәrk etməәsi vəә gəәləәcəәk həәyatını düşünülmüş surəәt-
dəә qura bilməәsi ancaq fəәlsəәfi düşüncəә sayəәsindəә mümkün olur. Lakin həәr bir 
insan fəәlsəәfi düşüncəә səәviyyəәsinəә qalxa bilmir vəә böyük əәksəәriyyəәt dəәrk o-
lunmamış, kor-təәbii bir həәyat yaşayır. 

Məәqsəәd az sayda özünü vəә dünyanı dəәrk etmiş insanın əәldəә etdiyi işıq-
lanmanı, özünüdəәrk vəәrdişini başqalarına da çatdırmaq, hamının istifadəәsinəә 
verməәkdir. Lakin bu mümkündürmü? Həәləә ki, biz ancaq bilikləәri ötürəә bili-
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rik. Yəәni insanlar arasında daxili işıqlanmanın, əәqli enerjinin ötürülməәsi, 
transformasiya praktikası bəәlli deyil. Ona görəә dəә həәr şey öncəә məәntiq qəәlib-
ləәrinəә, bilik formasına salındıqdan sonra özgəәləәşəә bilir, sanki hamı üçün 
ümumi olan fəәzaya, kosmosa çıxır vəә ancaq bundan sonra başqalarının qəә-
bul edəә bilməәsi üçün yararlı olur. Daha doğrusu, ötürülməә dil vasitəәsiləә 
mümkün olur. İnsan öz yaşadığı halı da, keçirdiyi duyğuları da fəәlsəәfəәnin, 
elmin, ya da səәnəәtin dili iləә ötürəә bilir. 

Həәr bir insanın filosof olması təәbii ki, mümkün deyil. Lakin filosoflar 
insanı, dünyanı, yaşadıqları həәyatı dəәrk etməәkləә bəәrabəәr bunu başqalarına 
çatdırmağın üsullarını da işləәyib-hazırlaya bilirləәrmi? 

Bir var özünüdəәrk, yəәni insanın öz şəәxsi həәyatını sanki kəәnardan mü-
şahidəә edəәrəәk anlaması vəә özü iləә özündəәn kəәnarlaşdırdığı “Məәn” arasında 
dialoqu, qarşılıqlı anlaşmanı sonrakı həәyat təәcrübəәsindəә istifadəә etməәsi, bir 
dəә var əәldəә olunmuş bilikləәrin mücəәrrəәdləәşdirilməәsi, şəәxssizləәşdirilməәsi, 
şəәxsi həәyatın dışına çıxarılması vəә sanki ümumiyyəәtləә insana, insanla dün-
yanın münasibəәtləәrinəә aid olan bu bilikləәri sisteməә salması, ümumiləәşdirməә-
si vəә onlardan bütöv nəәzəәri bir təәlim yaratması. 

Lakin sonrakı məәrhəәləәdəә bu şəәxssizləәşmiş, mücəәrrəәd bilikləәr sistemi – 
fəәlsəәfəә – yenidəәn həәyata enməәli vəә özü filosof olmayanların həәyatını işıqlan-
dırmalıdır. 

Fəәlsəәfəәnin təәdrisindəә məәqsəәd insanların dünyagörüşünü zəәnginləәşdir-
məәk, onlara öz həәyatlarının məәnası haqqında düşünməәk vəәrdişləәri aşılamaq, 
dünyada baş verəәn hadisəәləәrin daha dəәrin qatlardakı səәbəәbləәri aşkara çıxar-
maqda yardımçı olmaqdır. Amma özü filosofluq edəә bilməәyəәn, öz həәyatına 
düşünülmüş münasibəәt bəәsləәyəә bilməәyəәn, dünyaya öz “Məәn”inin işığında 
baxa bilməәyəәn adamlara bilik, məәlumat halına salınmış fəәlsəәfəә surroqatı təәq-
dim etməәkləә insanlar nəә dəәrəәcəәdəә özünüdəәrk vəәrdişi əәldəә edəә biləәr? 

Elm vəә səәnəәt üçün bu problem daha rahat həәll olunur. Beləә ki, elmi bi-
likləәr asanlıqla formallaşdırılır, riyaziləәşdirilir, sistemləәşdirilir vəә başqaları-
nın da rahatlıqla həәzm edəә biləәcəәyi hala salınır. Yəәni əәkilmiş hansı isəә bir 
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bitki, meyvəә vəә s. yetkin hala çatdırıldıqdan sonra (məәhsul yetişdikdəәn, ha-
zır olduqdan sonra) adamların istifadəәsinəә verilir. Meyvəәni vəә ya hansı isəә 
xörəәyi yeyəәn adam onun necəә yetişdirilməәsi vəә ya necəә hazırlanmasını təәs-
əәvvür etməәyəә dəә biləәr. Amma kal meyvəәni vəә ya həәləә hazır olmamış xörəәyi 
yeməәk mümkün deyil. Fəәlsəәfəә meyvəәnin (fəәlsəәfəә bağçasında meyvəәnin – 
ideyaların) yetişdirilməәsi prosesidir, amma onun ötürülməәsi, paylanması vəә 
başqaları təәrəәfindəәn məәnimsəәnilməәsi başqa xarakterli prosesləәrdir. 

Bəәlli bir məәsəәləәdir ki, filosofu təәhsilləә, təәlimləә hazırlamaq olmaz. 
Amma bu da bəәllidir ki, bir çox universitetləәrdəә fəәlsəәfəә fakültəәləәri var 

vəә müəәyyəәn qisim adamlar fəәlsəәfəәdəәn dissertasiya yazıb elmi dəәrəәcəә alırlar. 
Beləә təәəәssürat yarana biləәr ki, guya filosof hazırlanır. Amma əәslindəә bu 
kadrlar fəәlsəәfəә meyvəәləәrini əәkib-becəәrməәk, yetişdirməәk üçün yox, onları 
paylamaq vəә məәnimsəәtməәk üçün hazırlanırlar. Sadəәcəә filosofluğun fəәlsəәfi 
bilikləәri yadda saxlayıb sonra təәbliğ vəә təәdris etməәk işindəәn nəә dəәrəәcəәdəә 
fəәrqli olduğunu nəәzəәrəә almaq lazımdır. Baxmayaraq ki, Kanta görəә, insanın 
metafizikaya (filosofluğa) təәbii meyli vardır1, amma bu meyl çox az adam-
larda realizasiya oluna bilir. 

ƏӘslindəә insanın özü haqqında düşünməәyəә heç vaxtı da olmur, çünki 
min illəәr boyu ictimai təәrəәqqi buna gəәtirib çıxarıb ki, əәməәk bölgüsü getdikcəә 
daha çox diferensiallaşıb. İnsanlar əәslindəә hansısa bir təәsadüf üzündəәn bu vəә 
ya digəәr sahəәdəә ixtisaslaşıb vəә, deməәli, bütün diqqəәtini dəә məәhz həәmin sahəә-
yəә yönəәldib. 

ƏӘməәk bölgüsü insanın tamlığını əәlindəәn alır vəә onun özünün dəә 
bölünməәsinəә gəәtirib çıxarır. 

İnsan öz bütövlüyünəә qayıtmaq üçün sanki tarixi keçmişəә dönməәli vəә 
digəәr insanlarsız təәbiəәtləә üz-üzəә dayanmalıdır. Yaxud heç olmasa həәrdəәn bir 
cəәmiyyəәtdəәn ayrılaraq özünəә qapılmalı, vəә cəәmiyyəәt vasitəәsiləә deyil, bir təәk 
olaraq, vahid bir varlıq kimi dünya iləә münasibəәtini aydınlaşdırmalıdır. Bu 
işləә əәslindəә ancaq filosoflar məәşğul olurlar. Başqa sözləә desəәk, filosofluğun 
                                                
1 Кант И., Критика чистого разума //Сочинения в 8 т. Т. 3; М.: Чоро, 1994, с. 53-54. 
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bir şəәrti dəә cəәmiyyəәtin fövqünəә qalxmaqdır. Cəәmiyyəәtəә daxil olan, onun 
strukturunda hansısa bir yer tutan vəә bununla da mövcud ictimai münasibəәt-
ləәrin daşıyıcısına çevriləәn vəә ya ictimai varlığın bir zəәrrəәsi olan insanlar öz 
bütövlüyündəәn könüllü vəә ya könülsüz, şüurlu vəә ya şüursuz surəәtdəә imtina 
etdikləәrinəә görəә filosofluq məәqamına qalxa bilmirləәr. ƏӘslindəә əәn pisi bunu 
şüursuz etməәkdir, çünki şüurlu surəәtdəә bölünməәk, parçalanmaq, biçilməәk vəә 
hansı isəә ümumi böyük bir işin bir hissəәsi olmaq o deməәkdir ki, şüurlu su-
rəәtdəә dəә həәmin yollarla geriyəә qayıtmaq vəә yenidəәn öz tamlığını əәldəә etməәk 
imkanı, şansı həәləә qalmaqdadır. Bu yolu şüursuz surəәtdəә gedəәnləәr isəә bu 
qaranlıq labirintləәrləә heç vaxt geri dönəә bilməәzləәr, yəәni onlar öz bütövlüyü-
nəә qayıtmaq vəә hansı isəә məәqamda dünya iləә təәkbəәtəәk dayanmaqla filosof-
luq məәqamına yüksəәlməәk şansını artıq itiribləәr. Vəә insanların böyük əәksəә-
riyyəәti yolu gözü bağlı getdikləәrindəәn düşdükləәri yer dünyanın, hissəәsi, 
yarımçığı onlar üçün sanki dünyanı əәvəәz edir vəә onlar özü dəә bu yarımçıq 
dünyada yarımçıq insan olaraq yaşayırlar. 

İki yarımçığın münasibəәti. Vəә nəә qəәdəәr beləә gözü bağlı insan varsa, 
bir o qəәdəәr dəә beləә yarımçıq münasibəәtləәr var. Bu münasibəәtləәr həәr biri fəәr-
didir, təәkcəә həәmin adamı vəә təәkcəә həәmin situasiyanı səәciyyəәləәndirir vəә bəәşəә-
riyyəәt üçün məәna kəәsb etmir. Bəәşəәriyyəәt üçün məәna kəәsb edəәn çoxları üçün, 
əәksəәriyyəәt üçün eyni olan, təәkrarlanan vəә bununla da müəәyyəәn qanu-
nauyğunluğu ifadəә edəәn münasibəәtləәrdir. Fəәlsəәfəә isəә əәslindəә çoxları da deyil, 
ümumiyyəәtləә insanı, insan ümumisini bir tam halında intixab edəәrəәk onu 
dünyanın da bölünməәmiş, paralanmamış dünyanın əәsasını özündəә ehtiva 
edəәn vəә bütöv dünyanı simvolizəә edəәn, bütöv dünya adından çıxış etməәk əәz-
mindəә olan bir dünya ... 

Bütöv dünya obrazı bütöv insanın dünya haqqında təәsəәvvürüdür. Ya-
rımçıqların təәsəәvvürü isəә yarımçıq dünyalardır. Daha doğrusu, heç dəә dünya 
olmayıb onun tör-töküntüsüdür. 

ƏӘslindəә həәyat özü iki təәrəәfin münasibəәtidir. Yarımçıq insanın bütöv 
həәyatı ola bilməәz, çünki “kor atın kor da nalbəәndi olar”. “Aşıq gördüyünü 
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çağırar”, “kar könlündəәkini anlayar”. 
İxtisaslaşmış insan heç şübhəәsiz müəәyyəәn məәnada asimmetrik vəә bəә-

zəәn həәtta degeneratdır, yəәni bütün başqa sahəәləәrdəәki zəәif inkişafına rəәğməәn 
müəәyyəәn bir sahəәyəә dair bilik vəә qabiliyyəәtləәri müqayisəә olunmaz dəәrəәcəәdəә 
böyük olur. Vəә buna görəә dəә o, bütöv ahəәngdar insan obrazından çıxmış vəә 
spesifik, fəәrqli bir obraza yiyəәləәnmişdir. Lakin bu heç dəә o deməәk deyil ki, 
onun işindəәki bütövlük ruşeyimi həәmişəәlik itmişdir. İnkişafdan qalmış o bü-
tövlüyün obrazı ruşeyim halında həәr halda həәmin insanda qalmaqda davam 
edir. Vəә həәyat onun qəәlbinin sarı siminəә toxunanda, dünya həәrdəәn bir öz a-
həәngdar bütöv obrazı iləә onun gözü qarşısında sayrışanda onun içindəәki o 
bütöv sanki canlanır vəә insan bir anlığa sanki tamlıq əәldəә edəәrəәk həәyatın həә-
qiqi böyük məәnasını da duymuş olur. Bu cür ixtisaslaşmış insanların ahəәn-
gini təәmin etməәk, ona bütöv dünya obrazının gözəәlliyini yaşatmaq missiya-
sını öz üzəәrinəә əәdəәbiyyat vəә səәnəәt götürür. ƏӘdəәbiyyat bizim üçün virtual bir 
dünya qurur vəә bu dünyanın bütövlüyü ixtisaslaşmış yarımçıq insanda çatış-
mayan dünyanın o biri üzünü ona göstəәrir. Vəә real dünya bu obrazlı dünya 
iləә tamamlanmış olur. İnsan öz bütövlüyünəә qovuşur. 

Bir qramlıq daş dünyanın kiçik bir parçası dünyanın sonsuzluğu mü-
qabilindəә sonlu bir ölçüyəә malikdir. Bir qramlıq hava isəә bütün dünyaya ya-
yılır vəә sanki dünyanı ehtiva edir. 

Ağıl bilikləәr qismindəә sıxlaşmış, qəәlibləәnmiş duyğular olmaqla, ye-
nidəәn seyrəәləәrəәk dünyaya yayılmaq imkanını artıq itirmişdir. Duyğular isəә 
hava kimi mütəәhəәrrik, çevikdir. Bir damla duyğu buxarlanarsa, yenidəәn bü-
tün dünyanı fəәth edəә biləәr. Daha doğrusu, biz öz duyğumuzla dünyanı ehtiva 
etməәk əәzmindəә oluruq. Vəә biz öz bilikləәrimizləә bu böyük dünyadan qoparıl-
mış ayrı-ayrı lokal varlıqları nəә qəәdəәr üst-üstəә yığmalıyıq ki, yenidəәn dünya 
obrazı yarada biləәk?! 

ƏӘdəәbiyyat ona görəә insanı bütövləәşdirəә bilir ki, o, duyğuları oyadır. 
Elm ona görəә insanı parçalayır ki, o dünyanın getdikcəә daha çox kiçik hissəә-
ləәrindəә lokallaşıbdır. 
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İnsanlara fəәlsəәfəә öyrəәtməәkdəә məәqsəәd əәslindəә onlara öz bütövlüyünü 
qaytarmaq, kamil, bütöv həәyat yaşaya bilməәk şansı verməәkdir. Bu, çox çəәt-
indir. Musiqi vəә poeziya bu funksiyanı daha rahat yerinəә yetirəә bilir. Fəәlsəәfəә 
isəә həәmin bütöv obrazı duyğulardan yox, ağılın özündəәn inşa etməәyəә çalışır. 
Bölünmüşləәrin yenidəәn birləәşdirilməәsi... Lakin bu “konstruktor” hissəәləәrin-
dəәn həәrəә bir cür dünya quraşdırır. Qurur, yaradır vəә bununla da özünü dəә həәr 
dəәfəә yenidəәn qurmuş olur. 

Duyğularsız filosof ola bilməәz. Yəәni fəәlsəәfəә ancaq duyğuların vasitəәsi-
ləә bütövlüyəә nail ola bilir. Bu, spesifik bir duyğudur. Fəәlsəәfəә tarixindəә buna 
həәmişəә “eşq” deyilibdir. Birləәşdirici duyğu – eşqdir. 

   İnsan hansı əәməәlləәri edir, nəә kimi ictimai funksiyanı yerinəә yetirir, 
başqaları iləә münasibəәtdəә bir “öz” olaraq hansı mövqeyi təәmsil edir? 

Bu sualların cavabını axtardıqda, biz insanın arzu vəә ideallarına, 
“fəәaliyyəәt”  proqramına, bilik vəә bacarıqlarına qayıtmaq məәcburiyyəәtindəә-
yik. Lakin burada da differensiallaşmaya, identifikasiyaya  ehtiyac var. Beləә 
ki, insan həәyatının əәsas göstəәricisi bilik olsa idi, onda meyar kimi ancaq kəә-
miyyəәt göstəәricisi göstəәrilməәli olardı. Beləә ki, bilikləәrin məәzmunu müəәyyəәn 
sahəәdəә çalışan bütün insanlar üçün əәsasəәn eynidir. Fəәrqləәr az, ümumi cəәhəәt-
ləәr isəә çoxdur. Kiminsəә az vəә ya çox bilməәsi onu səәciyyəәləәndirəәn əәsas amil 
ola bilməәz. İnsanları fəәrqləәndirəәn daha çox dəәrəәcəәdəә onları həәyat amalı, nəә-
yəә can atmasıdır. Beləә bir atalar sözü var: “Niyyəәtin hara, məәnzilin dəә ora”. 
Lakin insanın bütün həәyatı boyu vahid bir niyyəәti, məәqsəәdi olmur.  Həәyatda 
kiçik vəә böyük planlar olur. Vəә müəәyyəәn bir məәqsəәdin əәldəә edilməәsi daha 
böyük bir məәqsəәd üçün yol açır.  

Beləә düşünsəәk ki, insanın  bütün fəәaliyyəәti onun özü təәrəәfindəәn şüurlu 
surəәtdəә planlaşdırılır, özü özünəә həәyat yolu seçir, - sadəәlövhlük olardı. Xari-
ci təәsirləәr, ictimai normalar, əәnəәnəә vəә tendensiyalar, əәxlaqi dəәyəәrləәr, dini ka-
nonlar, həәtta predrassudkalar vəә qəәti dəәbləәr, təәsadüfəәn düşdüyün lokal icti-
mai mühitin, kollektivin təәsiri vəә s. – bunlar hamısı insanın gündəәlik həәyatı-
na vəә bəәzəәn bütövlükdəә həәyatına ciddi təәsir göstəәrir.  
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Bütün xarici təәsirləәrəә rəәğməәn öz həәyat yolunu özü seçəәn,  düşünülmüş 
surəәtdəә müəәyyəәnləәşdirəәn şəәxsləәr dəә vardır, lakin onlar azlıq təәşkil edir. İstəә-
niləәn halda biz “şəәxsi həәyat”, “həәyatın məәnası” dedikdəә, məәhz bu azları nəә-
zəәrdəә tutacağıq. Çünki yerdəә qalanların həәyatı onların özü təәrəәfindəәn deyil, 
ictimai mühit təәrəәfindəәn təәklif vəә təәlqin  oluna biləәr.  

ƏӘslindəә insan həәyatının məәnası onun əәqli, hissi vəә ya əәməәli fəәaliyyəәti-
nin (funksionirovaniye) həәr hansı birinin mütləәqləәşdirilməәsi hesabına deyil, 
onların qovuşuğunda, bütün aspektləәri ehtiva edəәn bütövlükdəә üzəә çıxır. 

R.Dekart, E.Husserl vəә “düşünürəәmsəә, deməәli, mövcudam”  xəәttinin   
digəәr davamçıları məәhz əәqli,  düşüncəәni məәrkəәzi element kimi götürürləәr. 

Lakin  şəәxsi həәyatın seçilməәsindəә, yaşanmasında əәqlin rolu nəә qəәdəәr-
dir? Yuxarıda biz bilikləәrin hamı üçün əәsasəәn eyni məәzmun daşıdığını qeyd 
etmişdik. Bəәs əәql? İnsan öz hissi təәcrübəәsindəәn deyil, düşüncəәləәrdəәn hasil 
etdiyi bilikləәrləә səәciyyəәləәnəә biləәrmi? Bir insanın düşüncəәsi başqasının dü-
şüncəәsindəәn nəә iləә fəәrqləәnir? ƏӘn azından məәntiq bütün insanlar üçün eyni-
dir. Riyaziyyat da eynidir. Yenəә dəә bunları məәnimsəәməәk vəә istifadəә etməәk 
dəәrəәcəәsi fəәrqli ola biləәr. Amma bütün məәnimsəәyəәnləәr eyni bir şeyi, məәzmu-
nu məәnimsəәmiş olurlar. Vəә bütün insanlar düşüncəәnin “normalarına” məәha-
rəәtləә əәməәl etsəәləәr, onlar bu aspektdəә eyni olacaqlar.  Yaxud əәqlin məәnbəәyi 
kimi hansı isəә kosmik zəәka, dünya loqosu vəә s. götürüləәrsəә, onda bunun da 
hamı üçün eyni olduğu nəәzəәrəә alınmalıdır. Başqa sözləә desəәk, əәql insanın 
fəәrdi həәyatı üçün ancaq vasitəә ola biləәr; həәyatın özü ola bilməәz.  

Bəәs onda insanı fəәrdiləәşdirəәn, onun şəәxsi həәyatını səәciyyəәləәndirəәn, 
onu özünəә tanıdan vəә “öz”-ü üzəә çıxaran nəә ola biləәr? ƏӘgəәr biz yenəә dəә hissi 
təәcrübəәyəә qayıtsaq, burada da yenəә hamı üçün ümumi olan əәsasəәn təәkrarla-
nan təәcrübəәləәr vardır. Lakin bununla yanaşı, fəәrdi, unikal, çox əәziz, doğma 
yaşantılar da olur ki, bunlar insan həәyatının əәn parlaq səәhifəәləәri olmaqla ya-
naşı, həәm dəә onun siması, göstəәricidir. Beləә səәhifəәləәr insanın cari, əәnəәnəәvi, 
“normal” həәyatı iləә deyil, daha çox dəәrəәcəәdəә yaradıcılıq fəәaliyyəәti iləә bağlı-
dır. Çünki məәhz yaradıcılıq aktında insanın əәsl təәbiəәti, onun özü üzəә çıxır. 
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A.-T.Timiniçka məәhz bu zəәrurəәti nəәzəәrəә alaraq yazır: “Birincisi vəә əәn önəәm-
lisi həәyat loqosu insanın yaradıcı yaşantısında müxtəәlif radiasiyalanmalarda 
əәks olunduğundan onun kəәşfi həәyat loqosuna çıxışı (доступ) mümkün et-
mişdir”. “First and foremost the discovery of human creative experience al-
lowed us access to the logos of life, for it is reflected in human creative ex-
perience in its manifold radiation.” 1 Daha sonra A.-T.Timiniçka “həәyat on-
topoezisinin” açılışına aparan yolu göstəәrir: “Biz son məәntəәqəәni tapmışıq vəә 
bizim kompasımız idrakda deyil, qəәrarlaşmaqda olan-fəәrdiləәşdirici həәyatın 
sferasına daxil olan insanın yaradıcı aktındadır. Biz həәyat loqosunu aşkarla-
yan qəәrarlaşmanı ilkin ibtidai təәbiəәtindəә şəәrh edirik. Yalnız bir addım sonra 
qəәrarlaşan həәyatın, həәyatın ontopoezisinin bütün sahəәsi aşkarlanır   

Husserl fenomenologiyası fəәrdi həәyatın identifikasiyası üçün yetəәrli 
deyil. Burada önəә çəәkiləәn məәqamlar fəәrd üçün, şəәxsi həәyatlar üçün deyil, 
hansı isəә abstrakt “ümumi insan” üçündür. Amma insan üçün doğma dünya-
ya pəәncəәrəә ancaq onun şəәxsi həәyatından açıla biləәr.  

Dünyanın məәrkəәzindəә “Məәn” dayanır. Vəә fəәlsəәfəәnin məәqsəәdi məәhz 
məәrkəәzindəә “Məәn” dayanan bir dünya modeli qurmaqdır. A.-T.Timiniçka-
nın da əәsas məәqsəәdləәrindəәn biri məәhz insan həәyatını önəә çəәkməәk, dünyaya 
insanın həәyati dəәyəәrləәri prizmasından baxmaq vəә dünyanın arxitektonikasın-
da məәrkəәzi element kimi hansı isəә idraki prosesi, bilikləәri, konkret duyğuları 
vəә s. deyil, həәyatın özünü görməәkdir: “Həәyat ilkin olaraq fəәlsəәfəә vəә kons-
truktivlik məәnasını verir. O, əәtraf aləәmdəәn ayrılma, dünyanı öz əәtrafına çe-
virəәn fəәrdiləәşməә anlamına gəәlir. 

“Fəәlsəәfi axtarışı sıx intuisiyalar, ideyalar, idrak qığılcımları aləәmin-
dəәn, Kantın bildirdiyi kimi, “kompassız tufanlı dəәnizdəәn” keçəәn səәyahəәt he-
sab edəәrəәk, onun başlanğıc nöqtəәsini göstəәrməәyin böyük əәhəәmiyyəәti vardır. 
Biz idraki həәyatın yolunu cəәhdləәrimizi izoləә etməәkləә deyil, bütöv olaraq ö-
zündəә varlığımızdan çəәkəәcəәyik. 

                                                
1 Anna-Teresa Tymieniecka. The Fullness of the Logos in the Key of Life. Book 1. The 
Case of God in the New Enlightenment. Springer, 2009. p. xxxiii. 
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«Can» sözü çox vaxt «nəәfs» sözünün sinonimi kimi işləәnsəә dəә, bir qəә-
dəәr fəәrqli məәna çaları da vardır. ƏӘksəәr dilləәrdəә «canlı» olmaq «nəәfəәs almaq» 
sözü iləә üst-üstəә düşür.  

Lakin canlılığın bir şəәrti dəә vardır. Canlı canlıdan doğulur. Başqa söz-
ləә, bütün canlılar genetik varislikləә, nəәsil artımı sayəәsindəә dünyaya gəәlir vəә 
müəәyyəәn bir müddəәt əәrzindəә canlı olaraq qaldıqdan sonra ölüb gedirləәr. Həә-
yat doğuluş vəә ölüm arasında bəәrqəәrar olur.  

Öləәnləәr sonradan dirilmir.  
Lakin «canlanma» sözü bir qəәdəәr geniş məәnada da işləәnir. Yəәni nəә isəә 

həәləә tam ölməәyibsəә, əәlverişli şəәrait yaradıldıqda (vəә ya müalicəә olunduqda) 
yenidəәn canlana biləәr. Burada söhbəәt canlı olanın canlanmasından gedir. 
Yəәni yönü həәyatdan ölüməә doğru olan həәrəәkəәt istiqaməәtini yenidəәn həәyata 
doğru dəәyişir. Bitki nəәdəәn solur? Suyumu çatmayanda, işığımı, gübrəәsimi? 
Solmuş bir bitkiyəә su verdikdəә vəә ya işığa çıxartdıqda o canlanır. ƏӘsas məә-
səәləә odur ki, bitkinin məәhz nəәyəә vəә nəә qəәdəәr ehtiyacı olduğu nəәzəәrəә alınsın. 
Potensial imkan bitkinin özündəәdir. Onun realizasiyası üçün material (vəә ya 
enerji) isəә kəәnardan alınır. Canlanmaq o zaman baş tutur ki, mühitin imkan-
ları məәrkəәzi ünsürün ehtiyaclarını təәmin etmiş olsun.  

  
Şeyləәr canlı vəә cansız deyəә iki qrupa ayrılır. Cansız olanların can-

lanması qeyri-mümkün hesab olunur.  
Lakin biz «canlanma»nı universal bir kateqoriya kimi nəәzəәrdəәn keçi-

rəәcəәyik. Yəәni cansız şeyləәrin dəә canlanması şəәrtləәrini araşdıracağıq.  
Canlı aləәm proqramlaşmışdır. Lakin cansız aləәmin predmetləәri dəә öz-

ündəә müəәyyəәn informasiya saxlayır; onları müəәyyəәn forması vəә strukturu 
vardır. Bu forma hansı isəә ideyanın kopiyasıdır. Bu kopiyanın canlanması 
da kəәnardan enerji təәləәb edir. İdeyanın canlanması üçün enerji məәnbəәyi an-
caq insanların intellektual potensialı hesabına əәldəә ediləә biləәr. İdrak prose-
sindəә insanın diqqəәti cisməә yönəәlir vəә cismin müəәyyəәn bir obrazı yaranmış 
olur. Bu zaman biz nəәyin canlandığını nəәzəәrdəә tuturuq? 
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Cisimdəәki ideya (onun strukturu, forması) kopiya olduğuna görəә can-
lanmaq imkanına malik deyil. O ancaq mayalandırmada iştirak edəә biləәr. 
Canlı ideyanın doğulması ancaq bu ideyaların orijinalına əәlçatanlığı (dos-
tup) olan insanın imkanı daxilindəәdir.  

İnsan ruhu da bütün ideyaları canlı şəәkildəә özündəә saxlamır. Onlar bir 
qayda olaraq passiv fondda yerləәşirləәr. Cismani dünyada olan kopiyalarla 
təәmas nəәticəәsindəә insanın passiv fonda olan ideyaları aktivləәşəә bilirləәr. San-
ki bu, bir «mayanlanma» prosesidir vəә bunun nəәticəәsindəә passiv ideyalar 
canlana bilirləәr.  

Canlanmış ideyalar – eləә həәmin o fenomenləәrdir ki, Qəәrbdəә bu barəәdəә 
xüsusi təәlim yaradılmışdır.  

Bütün mübahisəә bunun üzəәrindəә gedir ki, fenomenləәr predmetləәr insan 
şüuru arasında nəә kimi bir mövqe tuturlar. Onların predmetəә aidiyyəәti, o-
nunla adekvatlığı nəә dəәrəәcəәdəәdir. Kanta görəә, predmet özü («özlüyündəә 
şey») dəәrkolunmazdır. Bəәs dəәrk etdiyimiz nəәdir?  

E.Husserləә görəә, şüurun yönəәldiyi, istiqaməәtləәndiyi fenomenləәrdir. 
Yəәni söhbəәt predmetdəәn deyil, onun məәnasından gedir. Digəәr təәrəәfdəәn, var-
lıq kimi biz məәhz fenomeni götürürük vəә predmetin öz varlığı vəә bütövlük-
dəә dəәrki isəә isəә idrakın imkanı xaricindəә qalır.  

Yum aqnostisizmindəә fəәrqli olan cəәhəәt budur ki, orada söhbəәt hissi 
obrazdan gedir. Yəәni dəәrk olunan predmet özü yox, bizim şüurumuzda yara-
nan hissi obrazdır. Bu obrazın predmetəә nəә dəәrəәcəәdəә uyğunluğu məәsəәləәsi id-
rak xaricindəәdir. Model eyni bir modeldir. D.Yum da, Kant da, E.Husserl dəә 
idrakın obyekti kimi maddi reallıq kimi qəәbul olnunan hansı isəә konkret 
predmeti deyil, onun obrazını, surəәtini, şəәklini götürürləәr. Lakin Yumda bu 
surəәt hiss orqanları vasitəәsiləә yarandığı halda, Husserldəә hissləәrdəәn təәmiz-
ləәnmiş halda, xalis məәna kimi başa düşülür. Bu surəәtin hissləәrdəәn təәmizləәn-
məәsi, əәqlin həәr cür psixoloqizmləәrdəәn azad olması vəә məәnanın xalis şəәkildəә 
məәnimsəәnilməәsi Husserlin yaradıcılığında mühüm məәsəәləәləәrdəәn biridir.  
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Lakin hissləәr özü dəә tamamiləә fəәrqli səәviyyəәləәrdəә olur. Koqnitiv duy-
gular – duyğu üzvləәri vasitəәsiləә predmet haqqında alınan məәlumatların qav-
rayış şəәklindəә formalaşmasına xidməәt edir. Bu hissi obraz predmetəә zahiri 
əәlaməәtləәrinəә görəә bəәnzəәyir. Daha doğrusu, biz beləә hesab edirik. Lakin pred-
metdəәn təәsirləәnməәk başqa cür dəә ola biləәr. Yəәni biz onun rəәngi, forması, səәsi 
vəә s. fiziki göstəәriciləәrindəәn çıxış edəәrəәk obraz qurmur, əәksinəә, bu hissi in-
formasiyalardan azad olaraq, sadəәcəә qeyri-aşkar yollarla bizdəә yaradılan 
hansı isəә təәəәssüratla kifayəәtləәnirik. Daha doğrusu, cismin zahiri əәlaməәtləәri 
arxa plana keçir vəә biz ancaq onun yaratdığı hissi yaşantını, emosional vəә-
ziyyəәti nəәzəәrəә alırıq. Lakin bu yaşantı bizim üçün anlaşılmazdır. Sanki hansı 
isəә abstrakt bir obraz təәdricəәn diferensiallaşır vəә bizim hissi vəәziyyəәtimizləә 
predmet arasında gizli əәlaqəәləәr aydınlaşır. Çox vaxt isəә beləә aydınlaşma get-
məәdiyindəәn biz öz hissləәrimizdəәn vəә onların məәnbəәyindəәn bixəәbəәr qalırıq.  

Hissi obrazlardan fəәrqli olaraq, ideya obrazı bizim ilkin bilikləәrimizləә 
bağlıdır. Leybnis deyir: «Bilikləәr ideyalar vasitəәsiləә əәldəә olunur, beləә ki, id-
rak ancaq ideyalarla əәlaqəәlidir».1 

Necəә ki, ayrı-ayrı şeyləәr proqramlaşdırılmışdır, necəә ki, bütövlükdəә 
təәbiəәt proqramlaşdırılmışdır… 

Necəә ki, həәr bir canlı proqramlaşdırılmışdır vəә onlar bütövlükdəә təәbiəәt 
kontekstindəәki makroproqrama daxildirləәr… 

Necəә ki, həәr bir insan proqramlaşdırılmışdır. Eləәcəә dəә, bütövlükdəә cəә-
miyyəәt bir orqanizm kimi öz daxili inkişaf qanunauyğunluğu vəә daxili həәrəә-
kəәtverici impulslara malikdir. Eləәcəә dəә ideya dünyası nisbi müstəәqilliyəә, 
müəәyyəәnliyəә, avtonomluğa malikdir.  

Necəә ki, həәr bir insan düşüncəәsi müəәyyəәn nisbi müstəәqilliyəә malikdir, 
eləәcəә dəә əәql dünyası avtonomdur vəә onun özünün daxili qanunauyğunluğu 
vəә obyektiv inkişaf yolları vardır. Sadəәcəә insan bəәzəәn bu yollardan birinəә 
düşür vəә yol insanı aparır.  

                                                
1 Г.В. Лейбниц. Сочинения в 4-х томах, т. 2, М., Мысль, 1983, с. 363.  



Fəәlsəәfəә vəә sosial-siyasi elmləәr – 2016, № 1 
 

 - 54 - 

E.Husserlin dediyinəә görəә, «antik insan özünü azad əәqləә uyğun forma-
laşdıran insandır. Yeniləәşmiş «platonizməә» görəә bu o deməәkdir ki, insan 
özünü təәkcəә etik məәnada deyil, onu əәhatəә edəәn bütün dünyanı, bəәşəәriyyəәtin 
sosial-siyasi varlığını yenidəәn – azad əәqldəәn, universal fəәlsəәfəәyəә uyğun qur-
malıdır».1  

Lakin insan özünü bir təәrəәfdəәn bəәşəәriyyəәtin təәcrübəәsi kontekstindəә, di-
gəәr təәrəәfdəәn dəә, təәbiəәtin fonunda, onun bir hissəәsi kimi təәsəәvvür etməәk məәc-
buriyyəәtindəәdir. Həәm dəә təәbiəәt özü hansı isəә bir ideyanın təәcəәssümü olmaqla 
yanaşı, müəәyyəәn bir təәcrübəәnin dəә gerçəәkliyidir. Leybnis yazırdı: «Məәkan 
(yer) şeyləәrin nizamıdır».2 Nizam isəә artıq logosun təәcəәssümüdür. Bu məәna-
da məәkan özü logosun, bir təәrəәfdəәn yanaşdıqda, ilahi ideyanın, digəәr təәrəәf-
dəәn, əәqlin daşıyıcısıdır. Beləәlikləә, məәkanın mental relyefi insanın idealları 
iləә yanaşı, kollektiv hissi təәcrübəәnin (K.Q.Yunq) vəә şüuraltı hafizəәnin başqa 
bir rakursda, baxış bucağında təәcəәllisidir. 

 
Prof. Dr. Salahaddin Khalilov 

 
The Problem of Central Element Changeability in I-World Relation 

 (summary) 
 

This article is addressed to the problem of central element changeability in I-
World relation. According to the author, the world is a system with a changeable 
center. And this center is composed of “subject of consciousness”. In this respect, it 
is possible to talk about the existence of different worlds stemming from various 
subjective approaches and common world based on general convictions. It is also 
possible to divide the world into two - the world of possibilities and the world of 
realities. 

Describing the nature of these classifications, the writer examines place of 
“I” in the creation of world center and its interpretation. And for this, he clarifies 

                                                
1 Э.Гуссерль. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. 
Введение в феноменологическую философию. Пер. с нем. Д.В.Скляднева. С.-Пб., 
2004, стр. 22-23. 
2 Г.В. Лейбниц Сочинения в 4-х томах, т. 2, М., Мысль, 1983, с. 222.  
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differences in meaning between scientific, artistic and philosophical cretaivity and 
analyzes cognitive process of the human being from a different point of view.  

 

Keywords: phenomenology, I-World, World center, different worlds, 
cognition. 

 
Prof. Dr. Salahaddin Halilov 

 
Ben-Dünya İlişkisinde Merkezi Unsurun Değişkenliği Sorunu  

 

(özet) 
 

Makalede Ben ve Dünya ilişkisindeki merkezi öğenin değişkenliği sorunu 
ele alınmaktadır. Yazara göre dünya değişken merkeze sahip bir sistemdir. Bu mer-
kez ise “bilincin öznesi”nden oluşmaktadır. Bu bakımdan, çeşitli öznel yaklaşım-
lardan kaynaklanan farklı dünyaların ve genel kanaatler üzerine oluşturulmuş ortak 
dünyanın varlığından söz edilebilir. Ayrıca dünyayı, imkanlar dünyası ve gerçek-
likler dünyası biçiminde de ikiye ayırmak mümkündür.  

Bu tasniflerin mahiyetini açıklayan yazar, dünyanın merkezinin oluşturulma-
sında ve onun anlamlandırılmasında Ben’in yerini irdeler. Bunun için ise bilimsel, 
sanatsal ve felsefi yaratıcılık arasındaki anlam farklılıklarını açıklar ve insanın 
idrak sürecini farklı bir bakış açısıyla ele alır.   

 

Anahtar kelimeler:  fenomenoloji, Ben-Dünya,  dünyanın merkezi, farklı 
dünyalar, idrak.  
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Sosial epistemoloji 
  

 
 

Düşünce Üretiminde  
Zaman Bilincinin Yeri 

 
 

Ayhan Bıçak* 
 
Giriş 
 
İnsan akılla açıklanırken akıl da ürettiği düşüncelerle açıklanmaktadır. 

Aklın ürünü olan bilgilerin belli bir konu hakkında özelleştirilmeleri o ko-
nuyla ilgili düşünceleri meydana getirmektedir. Düşünce, bir sorun ya da 
konu hakkındaki bilgilerin sistematik sunumunu yaparak konu ya da soru-
nun haritasını çıkarmaktır. Düşüncelerde olması gerekenler arasında tutarlı-
lık, konunun temel unsurlarının incelenmesi ve konunun bütünlüklü bir şe-
kilde ortaya konması da vardır. Belli bir konu hakkında ileri sürülen görüş-
ler o konu hakkındaki düşüncelerden biri olmaktadır. Kültürel bir varlık ola-
rak insan, kültürel yapıyı kuran ve sorunlarını çözen düşüncelerle varoluşu-
nu sürdürmektedir. İnsanın, ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen kurum-

                                                
* Prof. Dr.; İstanbul Universiteti, Fəәlsəәfəә kafedrasının müdiri. 
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lar, değerler ve gelenekler, belli bir konu hakkında ileri sürülen düşüncelerin 
yaygın olarak kullanımlarından meydana gelmektedir. İhtiyaçları gidermek 
ve sorunları çözmek için geliştirilen düşünceler kaynak açısından kişisel ol-
makla birlikte sorun çözme başarısına bağlı olarak hızlı bir şekilde toplum-
sallaşmaktadır.   

Düşüncelerin doğruluğu ve değişmezliği arasında kurulan bir bağ var-
dır. Temel değer sistemlerini, kurumları, gelenekleri ve tümelleri açıklayan 
bilgilerin tanrısal kökten geldiklerine inanıldıklarından bu konulardaki dü-
şünceler doğru ve değişmez kabul edilmektedirler. Değişmezlik kurgusu, 
evren tasavvurunun inanca dayandırılarak açıklanmasında kendisini göster-
mektedir. Evren tasavvuru, Tanrı’nın varlığı, evrenin oluşumu, dünyanın ya-
şanılır hale gelmesi, insanın yaratılması, insanın sahip olduğu nitelikler, na-
sıl yaşaması gerektiği ve ölümü açıklayan en üst seviyede ve en geniş kap-
samlı teorik düşünce örneğidir. Bu yapı inançlar üzerinden açıklandığında 
değişmezlik duygusu yaratmaktadır.  Benzer şekilde, kültürün yapısını oluş-
turan, ihtiyaçlar, değerler, kurumlar ve gelenekler de biçimsel olarak değiş-
mezlik duygusunu beslemektedirler. Tanrı, evrensellik, zorunluluk, yasalı-
lık, doğa gibi unsurlar değişmezliği temsil etmektedirler. Zihnin çalışması 
ve kültürel dünyanın kurulması değişmez olanların esas alınmasıyla  gerçek-
leşmektedir. Başka bir deyişle, zihnin çalışması ve üretimi değişmez oldu-
ğunu kabul ettiği ilkelerle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda düşünce üre-
timinin her aşamasında değişmezliği kabul  edilen değerlerin bulunması şart 
gözükmektedir. 

Düşünce üretimi zamansallığı içerdiğinden zamanın üç boyutu1 dü-
şüncelerin meydana gelişlerinde etkili unsurlardır. Kişinin duygu durumları 
zamanın boyutlarını algılamasına bağlı  olarak değiştiği gibi düşünceler de 
duygu durumlarının etkisinde değişmektedir. Değişmezlik kurgusu ile de-
ğişkenliğin sürekliliği arasındaki çelişkiyi insan kendilik bilinciyle aşmakta-

                                                
1 “Zamanın üç boyutu” deyəәrkəәn heç dəә “zamanın üç ölçüsü” deyil, “zamanın üç halı” 
nəәzəәrdəә tutulur. – Red. 
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dır. Kendilik bilinci, yapısı gereği insanın kökeni, süreci ve geleceği sorun-
larıyla ilgili olduğundan, zamanın üç boyutunu içermektedir. İnsan, sorun 
yaratan bir varlık olarak da kültürel yapıyı ve toplumsal düzeni her zaman 
zorlamaktadır. İhtiyaçların tam olarak karşılanamaması, imkansızlıklar, yeni 
ortaya çıkan sorunlar, toplumlar arası ilişkiler, hem kişilerin hem de toplum-
ların sürekli sorunlarla boğuşmalarına neden olmaktadır. Toplumsal düzen-
lerin sürekliliği, kültürel yapılardaki eksiklikler ile hataların giderilmesine 
ve toplumsal sorunların çözümüne bağlıdır. Her sorun ve ona ilişkin gelişti-
rilen çözüm önerileri ve uygulamalar toplumların değişmelerini sağlamak-
tadırlar.  

İnsanlık tarihinin son bin yıllarında giderek artan oranlarda kişisel dü-
şünceler daha belirgin olarak tanınıp bilinmeye başlamışlardır. Hemen her 
konuda çok sayıda kişi kendi düşüncelerini oluşturmakta ve kamuya sun-
maktadır. Bunlar düşünce birikimlerinin artmasını ve ilgili düşüncelerin ge-
lişmelerini sağlamaktadırlar. Medeniyetler ve medeniyetleri oluşturan top-
lumlar düşüncelerin çeşitlenmesine ve zenginleşmesine öncülük etmişlerdir. 
Modernleşme süreci ve sürecin gelişmesinde belirleyici olan sömürgecilik 
anlayışı ise toplumların düşünce üretimini dumura  uğratmıştır. Batı dışı 
toplumlar 19. ve 20. yüzyıllarda, sorunları hakkında düşünce üretiminde ba-
şarılı olamamışlar ve buna bağlı olarak söz konusu sorunlarını çözememiş-
lerdir. Günümüz şartlarında düşünce üretiminin önündeki zorluklar, “zama-
nın bilinci” ve “yöntem anlayışları” bağlamında aşağıda değerlendirilmek-
tedir. 

 
Şimdi 
 
İnsan kültürel ortamında, üç boyutlu zaman içinde yaşar. Çocukluğun-

dan itibaren gelenekler, görenekler, kurumlar tarafından biçimlendirilerek, 
toplumun insan tipine uygun bir tarzda yetiştirildiğinden, gündelik hayatta 
ihtiyaç duyduğu bütün değerler toplum tarafından ona öğretilmiştir. Top-
lumsal yapıda içkin olan zaman ve boyutlarını, birey, toplumun kendine öğ-
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rettiği biçimde kullanır. Toplumsal ortamda genellikle şimdi en baskın za-
man boyutu olarak öne çıkar. Çünkü şimdi, yaşanılan durum olduğundan, 
gerçektir. Acı, korku, kaygı, sevgi, sevinç, özlem, tutku gibi her türden duy-
gu durumu “şimdi”de gerçekleştiğinden, bireyin düşünce ve eylemlerini 
doğrudan etkiler. Duygu durumları bireyi şimdi çerçevesinde, en kısa zaman 
dilimi olan ana bağlar ya da onu an içine sıkıştırır. Bu sıkışıklık zamanın 
kendisinden kaynaklanmamaktadır; tersine, insanın kendi kendine verdiği 
ve psikolojik zamanla yaşanılan bir ceza gibidir. 

İnsanı eylemlerinde motive eden kaynaklardan biri olan psikolojik za-
man duygusu, eylemin kalitesi, başarısı, başarısızlığı, kısacası, eylemin her 
durumunda ve her türlü sonucunda yer alır. Psikolojik zaman duygusunu 
besleyen unsurlar arasında, ölüm, ego, hazlar, heyecanlar, korkular ve çıkar-
lar önemli bir yere sahiptirler. Geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış, varlığı 
ile yokluğu belirsiz olan şimdi, bireylerin yaşadığı psikolojik zamanla geniş-
letilir ya da daraltılır. Kişi, güzel anların hızla tükenmesini, çaresizlikle iz-
ler; zor anlar, bitmek tükenmek bilmeyen asırlar gibi gelir. Kendini şimdiyle 
sınırlayan kişi, küçücük olumlu ya da olumsuz gelişmelerden etkilendiğin-
den ve etkiler işe yansıdığından çoğu zaman olumsuz sonuçlar elde edil-
mektedir. Anın içine sıkışan kişi, durumunun farkında olmayarak, olumlu 
gelişmelere bağlı olarak kendini yüceltir. Yücelik duygusuna kapıldığında 
da gerçeklikten uzaklaşıp yanlış üzerine yanlış yapar; özellikle, genelin için-
de duran engelleyici unsurları göremediğinden ayakları yerden kesilir. O-
lumsuz gelişmelerde ise, her şeyin olumsuz olduğunu ve bu olumsuzluklar 
arasında ezilerek yok olup gideceği sanısını yaşar. An içine sıkışanlar, ister 
olumlu isterse olumsuz gelişmeler karşısında olsun, geneli goremediklerin-
den, bir bakıma ayrıntıda boğulurlar. Çok küçük bir alanda kendilerini sıkış-
tırmışlardır. Kendini böylesine kapatmak, dışarıda olup bitenleri önemseme-
mek ya da onlardan korkmak anlamına gelmektedir.  

Üç boyutlu zamanın özelliklerinin farkına varmak, bir tür ‘hiçlik’i 
keşfetmek olduğundan bireyin psikolojik zamanın etkisine girmesine neden 
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olur. Bilinmeyenden gelip, bilinmeyene giden sonsuzluk içinde bir “an” ya-
şanıldığını kavramak, hiçliğin içine düşmektir. Ayrıca dünyanın evrendeki 
mini minnacık yeri, insanlığın yeryüzündeki çok kısa olan varlığı ve bireyin 
dünyadaki nokta büyüklüğündeki konumu, hiçlik duygusunu besleyen kay-
naklar arasındadır. Hiçliği keşfettikten sonra, bundan kurtulmanın yolları 
aranmıştır. Genellikle de iki tür çözüm yolu benimsenmiştir: İlki ve en genel 
olanı, kültürel çözüm olan dindir. Bunun yanında dünyagörüşleri, ideoloji-
ler, önemsenen mesleki uğraşılar da bu öbek içinde değerlendirilirler. İkinci 
yol ise, bireysel tutumlarla ortaya çıkmaktadır. Birey benimsediği bir yolla 
varoluşu ve hiçliği değerlendirmektedir. Kültürel çözümleri, tarihsel geli-
şimleri içinde toplumlar üretmiştir. Kültürel çözümler, bir yandan dünyanın 
ve insanın kökenini verirken, diğer yandan da kültür içinde nasıl davranıla-
cağını, ne türden sorunları hangi yolla çözeceğini, gelenek-görenek, kurum 
ve inançlarıyla ortaya koymuştur. Ayrıca ölümden sonra yaşanılacak hayatın 
özellikleri de belirlenmiştir. Böylelikle, toplum ve birey belli bir form içinde 
tutulmuş olur. Kültür tarafından üretilen bu formlar, insanın evrendeki an-
lamını ortaya koyduğundan, toplum ve birey hiçlik duygusunu yaşamaz ya 
da çok az yaşar. Hiçlik duygusu, genellikle, entelektüel düzeyi yüksek bi-
reylerde ortaya çıkmaktadır. Entelektüeller, evren hakkında çok daha fazla 
bilgiye sahip olduklarından ve bilgilerin artmasına bağlı olarak şüphelerinin 
çoğalmasından, insanlık ile bireyin zamandaki sürelerini ve evrende kapsa-
dıkları mekanın boyutlarını görebildiklerinden, hiçlik duygusuyla sık sık 
yüzleşirler. Bu kişiler hiçlik duygusundan kurtulmanın yollarını aramakla 
birlikte, yeni bir yol bulunamamıştır. Önerilen yollar, bazı değerler çerçeve-
sinde hayatı yeniden yorumlamak ya da ilk efsanelere kadar geri giden eski 
evren tasavvurlarını dönüştürerek yeni bir evren tasavvuru geliştirmektir.   

Canlılığın özellikle de insanın, en önemli çıkmazlarından biri, ölüm 
korkusudur. Çünkü ölüm, bir bakıma yok olmak anlamına gelmektedir. Do-
laysıyla insan, sürekli olarak yok olmaktan kurtulmanın arayışı içinde ol-
muştur. Bu kaygıyla şimdiyi dolu dolu yaşamak sevdasındadır. Dolu yaşama 
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kaygısı, birçok konuda saçmalamaya ya da hatalara götürmektedir. Belli bir 
telaşla koşuşturmakta kendi kendini bitirmektedir. Zamanın boyutlarının or-
taya koyduğu, kavranılması güç büyüklükleri hisseder gibi olduğunda, kül-
türde hazır bulunan – din, dünyagörüşü, ideoloji gibi- sığınaklara girer. Sığı-
naklar ona, nefes alma imkanı vermektedir.   

20. yüzyılda, şimdiki zaman, zamanın geçmiş ve gelecek boyutlarına 
baskın olmaya başlamıştır. Ölümü çağrıştıran geçmiş zamana karşı, hayat ve 
şimdiki  zaman, bütün Avrupa’yı saran edebi, felsefi ve siyasi bir temadır. 
Şimdiki zamanın varlığının kaçınılmaz bir  biçimde kabına sığmayacak ka-
dar büyümesine, kuşkusuz piyasa taleplerinin, tüketim toplumunun isleyişi-
nin, bilimsel ve teknik değişmelerin ve her şeyin (eşyaların, olayların, kişi-
lerin) çabucak demode olmasına neden olan medyadaki gelişmelerin  belir-
leyici rolü  vardır. Böyle bir ortamda, kişinin karakteri tüketicilik üzerine 
kurulur. Kişisel varoluş tüketicilik temeline oturtulduğundan ve en çok tüke-
tenler en erdemli (!) bireyler sayıldığından, tüketicilik en üstün değerlerden 
biri olmuştur. Tüketicilik, ihtiyaçların ötesinde, sürekli yeni olan şeyin pe-
şinden koşmayı gerektirdiğinden, şimdi, belirleyici   zaman boyutu olarak 
öne çıkmaktadır. Yeni olan şeye şimdi ve burada sahip olma arzusu, bireyi 
şimdiye hapsetmektedir. Bireyin bu hapis hayatından nasıl kurtulacağı, gü-
nümüzün en önemli sorunları arasındadır.  

Şimdi duygusunun yönlendirdiği kişilerin hem kendi hem de toplum-
sal sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştirmesi pek muhtemel gözükme-
mektedir. Sorun hakkında çözüm önerisinde bulunmak sorunu kavramakla 
mümkündür. Sorunları üç boyutlu düşünebilmek onları kavramanın esas 
şartlarından biridir. Sorun üç boyutlu olduğundan âna sıkıştırılamaz; sor-
unun geçmişi ve geleceği birlikte düşünülmediği sürece sorunu kavramak 
mümkün değildir. Şimdinin tuzağına düşmüş kişiler, ne içinde boğuldukları 
sorunları ne de çözmekle yükümlü oldukları sorunları kavrayabilirler. Bun-
lar ancak kendilerine verilen işleri, üreticinin isteğine uygun bir şekilde yeri-
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ne getirme becerisine sahip olabilmektedirler. Ömürlerini harcadıkları çalış-
ma alanlarında taklitçilikten öteye geçememektedirler.  

 
Geçmiş  
 

Zamanın “geçmiş” boyutu, insan olmanın esasını teşkil ettiğinden ve 
kültürdeki bütün veriler geçmiş boyutunun göstergeleri olduklarından, kolay 
anlaşılmaktadır. İnsan kültürel bir varlık olarak, geçmiş boyutuna zorunlu-
lukla bağlıdır. İnsanlık tarihinin bütününde, toplumlar kendi yaşama tarzla-
rını belirleyen değerlerin geçmişte oluştuğu bilinciyle düşünmüş ve yaşa-
mışlardır. Günümüzde modern anlayışın hakim olması sonucu, geçmişle 
olan zorunlu bağlantı çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. İlki, modern ön-
cesi anlayışı sürdürerek, geçmişte oluşmuş değerlere göre yaşamanın doğal 
seyrini izleyenler. Bu türden toplumlar büyük ölçüde ortadan kalkmışlardır. 
İkincisi, hakim medeniyetin tarihini bütün toplumların ortak tarihi olarak 
sunma çabası. Üçüncüsü, modern değerlerin yarattığı bunalımlardan kurtul-
mak için geçmiş değerleri yücelterek savunma eğilimidir. Burada sadece za-
manı yorumlayış açısından ikinci ve üçüncü öbekte yer alanların tavırlarını 
tartışacağız.  

Modernlik adı altında sunulan değerleri üreten toplumların tarihleri, 
hakim medeniyetin tarihini oluştururlar. Medeniyeti oluşturma sürecinde yer 
almayanlar, medeniyetin ürettiği kurumları, anlayışları benimseyen toplum-
lar, farklı tarihlere sahip olmakla birlikte, kendilerini hakim medeniyetin bir 
parçası olarak görme ve gösterme kaygısını güçlü bir şekilde yaşarlar. Bu 
tavrın haklı gerekçeleri olmakla birlikte, yarattığı sorunlar çözümsüz gözük-
mektedir. İktisadi ve siyasi yapılar, eğitim ve sağlık anlayışları, gündelik ha-
yatta kullanılan araç ve gereçler, haklı gerekçeler arasında sayılırlar. Ayrıca 
bu değerleri üreten toplumların geçmişleriyle ilişkileri, toplumsal sorunları 
çözebilme yeteneklerini koruduklarından, çok sağlıklı bir şekilde devam et-
mektedir. Ancak baskın medeniyetin oluşumunun dışında kalan toplumlar, 
bu medeniyeti üreten toplumların tarihlerinin bir parçası olamazlar. Çünkü 
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söz konusu toplumlar birçok bedel ödeyerek kazanımlar elde etmiş ve me-
deniyetlerini oluşturmuşlardır. Başka bir topluma ait tarihin parçası olma ça-
bası, kendi tarihsel değerlerini reddetmeyi gerektirdiğinden, çözüm üretme 
kaygılarını ortadan kaldırdığı gibi, ait olduğu toplumu tam bağımlı hale geti-
rerek kişiliksizleştirmektedir. Bu tavrın arkasında, kendi tarihlerinde modern 
değerlere uygun yapılanmaların olmaması iddiası yatar. Modern değerler en 
üstün unsurlar kabul edildiklerinden, onları üreten toplumlar da, toplumlar 
hiyerarşisinin en üstünde yer alırlar. En üstün olana tapınmak da meşrudur! 
Ancak asıl sorun, toplumlar hiyerarşisinin en üstünde olan toplumların diğer 
toplumlara nasıl batkılarının ve onları nasıl kullandıklarının farkına varılma-
masıdır.  

Kendilerine ait olmayan kafaya sahip çıkmaya çalışanların en önemli 
sorunu, kendi kafalarının ne duruma geldiğinin farkına varamamalarıdır. Sa-
hip olmaya çalıştıkları üstün değerlere ulaşamamanın yarattığı acıyla, günah 
keçisi ararlar. Halbuki tarihsel gerçeği kavramak için, parçası olmak iste-
dikleri toplumların tarihlerini dikkatlice okuduklarında, arzularına neden 
ulaşamadıklarını anlayacaklardır. Öte yandan, hakim medeniyetin kurum ve 
değerlerini kabul edip kullanmakla onları üretmek, dönüştürmek, çok farklı 
zihinsel faaliyetleri gerektirmektedir. Kabul edip kullanmak, kopya temelli 
bir anlayışken, üretmek, yeni şeyler yaratmak anlamına gelmektedir. Kopya-
lar, hiçbir zaman asılları gibi olamayacağından, toplumsal sorunların çözü-
münde de istenilen sonuçları veremeyeceklerdir. Bu çıkmazın oluşmasında 
en belirgin unsurlardan biri, kendi toplumsal geçmişini yok sayarak, kendini 
bir başka topulumun parçası olarak görme yanılgısıdır. 

Günümüz insanının yaşadığı sıkıntılar, modern hayat tarzıyla çok ya-
kından ilişkilidir. Bu sorunu tartışmaya geçmeden önce bazı noktaları açığa 
çıkarmakta fayda vardır. İnsanların yaşama şartları, her zaman sıkıntılıdır. 
Sıkıntılar, insanı zamanın gelecek ve geçmiş boyutlarına yönlendirir. Ge-
lecek boyutu üzerinde aşağıda durulacaktır. Geçmişe yönelme ise bireysel 
ve toplumsal olmak üzere iki türlüdür. Bireysel olan, bireyin geçmişinde iyi 
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günlerini hatırlama temeline dayanır. Şimdiki olumsuz durumu, geçmişteki 
iyi durumla karşılaştırarak, geçmişin daha iyi olduğu duygusunu yaşar. Bu 
karşılaştırmayı yaparken, genellikle geçmişte yaşadığı olumsuz durumları 
hatırlamaz ya da hatırlamak istemez. Ayrıca bazı insanlar için geçmişteki 
hayatları, gerçekten de şimdikinden çok daha iyi olabilir. Bunların geçmişi 
özlemeleri doğaldır. Ancak geçmiş yüceltildiğinde, sorun ortaya çıkmakta-
dır. Geçmişin tümüyle iyi olduğu düşüncesi, mantıksal olmayıp, şimdideki 
sıkıntıların yarattığı duygu durumuna bağlıdır.   

Geçmişe yönelmenin toplumsal olanı, çeşitli dünya görüşleri ya da 
ideolojiler biçiminde ortaya çıkar. Söz konusu ideolojiler, geçmişte oluşmuş 
ve uzun tarihsel süreçlerde etkili olmuş değerler ile kurumları yüceltir ve 
toplumun şimdiki sorunlarını, geçmiş değerler ve kurumlar çerçevesinde çö-
zümlemeye çalışırlar. Dünya görüşünü belirleyen değerler, toplumsal geç-
mişe dayanıyorlarsa ve toplumun geçmişinde çok büyük başarılar göster-
mişlerse, söz konusu değerler, bireyler için çok daha önemli bir hale gelir-
ler. Geçmişte büyük başarılar göstermiş, ama şimdide etkisizleşmiş değer-
lerle yaşamaktan yana olan birey, genellikle geçmişi yüceltir. Yaşadığı dö-
nemin sorunlarından bunalan bireyler, geçmişte bir altın çağın yaşandığına 
inandıklarından, düşünce ve eylemlerini, altın çağın düşünce ve değerlerine 
bağlı olarak geliştirmek isterler. Ayrıca her toplum, normal şartlarda kendi 
geçmişini, iyi kabul ettiğinden, bazı bireylerin geçmişi yüceltmelerini do-
laylı yoldan destekler. Zaten, bir toplum kendi geçmişini olumsuzluyorsa, o 
toplumun bunalımda olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Bu öbekte yer alanlar için, yaşanılan dönemin sorunları, geçmişte be-
lirleyici olan değerlerin etkisizleşmesinden kaynaklandığından, çözüm geç-
miş değerlerin güncelleştirilmesidir. Ancak güncelleştirilmek istenen eski 
değerler, doğası gereği sürekli değişiklik içinde olan toplumların ihtiyaçla-
rını ne ölçüde karşılayabilir? Eski değerleri savunan birey, o değerleri, de-
ğerlerin başarılı olduğu dönemdeki gibi yaşayamaz. Çünkü yaşama şartları 
değişmiştir. Birey bu günün toplumsal değerleri çerçevesinde geliştiğinden, 
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değerlerin yaşandığı döneme, tarih bilgisinin içerdiği sorunlar açısından tam 
olarak nüfuz edilemeyeceğinin farkında değildir. Ayrıca, söz konusu değer-
lerin tarihi süreçte etkisizleştiklerini, onların görevlerini tamamladıklarını 
kabul etmek istemez. Ancak bazı değerlerin gelenekleşerek çağlar boyu de-
vam ettiği bilinmektedir. Bununla birlikte devam ettiği kabul edilen değer-
lerden anlaşılan şey değişmiştir. Değişme gerçeğini görmezden gelerek, eski 
değerleri yeniden kurma arzusu, gerçekçi bir yaklaşım değildir. 

Toplumun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, bireylerin birbirine 
zarar vermemesi ilkesine dayanan ahlâk alanında, ilke açısından bir değişik-
likten söz edilmez. Bireyle Tanrı arasındaki ilişkide de bir değişim olmaz. 
Ahlâk ile dinin sözü edilen bağlamları dışındaki değerlerin tümünde deği-
şiklikler süreklidir. Değişikliklerin zorunlulukla yaşandığı kültürel dünyada, 
eski değerlerin değişmeden kaldıklarını düşünmek hatalı bir tavır olduğu gi-
bi, söz konusu değerlerin geçmişteki gibi başarı göstereceklerinin de garan-
tisi yoktur. Toplumu iyileştirmek için başvurulan eski değer sistemlerinin ne 
türden sorunlar yaratacağı üzerinde de pek durulmaz. Şimdinin yaşama şart-
ları, geçmiş yaşama şartlarından farklı olduğundan, yeni değerlere ihtiyaç 
duyulur. Toplumsal değişmeleri engellemek mümkün olmadığından, toplum 
yeni yaşama şartlarını oluştururken yeni değerler üretir. Geçmiş değerleri 
yeni yaşama tarzına uygulamak, onları çok büyük ölçüde değiştireceğinden, 
beklenilen sonucu vermezler.  

Birey açısından bakıldığında, eski değerlere göre hayatını sürdürme 
çabası, bulunduğu ortamdan kopma ve ortama karşı bir tavır geliştirme so-
nucunu doğurur. Toplumdan kopuş ve ona karşı tavır alma, toplumdaki hu-
zursuzlukların artmasına neden olmaktadır. Geçmişi yüceltenler, değişme-
nin kültür dünyasında bir kategori olarak iş yaptığını, şimdinin gerçekliğini 
ve gelecekte ortaya çıkacak yeni durumları gözönüne almazlar. Değişmenin 
kaçınılmaz olduğu kavranıldığında, savunulan değerler yeni değerlerle iliş-
kiye sokulup yeniden yorumlanmadığında, geçmiş değerlere bağlı kalanlar 
çoğu zaman etkisizleşirler. Bununla birlikte, geçmişe bağlı yaşayanlar, bir-
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çok açıdan toplum için olumlu etkide bulunurlar. Toplumu bir arada tutan 
başlıca unsurlar arasında olan değerleri ve gelenekleri yaşatarak, kültürel sü-
rekliliği güvence altına alırlar. Ayrıca, toplumların hızla değiştiği dönemler-
de, sağlıklı dönüşümlerin gerçekleşmesinde etkili bir güç olarak katkıda bu-
lunurlar.  

Geçmişi yücelterek ona bağlı kalma çabasına girmek, sorunlar hakkın-
da düşünce üretmenin önündeki önemli engellerden biridir. Geçmişe fazla 
bağlanmak şimdiki sorunları anlamayı zorlaştırdığı gibi geleceğe ilişkin so-
rumlulukların da ihmal edilmesine neden olmaktadır.   

 
Gelecek 
 

Toplumsal konumunu sürdürme ve iyileştirme kaygısı, bireyin düşün-
cesinde gelecek boyutuna yer açar. Bununla birlikte geleceğin belirsizlik ö-
zelliği, bireysel tedirginliklerin başlıca kaynakları arasındadır. Gelecekle il-
gili kaygılar, bireyi, iki tür davranış sergilemeye yöneltir: İlki, bireysel kay-
gılardır. Kişi şimdide sahip olduğu iyi imkanları gelecekte de sürdürmek i-
çin dikkatli davranmakta, toplumsal konumu ya da yaşama şartları kötüyse, 
yaşama şartlarını iyileştirmeye yönelik planlar yapmaktadır. Yaşama şartları 
iyi olan bireyleri kendine örnek seçerek, onların sahip olduğu imkanlara sa-
hip olmak için çalışmaktadır. İkincisi, toplumsal kaygılarla ilgilidir. Şimdide 
iyi konumda olan toplumların sahip oldukları imkanları elde etmenin yolla-
rını aramaktadır. Birinci davranış tipi, genel ve doğal kabul edilen bir eği-
limdir. İkinci davranış tipi, ağırlıklı olarak şimdideki sorunları çözmüş top-
lumları ya da kişileri taklit etmek şeklinde geliştirilmektedir. Başarılı top-
lumları örnek almak ya da sorunların çözümünde göz önünde bulundurmak, 
sorun çözme çabalarında gerekli bir durumdur. Ancak taklit etmek, örnek 
almak ya da model olarak göz önünde bulundurmadan çok farklıdır. Taklit, 
taklit edilen şeyin görünüşünü esas alır, onun nasıl gerçekleştiği üzerinde 
durulmaz. Taklit, kendi sorunlarını çözme kararlılığını ve becerisini gös-
teremeyen kişi ve toplumların sorunu olarak ortaya çıkar. Başarılı top-
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lumların taklit edilmesinden yana olan kişi ve toplumlar, geleneksel değer-
leri ve tarihi şartları fazlaca önemsemezler. Kendi toplumlarının değerlerin-
den uzaklaşmayı besleyen bir tavır takınırlar. Bu tavır kimliksizliği ve bir 
tür kişiliksizliği birlikte getirdiğinden, taklit edilmeye çalışılan toplumun sö-
mürgesi olmaktan kurtulamazlar. 

Gelecek sorununu taklit temelinde çözümlemeye çalışan birey ve top-
lumlar, düşünce üretmek yerine, üretilen düşünceleri aktarmayı görev bilir-
ler. İçinde bulundukları toplumun sorunları üzerine kafa yormaktansa, “ge-
lişmiş” olduğuna inandıkları toplumların benzer sorunlar hakkında ürettik-
leri düşünceleri aktarmayı çok büyük iş yapmış gibi sunarlar. Aktarılan dü-
şüncelerin, hangi ortamlarda ve ne tür sorunların tartışmalarına bağlı olarak 
geliştiklerini yeterince incelemeden, toplumsal soruna çare olarak sunarlar. 
Geleceklerini iyileştirmek için düşünce üretmek yerine, aktarmayı ya da tak-
lidi esas aldıklarından, bilerek ya da bilmeyerek gelişmiş toplumların uydu-
su olurlar. Görmekte zorluk çektikleri ya da gördükleri halde durumu dü-
zeltmek çabasına giremedikleri nokta, gelişmiş toplumların gelişmişlikleri-
nin, uydu ya da sömürge toplumlara dayandığıdır. Bir toplumun aydın ve 
yönetici kadrolarının, gelecekte iyi yaşamak sanısına dayanarak toplumu uy-
du haline getirmeye çalışmalarının mantığını anlamak zordur. Bu tutumu 
açıklamanın üç yolu vardır: 1) Toplum kendi sorunları hakkında çözüm yol-
ları geliştirme becerisinden yoksundur. 2) Çözüm geliştirme çabaları çeşitli 
şekillerde engelleniyordur. 3) Bireysel çıkarlar toplumsal çıkarların üstünde 
kabul ediliyordur. Toplumun geleceği hakkında kaygılar taşınıyorsa, top-
lumsal sorunlar hakkında düşünce üretiminin yollarının aranması gerekir. 

Toplumların geleceği, kurumlar tarafından belirlenir. Kurumlar ve on-
ları yönetenler, kendi alanlarına ilişkin şimdiki sorunları çözmek ve gele-
cekte ortaya çıkacak yeni durumları tahmin ederek hazırlık yapmakla görev-
lidirler. Toplumun sorunlarını, kurumların kendi imkanları dahilinde çözme-
si gerektiği anlayışı ve bu anlayışın uygulanması, toplumların gerçek anlam-
da bağımsızlıklarının temel dayanağıdır. Bu anlayışla hareket edecek yöneti-
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ci, kendi makamını korumaktan çok, kurumun görevlerini yerine getirme ça-
bası içinde olacağından, zamanın gelecek boyutunu önemser. Kurumlar gö-
revlerini yerine getirirken, hem kurumun hem toplumun geçmişini ve değer-
lerini malzeme olarak kullanırlar. Toplumsal geçmişte yeterli malzeme bu-
lunamazsa, benzer sorunları çözen toplumların kurumlarının, sorunları nasıl 
çözdüklerini inceleyip, elde edilen verilerin katkısıyla yeni modeller üretil-
melidir.  

Geleceği önemsemek ve gelecek için hazırlıklar yapmak, toplumların 
sürekliliği için, olmazsa olmaz şartlar arasındadır. Toplumdaki her bir ku-
rum, kendi alanıyla ilişkili olarak geleceğe ilişkin modeller geliştirmekle yü-
kümlüdür. Bu modeller öncelikle kurum elamanları tarafından, diğer kurum-
ların da destek ve görüşleri alınarak yapılır. Geleceğe ilişkin modeller, ku-
rum ve ilgilendikleri sorunların geçmişini ve şimdisini göz önünde bulun-
durmak zorundadır. Bu durum kurumun ve kurumun ilgili olduğu sorun tipi-
nin tarihini iyi bir şekilde ortaya koymayı gerektirmektedir. Eğer bir top-
lumda toplumun sorunları hakkında düşünceler, modeller ve çözüm önerileri 
yeterince yapılmıyorsa ya da yapılamıyorsa, o toplumun uydu olduğu ve söz 
konusu toplumun entelektüellerinin sorumluluklarını yerine getirmediği ko-
laylıkla söylenebilir. 

Bireyin düşünce ve eylemlerinde gelecek boyutunun en iyi göstergesi, 
bireyin kendisi için koyduğu amaç ya da amaçlardır. Gelecek boyutunu için-
de barındıran amaç, bireyin kendi iradesiyle karar verip gerçekleştirmek is-
tediği bir şey ya da varmak istediği bir hedeftir. Kararın irade ve bilinç 
temeline dayanması ve onu gerçekleştirmek için eylemde bulunmak, istenen 
şeyi hayal olmaktan çıkarır. Birey kendisi için bir amaç belirlemişse, amacı 
gerçekleştirmek için hayatını amaç doğrultusunda düzenlemek durumunda-
dır. Bu tür bireylerin şimdideki davranışlarını, gelecek boyutu belirler. 
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Zaman Bilinci  
 
Toplumsal varoluşun sürekliliği, ortaya çıkan sorunları çözebilme be-

cerisine bağlıdır. Toplum adına sorunları çözme görevi, kurumlara ve ku-
rumları işleten kişilere verilmiştir. Kurumları işletenlerin eğitim ve öğretimi 
okul sistemlerinde gerçekleşmektedir. Okulları işleten hocaların, özellikle 
de bütün okullara öğretmen yetiştiren üniversite hocalarının, kendi alanla-
rıyla ilgili sorunlar hakkında çözüm önerilerinde bulunma görevleri vardır. 
Sorunlar hakkında çözüm önerileri düşünce üretiminin mekanizmasını oluş-
turmaktadır. Çünkü üretilen her düşünce bir ya da birçok sorunla ilgilidir. 
Düşünce üretiminden sorumlu kişi “büyücü”dür. Kurumların yönetim kad-
roları, entelektüeller, sanatçılar, siyasetçiler, özellikle de öğretim üyeleri bü-
yücüler kabilesini oluşturmaktadırlar. Sorunlar hakkında üretilen düşüncele-
rin başarısı, tarihsel dönem anlamında zamanı iyi anlamakla yakından ilgi-
lidir. Zamanı iyi anlamak, dönemi belirleyen değerler ile ortaya çıkan sorun-
lar arasındaki ilişkileri iyi kurmaya ve üç boyutlu olarak düşünmeye bağ-
lıdır. Üç boyutlu düşünmek ve sorunları bu bağlamda ele almak, zaman bi-
lincini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle zaman bilinci, düşünce ve eyl-
emlerle zamanın boyutları arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulmasıdır.  

Düşünceler oluşturulurken, zaman, bir kategori olarak düşüncelerde 
kendiliğinden yer alır. Ancak bu kendiliğinden yer alma durumu, yeterli ol-
mamaktadır. Çünkü düşünceye konu olan alanın üç boyutlu resminin yapıl-
ması gerekmektedir. Bu resmin geçmiş boyutu, konu hakkında ortaya çıkan 
düşüncelerin soru yumaklarını ve verilen cevapların takip ettiği çizgiyi gös-
termektedir. Şimdi boyutu, sorunun yaşanılan dönemde aldığı hali, çerçe-
vesini ve temellerini iyi görmek anlamına gelmektedir. Gelecek boyutun-
daysa, sorunun alacağı haller, mümkün mertebe öngörülmektedir.     

Herhangi bir sorunu zamanın boyutlarına bağlı olarak incelerken, de-
ğişme ve süreklilik kavramları temel unsurlar olarak öne çıkarlar. İncelenen 
konunun tarihsellik çerçevesinde geçirdiği değişimler, konunun keşfedilen 
yeni özellikleri, konu hakkında yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar. 
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Yeni düşünceler oluştukça, eski düşünceler etkisizleşip, yeni düşüncelerin 
arka planlarında yerlerini korurlar. Süreklilik, hem sorunun kendisinde hem 
de soruna getirilen çözüm denemelerinde görülür. Sorun, nihai bir şekilde 
çözülmediği sürece (ki çoğu zaman nihai olarak çözülemez) sürekliliğini ko-
rur. Bir bakıma, dönüşerek varlığını sürdürür. Düşüncelerdeki süreklilik, so-
run hakkında düşünce üretirken kaçınılmaz olarak, konuyla ilgili eski dü-
şüncelerden hareket edilmesiyle ilgilidir. Yeni düşüncelerin eski düşünceleri 
içermeleri, eski düşüncelere süreklilik kazandırır.  

Üç boyutlu düşünmenin zorluğu nedeniyle, çoğu zaman şimdi esas alı-
narak sorunlara yaklaşılır. Bu tutumla çalışanlar sorunlar yumağını, top-
lumu, dünyayı ve evreni şimdi içine sığdırmaya çalışırlar. Böyle bir çabanın 
anlamsızlığı ortadadır. Ancak sorun, böyle bir hatayı yapmaması gere-
kenlerin yapmasıdır. Bu yanlışı sürdürenler için nesneler, anlayışlar, inanç-
lar, görüşler, evrenler, kendi sıkıştığı ânın içine sığıyorsa doğrudur, sığmı-
yorsa yanlıştır. Diğer bir yanlış tutum da, yapılmak istenen, arzulanan şey-
lerin ânında olmasını ummaktır. Böyle bir umudu besleyen kişi, olgun-
laşmamış bir kişiliğe, ufuksuz bir yapıya ve bulanık bir zihne sahiptir. So-
runların süreç içinde ortaya çıkması gibi, çözümün de süreç içinde gerçek-
leşmesi gerekir. Yani sorun geçmiş boyutta yer alırken, çözüm gelecek bo-
yutundadır. Dolayısıyla sorunlara getirilen çözüm önerilerinin hemen şimdi 
uygulanmasını ve olumlu sonuçlar alınmasını beklemek, toplumsal yapının 
nasıl işlediğinden habersiz olunduğunun bir göstergesidir.   

Gelecek ve geçmiş boyutlarıyla düşünüldüğünde, ân parçalanır ve 
anlamsızlaşarak geniş bir şimdiye dönüşür. Üç boyutlu düşünmenin yapısı 
gereği düşünce çerçevesi genişler ve bu düşünce çerçevesinin içini sağlam 
şekilde doldurmak da zorlaşır. Büyük ölçüde ânla özdeşleşen psikolojik za-
man, yerini kavramsal zamana bırakır. Kavramsal zaman da, üç boyutluluk, 
değişkenlik, büyük bir malzeme yığını ve farklı görüşlerin belli bir düzen 
içinde temellendirilmesiyle gerçekleşir. Sorunların eleştirel bir tabanda, dü-
zenli ve tutarlı bir şekilde temellendirilmesi, felsefî bakış açısının ya da 
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felsefî bir sistemin ortaya çıkmasını sağlar. Oluşturulan felsefî taban, sonra 
ortaya çıkacak ve çıkabilecek sorunların çözümünde önemli bir kaynak hali-
ne geldiği gibi, sorunlar hakkında düşünce üretiminin sürekliliğini de garan-
ti altına alır. 

Toplumu belli bir rahatlıkta tutmak için, olanlarla olabilirlikleri sürek-
li göz önünde tutmak gerekir. Bu niteliklere sahip olmak zaman bilincinin 
göstergeleri arasındadır. Kültür ya da toplum sorunlarını kendine konu alan 
kişi ya da kişiler, sorunların tarihi süreç içinde geliştiğinin, çözümlerinin de 
belli bir süreçle gerçekleşeceğinin ve her sorunun bitiminde başka sorunla-
rın oluşacağının bilincinde olmalıdırlar.  

 
Prof. Dr. Ayhan Bıçak 

 
Place of Time Consciousness in Idea Generation 

(summary) 
 

Time has a central position in the determination of idea. In this article, the 
attention is drawn to the historical process of the formation of thought. 
Furthermore, it has been shown that advanced developments in the field of 
intellectualism are significantly based on time consciousness and critical methods. 

 

Keywords: idea generation, time, consciousness, social development. 
 

 
Prof. Dr. Ayhan Bıçak 

 
İdeya Yaradıcılığında Zaman Şüurunun Yeri 

(xülasəә) 
 

Zaman ideyanın müəәyyəәnləәşdirilməәsindəә məәrkəәzi bir yerəә sahibdir. Məәqaləә-
dəә fikrin formalaşmasındakı tarixi prosesəә nəәzəәr salınmışdır. Bundan başqa, intel-
lektual sahəәyəә aid proqressiv yenilikləәrin dəә əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә zaman şüuruna 
vəә təәnqidi metoda istinad etdiyi göstəәrilmişdir.  

 

Açar sözləәr: idea yaradıcılığı, zaman, şüur, sosial inkişaf. 
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Bilme Kipleri Olarak  
Felsefe ve Tarih 

 
 

Nəәbi Mehdiyev* 
 
 
Giriş 
 

İlk bakışta, tüm entelektüel disiplinler ile izafet ilişkisi kurabilen iki 
temel disiplinin söz konusu olduğu düşünülebilir: Felsefe ve tarih. Yahut da 
tersinden, felsefe ve tarih dışında hiçbir disiplinin, tüm entelektüel disiplin-
lerle izafet ilişkisi kuramayacağı söylenebilir. Sözgelimi, sanat felsefe-
si/sanat tarihi, fizik felsefesi/fizik tarihi, hukuk felsefesi/hukuk tarihi vs. (Bu 
iki disiplinin “felsefe tarihi” ve “tarih felsefesi” gibi karşılıklı izafet durum-
ları üzerinde Felsefe Tarihi ve Tarih Felsefesi başlıklı kısımda ayrıca dura-
cağım). Fakat dikkatli bir bakışla, bu iddianın doğru olmadığı anlaşılacaktır.  

Dikkatli bir bakıştan kastım, herhangi bir şeyi ilk görünüşü üzerine 
değerlendirmenin yanlışlığı ve onun gerçek anlamının her zaman bu ilk gö-
rünüşünün ötesinde aranmasının lüzumudur. Halk bilgeliğinden bilim 
tarihine kadar bu yaklaşımın pek çok örneği bulunabilir. Benim ilgili oldu-
ğum alandansa, Descartes’ın Metod Üzerine Konuşma’sını ya da Russell’ın 
Görünüş ve Gerçeklik’ini zikretmenin yeterli olacağına inanıyorum. 

                                                
* Doç. Dr., Trakya Universiteti, İctimai vəә Bəәşəәri elmləәr kaferasını müdiri.  
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Sözgelimi, kimine göre Russell’ın masası, masadan başka her şeye benzeti-
lebilir; ancak kimine göre de Russell’ın amacı, masanın sadece göründüğü 
üzere masa olmadığını göstermek değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi, 
onun gerçekte ne olduğunu göstermekti ki ben de şahsen bu ikinci görüşü 
daha isabetli buluyorum. O halde, bu yazıda, sadece felsefe ve tarih kavram-
larının ilk görünüşlerinden öte bir şey olduğunu söylemekle yetinmeyece-
ğim, aynı zamanda ve daha da önemlisi, gerçekte ne olduklarını göstermeye 
çalışacağım. 

İşin özü şudur: Felsefe asla izafet içinde yer alamaz, tarih ise asla iza-
fet dışında kullanılamaz. Bir şeyin felsefesi ibaresi, sözgelimi yukarıdaki ör-
neklerden birisinde olduğu gibi hukuku tamladığında, ne kadar saçma ise ta-
rih sözcüğü de herhangi bir şeyi tamlamadığında, sözgelimi hukuktan kopa-
rıldığında, bir o kadar saçma olmaktadır. Daha yalın bir ifadeyle, tıpkı bir 
izafet içinde felsefe kavramının anlamlı olmaması gibi, tek başına tarih kav-
ramı da anlamlı değildir. Bu iddiamı temellendirebilmek adına, felsefe ve 
tarih kavramlarını ayrıca mütalaa etmek gerekir. 

 
Felsefe ve Tarih 
 
Her şeyden önce, felsefe ve tarih kavramlarını, bir bilme kipi şeklinde 

kullandığımı belirtmeliyim. Bu kavramlarla ilgili tarihsel birikim, literatür 
yığını ve yorum çeşitliliği gibi hususları, açıklama açısından herhangi bir 
zorunluluk arz etmediği sürece dikkate almayacağım. İkincisi ise, bilmekten 
kastım önerme kurmaktır; önerme şeklinde ya da dil aracılığıyla ifade edil-
meyen hiçbir şey bilgi olarak adlandırılamaz.  

Bu arada, felsefenin tarihe temel teşkil etmesinin yanı sıra felsefenin 
tabiatını belirgin hale getiren şeyin de tarih olmasından dolayı, önce tarih, 
sonra felsefe üzerinde durmak istiyorum. 
 

Tarih 
Bilgi, biçim itibariyle, öznenin nesne ya da bilenin bilinen üzerindeki 
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aklî hakimiyetinin sözlü bir yansımasıdır. Bu muttali olma durumu, bazen 
senkron (eş-zamanlı), bazen de diyakron (zaman-aşımlı) bir şekilde tezahür 
eder. Senkron bilgilerin imkânı, tartışmaya açıktır, çünkü belirli bir önerme, 
her zaman gerçekleşmiş bir durumu takip eder; fakat aradaki interval, söz 
konusu önermeyi diyakron kılmak için de yeterli değil, çünkü aynı önerme 
üzerine başka bir önerme de henüz tahakkuk etmiş değildir.  

Diyakron bilgiler, insanoğlunun en kolay şekilde muttali olduğu ve 
noetik dağarcığının tamamına yakın bir bölümünü kaplayan bilgilerdir. Bu 
bilgi edinme biçimini, henüz herhangi bir derecelendirmeye tâbi tutmaksı-
zın, topyekun tarih olarak adlandırıyorum. Bunu yaparken de birbiriyle bağ-
lantılı iki hususu dikkate alıyorum: birincisi, tarih, olmuş bir şeyin bilgisidir; 
ikincisi ise, tarihin olmuş bir şeyden soyutlanamayacağı gerçeğidir.  

Burada kolayca tahmin edilebileceği üzere, tarih, sadece belirli bir di-
siplinin adı olmayıp aynı zamanda belirli bir bilgi edinme biçiminin de adı-
dır (zaten tarih adı altında tek başına bir disiplinden söz edemeyiz, disipliner 
boyutta mutlaka tamlayan (muzâfun ileyh) olmak durumundadır; bkz. Tarih 
Felsefesi başlıklı kısım). Bu bilgi edinme biçiminin ayrıntıları, yirminci yüz-
yılın ikinci yarısından sonra felsefe literatüründe kavramsal açıdan önemli 
ölçüde belirginleşmeye başlamıştır. Bu dönemde “gerekçelendirilmiş doğru 
inanç” şeklinde (bundan sonda GDİ) belirginleşen ve esasında İlkçağa kadar 
götürülebilecek tanım, tam da tarih olarak adlandırdığım bilgi edinme biçi-
mini ifade eden eşsiz bir tanımdır. Bu tartışmalar, esasen tanım içerisindeki 
gerekçelendirme bileşeni üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Şimdi, tartışma-
nın disipliner düzeydeki tazammunlarını bir süreliğine erteleyerek gerekçe-
lendirme kavramı üzerinde ayrıca durmanın yararlı olacağı kanaatindeyim.  

GDİ tanımı içerisinde ne inanç ne de doğruluk epistemik bir tabiatı 
haizdir. Daha kesin konuşmak gerekirse, inanç psikolojinin, doğruluk ise 
metafiziğin konusudur. O halde, GDİ tanımına epistemik bir görünüm ka-
zandıran bileşen, sadece gerekçelendirmedir. Diğer bir ifadeyle, gerekçelen-
dirme, belirli bir önermeyi bilgiye dönüştürmenin tek yoludur. Sözgelimi, 
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Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında ilan edildiği, İstanbul’un 1453 yılında 
fethedildiği, kamu ve özel hukuk ayırımının ilk kez Romalılarca yapıldığı, 
insanoğlunun iki yüz bin yıl önce “aklını” kullanmaya başladığı ya da gü-
vercin ve kumruların aslında aynı familyaya ait bir kuş türü olduğu, dünya-
nın güneşe en yakın üçüncü gezegen olduğu, “kırmızıya kayma”nın evrenin 
genişlediğinin bir kanıtı olduğu gibi gerek zamansal gerekse de dolaylı veya 
dolaysız gözleme dayalı önermeleri bilgiye dönüştürmek için belirli türden 
bir gerekçelendirme kullanmak durumundayız; aksi takdirde bu önermeler-
den hiçbirisi bilgi değeri kazanmayacaktır. Bu demektir ki gerekçelendirme, 
biçimi ne olursa olsun, standart bilgi tanımının zorunlu bir bileşenidir; bun-
dan dolayı, “iyi temellendirilmiş”, “yeterli nedenlerle desteklenmiş” ya da 
“güvence altına alınmış” gibi sıfatların tamamını gerekçelendirmenin eşan-
lamlı ifadeleri olarak görmek mümkündür.  

Takriben son altmış yılda, bilgi felsefesi çalışmaları bağlamında birbi-
rinden farklı ve hatta birbirine zıt pek çok gerekçelendirme teorisi ortaya ko-
nulmuştur. Zira gerekçelendirmenin standart bilgi tanımının zorunlu bir 
bileşeni olması, onun tekil bir görünüm sergilemesi gerektiği anlamına gel-
mez. Bir inancın gerekçelendirilmiş olması, aynı zamanda söz konusu inan-
cın bir de gerekçelendireni (öznesi) olduğunu ima eder. Bu anlamda, belirli 
bir inancın bilgiye dönüştürülmesi sürecinde öznenin dünya görüşü, kişiliği, 
entelektüel yetileri, bakış açısı ve hatta hem doğal hem de kültürel anlamda 
çevresel etkenlerin rolü yadsınamaz. Fakat tüm bu içsel ve dışsal etkenlerin 
yanı sıra doğru olana inanma ve yanlış olana inanmama gibi bir entelektüel 
sorumluluk taşıdığımızı da göz ardı etmemek gerekir. Entelektüel sorumlu-
luk ise, belirli bir önermeye inanmanın normatif kuralları haiz olduğunu ta-
zammun eder; daha kesin bir ifadeyle, gerekçelendirme, her türlü keyfiliği 
önleyen normatif bir kavramdır. Dolayısıyla, gerekçelendirmenin öznel olu-
şuyla normatif oluşunu birbirinden ayırmak gerekir.  

Çağdaş gerekçelendirme teorileri, bileni (özneyi) esas aldığımızda, ge-
nellikle iki kısımda incelenir: içselcilik ve dışsalcılık. Bir yönüyle büyük bir 
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teoriler kümesi olan içselciliğe göre, bir inancı bilgiye dönüştürülebilmesi 
için, öznenin şimdiki (ya da o andaki) doğrudan farkındalığının etkin olması 
gerekir. Yine, büyük bir teoriler kümesinin ortak adı olan dışsalcılığa göre, 
bir inancın bilgiye dönüştürülmesi sadece öznenin doğrudan farkındalığına 
tahkim edilemez; tam tersine, bir inancın bilgiye dönüştürülmesi, öznenin 
perspektifinden ziyade bilgi edinme ortamının elverişliliği ile ilgili bir me-
seledir.  

Bu yaklaşımlar, Gettier sorunları dikkate alındığında daha da anlaşılır 
bir hale gelmektedir. Gettier, meşhur yazısında kullandığı örnekler aracı-
lığıyla, bilgi için gerekli olduğu iddia edilen üç şartın bir araya gelmesi 
durumunda dahi GDİ’nin bilgi sağlamayacağını ileri sürmüştü. Şöyle ki, bir 
önermeye inanıyor, bu inancımı gerekçelendiriyor ve yine bu gerekçelendi-
rilmiş inancımın doğru olması durumunda dahi söz konusu önermenin bilgi 
değeri taşımaması mümkün olmaktadır. Buradan çıkan sonuç, GDİ tanımı-
nın en azından her zaman bilgi için yeterli ya da zorunlu bir tanım olmadı-
ğıdır. O halde, ya GDİ revize edilmeli ya da bütünüyle değiştirilmelidir. Yu-
karıda sözü edilen iki temel gerekçelendirme teorisi, tam da bu fikir üzerine 
yeniden şekillenmiştir. İçselcilik, GDİ tanımının yeniden revize edilmesini, 
daha doğrusu gerekçelendirme öğesinin daha da güçlendirilmesini savunur-
ken, dışsalcılık, gerekçelendirmenin terk edilip yerine bir tür güvenilir bilgi 
edinme mekanizmasının ikame edilmesini önermektedir. 

Bu noktada, Gettier’in meydan okumasına karşı içselcilik ve dışsalcı-
lığın birbirine yönelttikleri eleştiriler, yeni önerilerinden daha önemli görün-
mektedir. Buna göre, GDİ tanımına yeni bir öğenin ilave edilmesi, psikoloji-
deki pekiştireç kavramından öte bir şey değildir ve nihayetinde de geçici bir 
çözümdür. Diğer taraftan, gerekçelendirme kavramı yerine ikame edilmesi 
istenen güvence kavramı da, dolaylı olarak gerekçelendirme kavramının 
farklı bir tezahürüdür.  

Öyle görünüyor ki, kesinliği kendiliğinden sabit olmayan her önerme, 
adı ve biçimi ne olursa olsun, içten veya dıştan aklî bir desteğe ihtiyaç duya-
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caktır. Daha açık bir ifadeyle, içselci ve dışsalcı gerekçelendirme teorileri, 
tanım ve işlevleri gereği Gettier sorununu nihaî anlamda bir çözüme kavuş-
turamayacaklardır. Tabii ki bu, söz konusu yaklaşımlar arasında epistemik 
bir derecelendirmenin tesis edilemeyeceği ya da bilgiye yaklaşma konusun-
da eşit mesafede durdukları anlamına gelmez. 

Şimdi, Gettier’in itirazı, bir bütün olarak ele alındığında, GDİ tanı-
mının yanılabilir olduğunu göstermesi hasebiyle epistemoloji tarihinde bir 
devrim niteliği taşımaktadır. Oysa ki yanılabilirlik, hem kavramsal hem de 
olgusal açıdan bilginin varlığını tehdit eden bir unsurdur. Daha yalın bir ifa-
deyle, bir bilginin yanılabilir olduğunu söylemek, aslında onun bilgi olma-
dığını söylemekle aynı anlama gelmektedir. Fakat içten veya dıştan aklî des-
teğe sahip olmasının yanı sıra kurgusal düzlemde bir kere dahi yanılabilir o-
lan bir tanımın bilgi değeri taşımaması, onun epistemik statüden büsbütün 
yoksun olduğu anlamına da gelmemelidir.  

Bu mülahazalardan şu sonucu çıkarıyorum: hem geleneksel GDİ ta-
nımı doğru hem de Gettier’in bu tanıma yönelik itirazı geçerlidir. Bu ikisini 
birleştirdiğimde ise, “gerekçelendirilmiş doğru inanç”ın tanımlananının bilgi 
değil de “kanaat” olduğunu düşünüyorum. Geleneksel epistemoloji, bilgi 
edinme yetimizin çıktılarını kabaca iki kısma ayırmıştır: inanç ve bilgi. Hal-
buki dış dünyanın aklî tezahürü, tam da bu ikisi arasında yer almaktadır. Ka-
naat diye adlandırdığım bu önerme türü, yine tarih diye adlandırdığım mu-
azzam bir entelektüel alanın tek isabetli tanımı gibi görünmektedir. Olum-
sallığın hakim olduğu bu alanda bilgi edinme yetimizin temel isnat noktası, 
yanılabilirlik ilkesine göre çalışan gerekçelendirme kavramıdır. Gerekçelen-
dirilmiş doğru inancın yanılabilir olmasından daha doğal bir şey olamaz, 
aksi takdirde gerekçelendirmeye ihtiyaç duymazdık. 

 
Felsefe 
Buraya kadar, aklî çıktılarımızdan bilgi olarak söz ettim. Ama bir ön-

ceki kısmın sonunda, bilginin gerekçelendirilmiş doğru inançtan öte bir şey 
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olduğu sonucuna vardım. Böylece, ortaya çıkan boşluğu, üç kavramı yeni-
den tanımlamak suretiyle doldurmak mecburiyetindeyim: alan, tanım ve il-
ke. Bir önceki kısımla mukayeseli bir şekilde bunları şu şekilde tanımlıyo-
rum: 

Tarih      Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç (Kanaat)       Yanılabilirlik 
Felsefe              Kesin İnanç (Bilgi)                       Yanılmazlık 
 
Bu kavramlardan ilki olan felsefenin tabiatı meselesi, gene felsefenin 

kendi sınırları içinde her zaman dikkat merkezinde olmuştur. Zira, tüm diğer 
disiplinlerden (ki burada bilgi edinme biçimleri bakımından tamamını tarih 
olarak adlandırıyorum) farklı olarak felsefe, hem ötekinin hem de kendinin 
tabiatını konu edinebilen özgün bir alandır. Öyleyse, nedir bu felsefe denen 
şey? Bu sorunun cevabı, esasında önemli ölçüde tarih tanımına bağlıdır. Fel-
sefe de, tıpkı tarih gibi, varlığını dile, daha özel olarak, morfoloji ve sentak-
sa borçludur. Bu noktada, filolojiden ilhamla, birtakım mülahazalarda bu-
lunmak isterim.  

Morfolojik olarak her sözcüğün bir yan bir de belirleyici özelliği var-
dır. Burada yan özellik, deney ve gözlem sonucu elde edilen a posteriori 
niteliklere, belirleyici özellik ise deney ve gözlemden bağımsız olup söz ko-
nusu sözcüğün varlık sebebi olan a priori niteliğe işaret eder. Aynı şey, sen-
taktik yapılar için de geçerlidir. Bir önerme, deney ve gözlem sonucu oluş-
turulmuşsa olumsal (mukayyed), deney ve gözlemden bağımsız bir şekilde 
oluşturulmuşsa zorunlu önermedir. Açıkçası, bir önermenin zorunluluğunun 
onu oluşturan kavramların köken veya ontolojik statüsünde aranmasını çok 
da isabetli görmüyorum. Sözgelimi, “insan ölümlüdür” gibi zorunlu bir öne-
rmenin iki bileşeni olan “insan” ve “ölüm” kavramlarının olumsallık ve zo-
runluluk açısından etiyolojik tahlilini yapma girişiminin, söz konusu öner-
menin zorunluluğuna halel getirmeyeceği kanaatindeyim. Evet, felsefe söz-
cüğünün kendisi cerh edilebilir, ama felsefenin esas problemi sentaks, yani 
bir önermenin olumsallık veya zorunluluğunu tespit etmek olmalıdır. 
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Şimdi bu mütalaa ışığında felsefe sözcüğünün morfolojik bir tahlilini 
yapmayı deneyelim. Felsefenin temel özelliği, başka bir şey tarafından açık-
lanmaya veya desteklenmeye muhtaç olmayan ilke veya ilkeleri tespit ve 
teşkil etmektir. Felsefenin yan özelliği ise, bu ilke veya ilkeler dışındaki her 
şeyin yine bir ilke veya ilkelere uygunluğunu tartışmaktır. Felsefenin yan 
özelliği, bilim felsefesi, din felsefesi ve sanat felsefesi gibi daha nice izafet 
şeklindeki felsefelere işaret eder. Hatırlanacağı üzere, Giriş kısımda felsefe-
nin hiçbir surette izafet içerisinde yer alamayacağını iddia etmiştim. Şimdi 
bu iki fikir arasında bir çelişki yok mu? Kesinlikle hayır. Çünkü, tekrara 
düşme pahasına dahi olsa, bir anlamda teftiş işlevi gören izafet şeklindeki 
felsefî disiplinler, felsefenin yan özelliğini teşkil ettiği için herhangi bir on-
tolojik zorunluluktan söz edemeyiz. Ancak ilke veya ilkelerin tespit ve teş-
kili gibi temel özelliğini elinden alırsak, felsefenin varlığını ortadan kaldır-
mış oluruz.  

Öyle sanıyorum ki, artık felsefenin ne olduğunu söyleyebiliriz: Felse-
fe, ilkeler ilmidir; bir etkinlik olarak ise, ilkeleri arama ve bunların dışında-
kilerin (olumsal alan) de söz konusu ilkelere uygun olup olmadığını sorgula-
maktır.  

Felsefenin bize sunduğu önermeler, ilke niteliği taşıdığı için kesin ol-
mak durumundadır. Burada ontolojiden ziyade epistemik bir perspektif 
benimsediğim için “zorunluluk” yerine “kesinlik” kavramını ikame etme is-
teğimin mazur görülebileceğini umuyorum. Diğer yandan, Gettier itirazla-
rında da gördüğümüz gibi, bir inancı bilgiye dönüştürmek için yanılmamak 
durumundayız. Zira, bir şey ya bilinir ya bilinmez. Belki bilme yetimizi ya 
da bilgi edinme mekanizmamızı değil ama bilginin kendisini belirli bir dere-
celendirmeye tabi tutamayız. O halde, bilgi, kesin inançtır; kesin olan bir 
inanç için gerekçe aramak ise absürt bir tutum olacaktır. 

Özetle, ilkeler ilmi olan felsefenin ortaya koyduğu önermelerin, her 
türlü yanılabilirlikten uzak bir şekilde, kesinlik değeri taşıması kaçınılmaz-
dır. Bu iddia, aynı zamanda şu epistemik iddiayı da geçerli kılmaktadır: Ve-
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rili bir önerme, aksinin düşünülememesi durumunda bilgi, aksinin düşünüle-
bilmesi durumunda ise kanaattir. Burada birincisinin alanı felsefe, ikincisi-
nin ise tarihtir; yine burada birincisinin ölçütü yanılmazlık, ikincisinin ise 
yanılabilirliktir. 

 
Felsefe Tarihi ve Tarih Felsefesi 
 
Felsefe ve tarih kavramlarının oluşturdukları karşılıklı izafet du-

rumlarının, felsefe ve tarih disiplinleri üzerine mütalaalarımı daha anlaşılır 
kılacağı kanaatindeyim. Bir önceki kısımda bu kavramları ayrı ayrı tanımla-
maya çalıştım. Buna göre, felsefe yanılmazlık ölçütüne dayalı kesin inanç 
(bilgi), tarih ise yanılabilirlik ölçütüne dayalı gerekçelendirilmiş doğru inanç 
(kanaat) üretir. Şimdi, bilgi ile kanaati birbirinin tamlayıcısı olarak kullan-
dığımızda çelişkiye düşmüş olmaz mıyız? Bana öyle geliyor ki felsefe ve ta-
rih kavramlarından üretilen “felsefe tarihi” ve “tarih felsefesi” gibi izafet 
kiplerini, tıpkı kavramların kendi tanımlarında olduğu gibi, doğru bir şekilde 
tanımlarsak, bu olası eleştiriyi önemli ölçüde bertaraf etmiş oluruz. 

 
Felsefe Tarihi 
Peşin olarak, hakikatin bir tarihinin olamayacağını ifade etmek iste-

rim. Şöyle ki bir cismin yer kaplıyor olması (eğer yer kaplamak cismin te-
mel özelliği ise), onun her zaman, geçmiş, şimdi ve gelecekte de böyle ola-
cağı anlamına gelir. Öyleyse bilgi değeri taşıyan önermelere bir tarih fikri 
hamletmek ya da bunların tarihsel izlerini sürmek ve birtakım öngörülerde 
bulunmak anlamsız olsa gerek.  

Fakat sıradan bir okur, felsefe tarihi adı altında sıradan bir metni irde-
lediğinde, birbirinden çok farklı ve hatta zıt görüşlerle karşılaşabilir ve bu 
da nihayetinde kendisini, çağdaş düşüncede de önemli bir yer işgal eden gö-
receliğe itebilir. Mantıksal olarak, okurun -gerek felsefeci olsun gerekse de 
olmasın- böyle bir çıkarımda bulunması kaçınılmazdır; sebebine gelince, ka-
naatimce, birkaç temel faktörden söz edilebilir. 
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Birincisi, tarihsel olarak, filozof / felsefeci deyimi, benim bu yazıda 
kastettiğim bilgi arayışını temele alan bir kimseden çok daha geniş bir an-
lamı haizdir. Bilhassa ortaçağlarda filozof, kanaatler üzerine de eğilen ve 
aklın nüfuz edebileceği tüm alanlarda fikir yürütebilen, daha açık bir ifadey-
le, astronomiden coğrafyaya, dilbilimden sanata kadar geniş bir alanda çalış-
ma yapma azminde olan bir kimsedir; kısacası, filozof, çok-yönlü bir fikir 
ve bilim adamıdır. Bu durum, klasik bilimler tasnifi ve pedagojisi ile açıkla-
nabilir. 

İkincisi, felsefe tarihçilerinin felsefenin künhüne vakıf olmamaları ya 
da klasik ilim anlayışını göz ardı etmeleriyle izah edilebilir. Sözgelimi, 
Aristoteles’in Poetika’sı ya da Birûnî’nin Nihâyâtü’l-Emâkin’i gibi eserleri 
felsefe tarihi adı altında mütalaa etme çabaları, bu tarihyazımının çarpık ör-
neklerinden sadece birkaçıdır. Burada Aristoteles ve Birûnî edebiyat ve coğ-
rafyayla felsefeci olarak değil de bir bilim adamı olarak ilgilenmektedirler. 
Öyleyse bu metinleri, yazarlarının filozof olarak adlandırılmaları ya da me-
tin içerisindeki felsefi tazammunlardan dolayı felsefe tarihi adı altında müta-
laa etmek yanlış olsa gerek.  

Üçüncü olarak, gerek klasik düşünce gerekse de çağdaş düşünce 
literatüründe yaygın olarak karşılaşılan “hakikatin yokluğu” gibi son derece 
absürt bir kanaat gösterilebilir. Felsefeyi bir kesin inanç arayışı olarak ta-
nımlayıp ardından da hakikatin yokluğundan söz etmek, asla mantıksal ola-
rak açıklanamaz. Tersinden, hakikatin yokluğunu iddia edip ardından da fel-
sefeye bir varlık alanı açmaya çalışmak da aynı ölçüde mantık dışı bir tu-
tumdur. Başka bir ifadeyle, felsefe, hakikatin yokluğu gibi iddialar da dahil 
her türlü epistemik iddiaya zemin teşkil eden bir çıkış noktasıdır. Öyle anla-
şılıyor ki, buradaki kafa karışıklığının esas sebebi, felsefeyi burada kas-
tettiğim anlamda bir çıkış noktası olarak değil de tam tersine bir varış nok-
tası olarak görmekten kaynaklanmaktadır. 

Şimdi, bu faktörleri bir araya getirdiğimizde, felsefe tarihi adı altında 
incelenen fikir ve görüşlerin esasında ya ayrı ayrı disiplinlerin tarihi olduğu 
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ya da yanlış bir felsefe algısından kaynaklandığı gibi bir sonuçla karşılaşı-
yoruz. Zira potansiyel olarak aksi iddia edilebilen bir önerme, bir önceki kı-
sımda açıklamaya çalıştığım üzere, disipliner oryantasyonu ne olursa olsun 
tarihin alanına girer. Bu anlamda, tarihin felsefeyi tamlaması, pedagojik he-
defleri dışında, hiçbir epistemik değeri haiz değildir. Daha açık bir ifadeyle, 
felsefenin tarihi olamaz. 

 
Tarih Felsefesi 
Gramatik olarak, felsefesin tamlanan (muzâf) olarak kullanılması dü-

şünülemez ama kimi durumlarda tamlayan (muzâfun ileyh) olarak kullanıl-
ması pekala mümkündür. Epistemik olarak, bilgiye dair hiçbir kanaat oluş-
turamayız, ama kimi durumlarda kanaatlere dair bir bilgi sahibi olabiliriz. 
Sözgelimi, “felsefe zihni” deyimi gramatik ve felsefi açıdan ne kadar ab-
sürtse, “zihin felsefesi” deyimi de aynı açılardan bir o kadar olağandır. Fa-
kat burada da kesin bir inanç arayışında olan felsefe ile izafet şeklindeki fel-
sefeleri birbirinden ayırmak gerekir. Felsefe, bir olgu veya disiplini tamladı-
ğında, söz konusu olguyu veya söz konusu disiplinin ortaya koyduğu kana-
atlerin bilgiye uyumlu olup olmadığını tartışır. Sözgelimi, “din felsefesi”, 
kesin bir inanç arayışında olan bir etkinlik değildir; yalnızca muzâfının (bu 
örnekte din) felsefeye uygun olup olmadığını araştıran metodolojik bir yak-
laşımdır. Daha da açık bir örnek vermek gerekirse, din felsefesi, Tanrının 
var olup olmadığı inancıyla ne ilgilenir ne de bunun lehinde veya aleyhinde 
karar verebilir; bu noktada yapabileceği tek şey, söz konusu inancın episte-
mik statüsünü belirlemektir. Kısacası, tamlayıcılık, felsefenin temel değil, 
sadece yan özelliğidir; yani herhangi bir olgu veya disiplini tamlamasa da 
felsefe varlığını sürdürmeye devam eder. 

Felsefeden farklı olarak, tamlayan olmak, - varlığın yüklem olup ola-
mayacağı tartışmasını bir tarafa bırakırsak- sadece tarihin temel özelliğidir. 
Gerek gramatik gerekse de epistemik açıdan, tarih, her zaman “muzâfun 
ileyh”tir: evrenin tarihi, canlının tarihi, siyasetin tarihi vs. Fakat tarihi özgün 
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kılan ve bu yazımın temel iddialarından birisini oluşturan ilginç bir yönü 
var; tarih, sadece bir disiplini tamlayamaz ve yine sadece bir disiplin tarafın-
dan tamlanabilir ki bu da felsefedir. Bir önceki alt-kısımda, “felsefe tarihi” 
şeklinde bir izafet kipinin imkansız olduğuna işaret ettim. “Tarih felsefesi” 
şeklindeki izafet kipine gelince, burada da, bir üstteki paragrafta açıkladığım 
üzere, felsefenin yan özelliği söz konusudur. Tarih felsefesi, felsefenin tali 
bir disiplini olup tarihin (daha doğrusu bir olgu veya disiplinin tarihinin) fel-
sefenin ortaya koyduğu temel ilkelere (kesin inançlara / bilgilere) uygun 
olup olmadığını açıklığa kavuşturan metodolojik bir yaklaşımdır. Bu meto-
dolojik belirlenimi dışında, tarih felsefesine, ve elbette ki felsefenin tüm di-
ğer alt veya tali disiplinlerine, bir anlam yüklemek yanlıştır. 

 
Sonuç 
 
Felsefe ve tarih, kanaatimce, aklın tüm tazammun ve tezahürlerini 

ifade eden iki ana kavramdır. Öyle ki, düşünce ve bilim adına ortaya çıkan 
her türlü yeknesak ve müesses görüşlerin, zihinsel bir bozukluk ürünü olma-
dığı sürece, bu iki kavramın çatısı altında değerlendirilebileceğine şiddetle 
inanıyorum. Daha açık bir ifadeyle, bana göre, tüm aklî önermelerimiz, 
nihayetinde ya felsefe ya da tarih başlığı altında toplanabilir. 

Tam anlamıyla ve sadece felsefe ve tarih kavramlarını tanımlamaya, 
ardından da bu iki kavramın karşılıklı izafet durumlarını incelemeye çalıştı-
ğım bu yazımın çıktılarını şu şekilde özetleyebilirim: 

Felsefe, yanılmazlık ilkesine dayanarak kesin inanç (bilgi) üreten zo-
runluluk alanıdır. Tarih, yanılabilirlik ilkesine dayanarak gerekçelendirilmiş 
doğru inanç (kanaat) üreten olumsallık alanıdır. Başka bir ifadeyle, verili bir 
önerme, aksinin düşünülememesi durumunda bilgi, aksinin düşünülebilmesi 
durumunda ise kanaattir. Burada birincisinin alanı felsefe, ikincisinin ise ta-
rihtir. Yine burada birincisinin ölçütü yanılmazlık, ikincisinin ise yanılabi-
lirliktir. 

Bilgi ve kanaatlerin üretim alanları arasındaki karşılıklı izafet durum-
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larına gelince, hakikatin tarihi olmayacağı fikrinden hareketle felsefe tarihi 
deyiminin yanlış olduğunu, tarih felsefesi deyiminin ise kanaatin bilgiye 
uyumu gibi metodolojik bir arayış dışında hiçbir anlamı haiz olmadığını sa-
vundum. Bu anlamda felsefe, bilgi üretimini tekelinde tuttuğu için tarih (ve 
tabii ki bu kapsamda kanaat üreten tüm disiplinler) için çıkış noktası ya da 
temel teşkil eder.  

 
Assoc. Prof. Nebi Mehdiyev 

 
Philosophy and History as Epistemical Modes  

(summary) 
 
It is claimed in this essay that the intellectual activity of human being can be 

explained mainly in the context of disciplines of philosophy and history. Here, 
despite the use of the philosophy in the sense of thought based on the principle of 
infallibilism, the history is used in the meaning of thought based on the principle of 
fallibilism. At the same time these two concepts can also be read as an epistemic 
mode.  

 

Keywords: philosophy, history, epistemology, fallibilism, belief, 
knowledge.   

 
 

Dos. Nəәbi Mehdiyev 
 

Fəәlsəәfəә vəә Tarix  Epistemoloji Üsul Kimi 
(xülasəә) 

 
Bu essedəә insanın intellektual fəәaliyyəәtinin, əәsas etibariləә fəәlsəәfəә vəә tarix çəәr-

çivəәsindəә izahının mümkünlüyü iddia edilməәkdəәdir. Burada fəәlsəәfəә yanılmazlıq 
(infallibilism) prinsipinəә, tarix isəә yanılmanın mümkünlüyü (fallibilism) prinsipinəә 
əәsaslanan düşüncəә təәrzi məәnasında işləәdilmişdir. Bu iki məәfhumun eyni zamanda 
epistemik bir modallıq şəәklindəә dəә oxunması mümkündür.  

 
Açar sözləәr: fəәlsəәfəә, tarix, epistemiologiya, fallibilizm, qəәnaəәt, bilik.  
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Müsabiqəә üçün UFAD-a 20-yəә yaxın kitab vəә məәqaləәləәr göndəәrildi. 
Münsifləәr Heyəәti (Prof.Dr. Səәlahəәddin Xəәlilov, Prof.Dr. Tahsin Görgün, 
Prof.Dr. Rəәhim Acar, Prof.Dr. Ayhan Bıçak, Senail Özkan) müzakirəәləәrin 
nəәticəәsi olaraq beləә qəәrara gəәldi ki, ilkin şəәrtləәrəә uyğun gəәlməәdiyinəә görəә, 
birinci mükafat heç bir işəә verilməәsin.  

İkinci yerəә bir iş, üçüncü yerəә isəә 3 iş layiq görüldü.  
 
İKİNCİ YER:  
 

Doç. Dr. Ayhan ÇİTİL, “Matematik  ve Metafizik, Kitap 1: Sayı ve 
Nesne’’,  Alfa yayıncılık, İstanbul, 2012, 262 s. 

  
29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Felsefe Bölümünün doçenti Ayhan Çitil 
kitabın amacını kısaca böyle anlatıyor: 

“Bu kitap son iki yüzyıldır yapıldığı 
biçimde matematik felsefesine bir katkıda bu-

lunmak amacıyla kaleme alındı. Günümüzde yaygın bir biçimde yapılmaya 
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çalışıldığından farklı olarak biz “nesne” anlayışı üzerinde durmaya ve ma-
tematik felsefesinin konularını genel anlamda ontolojinin konularıyla ilişki-
lendirerek  anlamaya çalıştık. 

Araştırmalarımızın neticesinde vardığımız bir 
sonuç şu biçimde ifade edilebilir: Özellikle Alman 
düşünürü Kant’ın görüşleri ve Kant’ın eleştirilmesi 
üzerinden biçimlenen tartışmalar bugün matematiği 
anlamamız konusundan bir yarar getirmekten çok 
bir engel oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni, 
Kant’ın matematiğinin mahiyetinin ortaya koymak 
üzere çizdiği ontolojik çerçeveye ilişkin asli eksik-
liklerdir. Söz konusu bu eksiklikler Kant’ı izleyen 
yahut eleştiren düşünce anlayışları tarafından da gi-
derilmemiştir. Kanaatimizce Kant sonrasındaki bu dönem özelde matemati-
ğin mahiyeti üzerine yürütülen düşünsel etkinliğin, genel olarak da fikriya-
tın nesnesizleştiği bir dönemdir... 

Matematik felsefesinin, genelde de felsefenin nesneye, nesnenin kuru-
luşuna ve düşünceye konu edilişine ilişkin ilgisinin artmasının kendi deneyi-
mimizi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyoruz”. 

 
ÜÇÜNCÜ YER 
 

Yrd. Doç. Ertan Kardeş, “Schmitt’le Birlikte, Schmitt’e Karşı. Poli-
tik Felsefe Açısından Carl Schmitt ve Düşüncesi”, İletişim Yayınları, İs-
tanbul, 2015, 365 s.  

Bir anayasa hukukçusu olan 
Schmitt’in, hukuku yasal olanın ötesinde 
değerlendirmesi ve hukukun yalnızca hukuk 
olmadığı düşüncesi, onun bugüne kadar hu-
kuk dışında da sayısız alana katkı sağlama-

sına sebep olmuştur.  
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Politik kriz ve politik krizin karşısında teorinin durgunluğunun ürettiği 
krizi değerlendirme çabasıyla kaleme alınan bu çalışma, Schmitt’in bu kim-
liğini göz önüne alarak, ana eksenine çağdaş politik felsefenin eleştirel 
Schmitt okuması ihtiyacını koyuyor. Özgürlükçü bir politik realizm müm-
kün müdür sorusuna cevap arayan İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün 
Yrd. Doç. Ertan Kardeş, yaygın politika felsefelerini eleştirirken, Schmitt’in 
eserlerinin sunduğu imkânlardan yararlanıyor. Schmitt’in; Machiavelli’den 

Hegel’e, Marx’tan Sorel’e kadar, önemli düşünür-
lerle ortak ve karşıt yanlarını ele alıyor. Devlet ve 
hukuk ilişkisi, iktidar sorunu, anayasa öğretisi, dev-
let düzeni, Avrupa kamu hukuku, liberalizm 
eleştirisi, yasallık-meşruluk karşıtlığı gibi geniş öl-
çekte birçok konuyu, Schmitt realizminin, politik 
felsefenin özgürlük problematiği ile hangi ölçülerde 
bütünleşebileceği bağlamında inceliyor.  

Schmitt’in sunduğu kavramsal altyapı ve 
yazarın yeniden ürettiği realizm ifadesi, Schmitt’le birlikte Schmitt’e karşı 
düşünmeyi olanaklı kılıyor. 
 

ÜÇÜNCÜ YER 
Yrd. Doç. Ahmet Emre Dağtaşoğlu, Makamsal Müzik ve Kant 

Estetiği (məәqaləә) 
 
 

Kant doğrudan müzik üzerine ayrıntılı bir biçimde yazmamış, hatta 
müzikle ilgili olumsuz bir tavır takınmıştır. Ancak onun felsefesinin temel 
özelliklerinden birisi, ele aldığı konuları a priori ilkelerine inerek işlemeye 
çalışmasıdır. Elbette bu ilkeler tartışmaya açılıp eleştirilebilirler. Ancak 
Kant’ın benimsediği bu üslup, görüşlerinde eleştirilebilecek noktalar olma-
sına rağmen hem isabetli sonuçlara varabilmesini sağlamış hem de görüşle-
rinin farklı alanlara uygulanabilmesini kolaylaştırmıştır. Bu anlamda Kant 
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makamsal müzik gibi teknik bir konuyu estetik açıdan ele almayı düşünme-
miş olmasına rağmen ortaya koyduğu temel ilkeler-
den yola çıkılarak makamsal müziğin kimi özellik-
leri daha iyi bir biçimde anlaşılabilmektedir. 

Bu makalede de makamsal müziğin estetik 
boyutuna farklı bir bağlamdan yaklaşılmaya çalışıl-
mıştır. Bu modelin çok işlevsel olduğunu ileri sür-
mek ya da farklı bir kültür ortamının ürettiği fikir-
lerle makamsal müziğin bütünüyle açıklanabileceği-
ni iddia etmek pek yerinde bir yaklaşım olmayaca-
ktır. Ancak bu gibi çalışmalar ele alınan konuyla ilgili daha derin bir iç gö-
rünün kazanılmasını mümkün kılmaktadır. Örneğin, yeni makamların terki-
binin nasıl gerçekleştirilebildiği, neden bazı makamların çok sevilip bazıl-
arının hiç tutulmadığı, “seyir”, “karar perdesi”, “asli ve arızi perdeler” gibi 
kavramlar arasında ne gibi ilişkiler olduğu ve makamın ne gibi estetik öze-
llikler taşıdığı, Kant estetiğinin “yetiler arasındaki serbest uyum ve özgür 
oyun”, “ortak duyu”, “ereksiz ereksellik” gibi kavramları çerçevesinde daha 
anlaşılır olmaktadır. 
 
ÜÇÜNCÜ YER 
 

Ali Suat Gözcü, “A ve B- zaman teorileri” 
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü 

Doktora Öğrencisi  (məәqaləә) 

Zamana yapılan göndermelerde, özellikle zaman ontolojilerinde sık-
lıkla zaman akışı, zamanın gerçekliği, zamanın ölçümü gibi zaman kavrayış-
ları ve zaman metaforlarıyla karşılaşılır. Bu türden zaman kullanımları çağ-
daş iki farklı teori altında ele alınır. Bunlar A- ve B-zaman teorileridir. B-
teorisinde zamanın aktığı fikrine karşı çıkılır ve bu teoriye göre olayların 
kendilerinde geçmiş, şimdi ve gelecek olma özelliği içkin bir şekilde taşın-
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maz; olaylar bu sıraya göre peşpeşe meydana gelmez ve bu yolla da 
değişmez. Bu açıdan bu teori statik zaman teorisi olarak 
bilinir. A-teroisinde ise, olaylar gelecekten şimdiye ve 
şimdiden geçmişe doğru bir akış halinde meydana 
geldiği kabul edilir. Bu yönüyle A-teorisi dinamik 
zaman teorisi olarak da adlandırılır. Bu teoriye göre 
zaman serisi geçmiş, şimdi, gelecek şeklinde kurulur. 
Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlki, bu iki zaman 
teorisi arasındaki ayrımları, karşıtlıkları ve benzerlikleri 
ortaya koyma; ikincisi de, bu iki teori arasında olduğu varsayılan bazı 
ayrımların aslında gerçek ayrımlar olmadıkları gösterilecektir. 
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Qazaxıstan Fəәlsəәfəә vəә Politologiya İnstitutu iləә  

UFAD arasında əәməәkdaşlıq müqaviləәsi  
 

02 dekabr 2015, İstanbul, Türkiyəә 
 
Qazaxıstan Respublikası Təәhsil vəә Elm Nazirliyi Fəәlsəәfəә vəә Politolo-

giya İnstitutunun direktoru, Qazaxıstan Sosioloqlar Assosiasiyasının rəәhbəәri 
Prof. Dr. Zarema Şaukenova, Qazaxstan Milli Elmləәr Akademiyasının müx-

bir üzvü, milləәt vəәkili Prof. Dr. Serik 
Seydumanov iləә birlikdəә UFAD-ın İstan-
bul ofisinəә baş çəәkdi. Prof. Dr. Səәlahəәd-
din Xəәlilov vəә dəәrnəәk üzvləәri iləә səәmimi 
şəәraitdəә baş tutan görüşdəә Türk dünyası-
nı maraqlandıran bir sıra problemləәr, o 

cümləәdəәn elm, fəәlsəәfəә vəә təәhsil məәsəәləәləәri müxtəәlif aspektləәrdəәn müzakirəә 
edildi.  

Sonda Fəәlsəәfəә vəә Politologiya İnstitutu vəә UFAD rəәhbəәrləәri təәrəәfindəәn 
elmi-nəәzəәri əәməәkdaşlıq istiqaməәtindəә protokol imzalandı.   

 
 

“Türk düşüncəәsi tarixi” mövzusunda  
 

DƏӘYİRMİ MASA 
 

3 Mart, Ankara, Türkiyəә 
 
Ankarada tanınmış elm adamı Prof.Dr. Süleyman Xeyri Bolayın 

rəәhbəәrliyi vəә redaktorluğu iləә hazırlanmış vəә 2015-ci işıq üzü görmüş 
“Tanzimat’dan Günümüze Türk düşünürleri” kitabına həәsr olunmuş 
Dəәyirmi Masa keçirildi. Müzakirəәdəә əәvvəәlcəә Prof. Dr. Süleyman Hayri 
Bolay kitabın ideyası vəә əәrsəәyəә gəәləәnəә gəәdəәr keçdiyi əәziyyəәtli prosesdəәn 
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danışdı vəә bu əәziyyəәtləәrəә baxmayaraq kitabın ümumiyyəәtləә Türk dünyası vəә 
Türk düşüncəә tarixi üçün çox qiyməәtli bir bilik məәnbəәyi ola biləәcəәyini 
vurğuladı.  Daha sonra söz Prof. Dr. 
Səәlahəәddin Xəәlilov Türk fəәlsəәfəәnin 
yaradılmasının əәhəәmiyyəәtindəәn vəә 
bunun üçün keçilməәli olan məәrhəәləә-
ləәrdəәn danışdı. Dünyanın bugünkü 
məәnzəәrəәsini şəәrh edəәn filosof Türk 
düşüncəәsinin bu məәnzəәrəәdəә yerinin vəә rolunu, Türk-İslam sintezini izah et-
di. Daha sonra mövzu əәtrafında geniş müzakirəә başlandı. Ankara Milləәt vəә-
kili Prof. Dr. Vəәdat Bilgin, Sinop Milləәt vəәkili Nazım Maviş, Doç.Dr. Er-
dinç Yazıcı, Prof. Ilhami Güler, Prof. Şükrü Koç, Prof. Hamza Yılmaz, Prof. 
Mehmet Birey, Göksal Çetin ve Mehmet Çetin, Gizem Yaşar Tutar ve Kür-
şat Tutar kitabla vəә ümumiyyəәtləә Türk fəәlsəәfəәsi iləә bağlı fikirləәrini 
bildirdiləәr. 
 

 

“Beynəәlxalq İpəәk Yolu'nun Yüksəәlişi vəә Türk Dünyası”  
(bilik festivalı) 

 

3-4 Mart, Ankara, Türkiyəә 
 
Türk Ocaqlarının Məәrkəәzi Ofisi təәrəәfindəәn təәşkil ediləәn Beynəәlxalq 

təәdbir Ankara Milli Kitabxanasında baş tutmuşdur. Açılışdan əәvvəәl festival 
çəәrçivəәsindəә “Üç könüldəәn İpəәk yolu” mövzusunda foto-səәrgi dəә keçirilmiş-
dir. Səәrgidəәn sonra Bilik Festivalı açılmışdır vəә açılış nitqini Türk Ocaqları 
Məәrkəәzi İdarəә Heyəәtinin üzvü vəә İpəәk Yolu Bilik Festivalının Koordinatoru 
Dr. Fahri Atasoy etdi. Daha sonra Festival üç paralel sessiyada işini davam 
etdirdi. Fahri Atasoydan sonra Vəәqfləәr Baş İdarəәsinin Məәdəәniyyəәt vəә Qey-
diyyat şöbəәsinin müdiri Adnan Tüzen çıxış edəәrəәk İpəәk Yolunun yenidəәn 
dirçəәldilməәsiindəәn vəә bu istiqaməәtdəә gedəәn işləәrdəәn danışdı.  
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Festivalda iştirak edəәn Prof.Dr. Səәlahəәddin Xəәlilov “Şəәrqdəәn Qəәrbəә 
məәdəәniyyəәt yolu” mövzusunda çıxış etdi vəә Qəәrb sivilizasiyasında Şəәrqin 
əәhəәmiyyəәti vəә rolunu fəәlsəәfi təәhlilini verdi. Məәruzəәdəәn sonra mövzu əәtrafın-

da geniş müzakirəә keçirildi vəә Prof. Xəәlilov 
iştirakçıların çoxsaylı suallarını cavablandır-
dı.    

Böyük İpəәk Yolunun məәdəәniyyəәtləәr 
arası münasibəәtləәrin formalaşmasındakı rolu-
na toxunan Xəәlilov müasir dövrdəә TRASE-
CA kontraktının bu missiyanın davamı ma-
hiyyəәtindəә olduğunu vurğuladı. O, həәmçinin 
qeyd etdi ki, bəәşəәriyyəәti böhrana sürükləәyəәn 
səәbəәbləәrin bəәlkəә dəә əәn mühimi təәkqütblü, 

daha doğrusu Qəәrb məәrkəәzli məәdəәniyyəәt anlayışıdır. 

 
 

“Türk fəәlsəәfəәsinin perspektivləәri” mövzusunda  
konfrans  

 

15 mart 2016, İstanbul, Türkiyəә 
 

Türk Ocağı İstanbul Şöbəәsinin təәşəәbbüsü vəә dəәvəәti iləә UFAD rəәhbəәri 
Prof. Dr. Səәlahəәddin Xəәlilov “Türk fəәlsəәfəәsinin perspektivləәri” mövzusunda 

məәruzəә iləә çıxış etdi. Elm 
adamlarının, gəәnc təәdqiqatçıların 
vəә təәləәbəәləәrin iştirakı iləә baş tutan 
konfransda “Türk fəәlsəәfəәsi” məәf-
humunun mahiyyəәti vəә nəәzəәri 
əәsasları, habeləә bu məәfhum çəәrçi-
vəәsindəә mütaliəә ediləәn məәfkurəә-

nin tarixi kökləәri, mövcud vəәziyyəәti vəә gəәləәcəәk prioritetləәri geniş müzakirəә 
obyekti oldu.  
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Öz fikirləәrini sosial reallıq, fəәlsəәfi təәfəәkkür, elmi idrak, məәdəәniyyəәt, 
qlobalizasiya vəә milli şüur kimi prinsipləәrin qarşılıqlı əәlaqəәsi zəәminindəә təәq-
dim edəәn Xəәlilov tarix vəә müasirlik haqqındakı şablonların yenidəәn gözdəәn 
keçirilməәsinin vəә milli fəәlsəәfi fikir konseptinin hazırlanmasının zəәrurili-
yindəәn danışdı. Bunun üçünsəә ilk növbəәdəә türkdilli ölkəәləәrdəәki təәhsil sis-
temləәrinin yenidəәn qurulmasının vəә gəәncləәrin milli ruhda təәhsil almasının 
vacib olduğunu vurğuladı.  

Konfrans sual-cavab bölümü iləә yekunlaşdırıldı.  

 
 

“Fəәlsəәfəәnin dili” mövzusunda 
 

DƏӘYİRMİ MASA 
 

16 aprel 2016, İstanbul, 2016 
 
16 aprel tarixindəә UFAD-da (Uluslararası Felsefe Araştırmaları Mer-

kezi) ''Fəәlsəәfəәnin dili'' mövzusunda dəәyirmi masa keçirilmişdir. Təәdbirdəә 
Prof. Dr. Səәlahaddin Xəәlilov, Prof. 
Dr. Öməәr Naci Soykan, Prof. Dr. 
Ufuk Özcan, Prof. Dr. Gönül Bün-
yadzade, neyrocəәrrah Dr. Kamran 
Ağayev, yazar Səәnail Özkan, Doç. 
Dr. Nəәbi Mehdiyev, Doç. Dr. Rabia 
Soyucak, təәləәbəә vəә aspirantlar iştirak edirdiləәr. Dəәyirmi Masada müasir türk 
fəәlsəәfəәsinin yaradılmasının vacibliyi müzakirəә edildi vəә bunun ilk növbəәdəә 
türk xalqlarının ortaq fəәlsəәfi dilinin, termonilogiyasının formalaşmasından 
başlanması vurğulandı. Bu prosesin gedişindəә örnəәk ola biləәcəәk təәcrübəәləәr 
haqqında fikir mübadiləәsi aparıldı. Bununla yanaşı, əәdəәbi dilin nəә dəәrəәcəәdəә 
fəәlsəәfəә üçün bir leksik baza ola bilməәsi dəә ciddi müzakirəәyəә səәbəәb oldu.  

Dəәyirmi Masada əәtrafında müzakirəә vəә mübahisəә açılan mövzulardan 
biri dəә türk dilindəә fəәlsəәfəәnin türk fəәlsəәfəәsi anlayışı iləә eyniyyəәti vəә fəәrqli 



Fəәlsəәfəә vəә sosial-siyasi elmləәr – 2016, № 1 
 

 - 94 - 

cəәhəәtləәri oldu. Bu anlayışların bir çox hallarda qarışıq salınmasının türk fəәl-
səәfəәsinin formalaşması yolunda nəә dəәəәcəәdəә böyük maneəә olması xüsusiləә 
vurğulandı.    

 
 

İstanbul ƏӘdəәbiyyatçılar Dəәrnəәyindəә (İSEDER)  
“Fəәlsəәfəә vəә ƏӘdəәbiyyat” mövzusunda konfrans  

 

05 may 2016, İstanbul, Türkiyəә 
 
İstanbul ƏӘdəәbiyyatçılar Dəәrnəәyinin (İSEDER) təәşəәbbüsü vəә təәşkilatçı-

lığı iləә “Fəәlsəәfəә vəә ƏӘdəәbiyyat” 
mövzusunda konfrans keçirildi. 
Konfransda məәruzəә iləә çıxış edəәn 
Prof. Dr. Səәlahəәddin Xəәlilov fəәlsəәfəә 
vəә əәdəәbiyyat arasındakı ortaq vəә 
fəәrqli cəәhəәtləәri sistemləәşdirməәkləә 
yanaşı, bu məәfhumların Şəәrq vəә 

Qəәrb təәfəәkkür təәrzləәrinəә görəә fəәrqli məәna çalarlarına sahip olduğunu 
nümunəәləәr əәsasında izah etdi.  

 
 

“Sekülerleşme ve Din Çalıştayı”  
 

7-8 Mayıs 2016, ƏӘdirnəә, Türkiyəә 
 
7-8 Mayıs 2016 tarihinde Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilen “Se-

külerleşme ve Din Çalıştayı” dört farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. İlk o-
turumda, “Sekülerizmin Felsefi Dayanakları” adlı sunum Doçent Doktor 
Abdüllatif Tüzer tarafından yapılmıştır.  

Sekülerizmin ne olduğu ve farklı yaklaşımlarla nasıl ele alındığının 
tartışıldığı sunum, Prof. Dr. Rahim Acar, Yrd. Doç. Dr. Emre Dağtaşoğlu 
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tarafından müzakere edilerek, sekülerizm kavramına açıklık getirilmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır.  

İkinci oturumda, Yrd. Doç. Dr. Alper Bilgili’nin sunduğu “Galileo ve 
Sekülerleşme” adlı başlık gündeme gelmiştir. Sekülerleşmenin temellendi-
rilmesinin Galileo’ya kadar götürüldüğünün altını çizen Bilgili, sekülerleş-
menin Osmanlı ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilk yıllarında nasıl 
temellendirildiğinin tarihsel sürecini 
açıklamış ve bu temellendirmenin 
pek sağlam yapılmadığına vurgu 
yapmıştır. Sunumun ardından, Yrd. 
Doç. Dr. Ömer F. Ocakoğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Ali Sertan Beşer konuyu 
müzakere ederek, Bilgili’nin “Galileo ve Sekülerleşme” adlı yazısında 
değindiği önemli noktalara vurgu yapıp konunun geliştirilmesine yönelik 
yorum ve eleştirilerini sunmuşlardır.  

Üçüncü oturumda Yrd. Doç. Dr. Volkan Ertit, “Evrenselleştirilmiş Se-
külerleşme Paradigması” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir. Bu sunumda 
Ertit, Sekülerleşmenin evrensel olarak ne anlama geldiğinin yanında Türki-
ye’nin sekülerleşme sürecini değerlendirmiş ve Türkiye’nin muhafazakâr-
laşmak bir yana son dönemde sekülerleştiğini iddia etmiş, bu iddiasını Tür-
kiye’den farklı örneklerle desteklemeye çalışmıştır. Konu önce Yrd. Doç. 
Dr. Anıl Mühürdaroğlu ve Arş. Görevlisi Veysel Bilici tarafından müzakere 
edilmiş, ardından diğer katılımcılar tarafından da Ertit’in iddiası şiddetli bir 
biçimde tartışılmıştır.  

Son olarak, Çalıştayın ikinici gününde, Yrd. Doç. Dr. Sevde Düzgü-
ner, “Seküler Dünyada Yeni Bir Yaşam Olarak Maneviyat” adlı sunumu 
farklı açılardan ve dünyada yapılmış farklı yaklaşımlardan yola çıkarak yap-
mıştır. Sekülerizm ve maneviyat konusunu, içinde bulunan modern dünya-
nın seküler anlayışı içinde ele alan Düzgüner, konunun psikolojik boyutuna 
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da vurgu yapmıştır. Sunum, Yrd. Doç. Dr. Elvan Melek Türk ve Doç. Dr. 
Ali Ayten tarafından müzakere edilerek sekülerleşme konusuna yaptığı kat-
kı ve ele alınabilecek farklı noktalara vurgu yapılmıştır. Sekülerleşme ve 
Din Çalıştayı genel olarak katılımcıların sekülerleşmeyi kavramsal olarak e-
le alıp dünyada ve Türkiye’de nasıl bir gelişim gösterdiğini ortaya koyması 
ve bunun üzerine yapılan tartışmalar açısından verimli ve faydalı bir akade-
mik toplantı olarak işlevini yerine getirmiştir. 

 
 

“Tanzimat`dan Günümüze Türk Düşünürleri”  
kitabının təәqdimatı 

 

11 may, 2016,  İstanbul, Türkiyəә 
 

May ayının 11-dəә İstanbul Universitetindəә Prof.Dr. Süleyman Hayri 
Bolayın redaktorluğu iləә hazırlanmış vəә nəәşr edilmiş 7 cildlik “Tanzimat`-
dan Günümüze Türk Düşünürleri” (ed. ve yazar: Süleyman Hayri Bolay, 
Ankara: Nobel Akademik Yayıncı-
lık, 2015) kitabının təәqdimatı ke-
çirildi. Dr. Cezmi Bayramın mo-
deratorluğu iləә baş tutan təәdbirdəә 
ilk çıxış edəәn layihəәnin təәşəәbbüs-
karı vəә çoxcildliyin redaktoru 
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay 
layihəәnin ilk yaranışı vəә davam etmsi, bu yolda qarşıya çıxan çəәtinlikləәr ba-
rəәdəә maraqlı məәruzəә etdi. Professor onu da bildirdi ki, türk dünyası üçün gö-
rülmüş bu böyük əәməәk əәslindəә daha böyük bir prosesin başlangıcıdır vəә 
bundan sonra da bu təәşəәbbüs davam etdirilməәlidir ki, gəәləәcəәk nəәsil özünün 
zəәngin kökündəәn qopmasın.   

Daha sonra kitabın bəәzi fəәsilləәrinin müəәllifləәri – Prof. Dr. Tahsin 
Görgün, Prof. Dr. Könül Bünyadzadəә çıxış etdiləәr vəә görülmüş işin əәhəәmiy-
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yəәtindəәn, kitabın türük düşüncəәsinin təәdris vəә təәdqiqat işləәrindəәki əәvəәzsiz 
rolunu vurğuladılar. 

Daha sonra çıxış edəәn Prof. Dr. Salahaddin Khalilov ümumiyyəәtləә 
türk düşüncəәsinin müasir dövrdəәki vəәziyyəәtindəәn, Türk fəәlsəәfəәsinin yaradıl-
masının zəәrurəәtindəәn vəә bu işdəә “Tanzimat`dan Günümüze Türk Düşünür-
leri” ensiklopedik əәsəәrinin çox uğurlu bir addım olmasından danışdı.  

  

 
Aristotel Fəәlsəәfəәsi 

Ümumdünya Fəәlsəәfəә Konqresi 
 

09-15 iyul 2016, Afina, Yunanıstan. 

 

UNESCO təәrəәfindəәn 2016-cı ilin Aristotel ili elan olunmasına əәsasəәn 
Afinada yerləәşəәn Ümumdünya Fəәlsəәfəә Konqresinin (World Congress in 
Philosophy) bu ilki məәruzəәləәri Aristoteləә vəә onun təәlimləәrinin təәdqiqinəә həәsr 
olundu. Müxtəәlif ölkəәləәrdəәn gəәləәn filosofların vəә tanınmış fəәlsəәfəә təәdqiqatçı-
larının iştirakı iləә baş tutan konqresdəә Prof. Dr. Səәlahəәddin Xəәlilov “Aris-
totle: Scientist or Philosopher” (Aristotel: Alim yoxsa Filosof) adlı məәruzəә 
iləә çıxış etmişdir. Burada Xəәlilovun Aristotel təәliminin mahiyyəәtinəә dair 
səәsləәndirdiyi bəәzi fikirləәr maraqla qarşılanmış vəә filosoflar təәrəәfindəәn qızğın 
müzakirəәləәrəә səәbəәb olmuşdur.  
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Asiya Fəәlsəәfəә Assosiasiyasının (İCAPA) 
9-cu Beynəәlxalq Konqresi 

 

20-24 İyul 2016, Kuala Lumpur, Malayziya 
 

Asiya Fəәlsəәfəә Assosiasıyasının qəәbul etdiyi qəәrara əәsasəәn 2016-cı ildəә 
Assosiasiyanın növbəәti 9-cu Beynəәlxalq Konqresi İslam, Elm vəә Sivilizasi-
ya üzrəә Araşdırmalar Məәrkəәzinin (CASİS), Malayziya Texnologiya Univer-
sitetinin (UTM), Ali İdarəәçilik Təәhsil Akademiyasının (AKEPT), Təәhsil Na-
zirliyi vəә UNİTAR Malayziya Beynəәlxalq Universitetinin əәməәkdaşlığı iləә 
Kuala Lumpur şəәhəәrindəә keçirilmişdir.  

Konqresin əәsas məәqsəәdi müstəәmləәkəәçilik fenomenini vəә bu prosesin 
təәhsil vəә idarəәçilikdəә əәsas nəәticəәləәrini anlamaq olmuşdur. Bununla yanaşı, 
məәruzəәləәr arasında həәmçinin bu 
problemləә əәlaqəәli olan vəә ümumiy-
yəәtləә Asiya cəәmiyyəәtləәrindəә gedəәn 
qlobal prosesləәri əәhatəә edəәn araş-
dırmalar da daxil edilmişdir. Asso-
siasiyanın həәmsəәdrləәri  Prof. Alp-
arslan Açıqgəәnc vəә Prof. Woo-
Won Choi giriş sözü iləә işəә başla-
yan konqress 5 paralel sessiyalarda davam etmişdir.  

Geniş məәdəәni proqramlarla zəәnginləәşdiriləәn Kongress  üç gündəәn son-
ra işini tamamlamışdır. Sonda Kongress iştirakçıları vəә qonaqlar xatirəә şəәkli 
çəәkdirmişləәr. 
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Virtual dünya 
 

ƏӘgəәr virtual dünya həәr təәrəәfdəәn sel kimi axıb bizim real varlığımızı sı-
xışdırır vəә daraldırsa, əәgəәr ancaq özümüzəә məәxsus ruh aləәmimizdəәn reallıq 
dediyimiz məәkana çıxmaq istəәrkəәn bu məәkanı virtual dəәryada bir ada kimi 
görürüksəә, yeganəә yol bu dəәryada üzməәyi öyrəәnməәkdir. 

 
 

Günün ab-havası 
 

Fikrin meydanı azad olmalıdır. Kimsəә gündəәlik problemləәrin təәsiri al-
tında qalsa, aylıq, illik, yüzillik problemləәrəә obyektiv münasibəәt bəәsləәyəә bil-
məәz. Məәn demirəәm ki, günün ab-havasına biganəә qalaq; məәn deyirəәm ki, 
cari hadisəәləәrəә münasibəәt bildirməәkləә (vəә ya duygulanaraq susmaqla) yana-
şı, həәmin hadisəәni dəә, onun arxasında duran səәbəәbləәri dəә, artıq baş vermiş vəә 
həәləә baş verəә biləәcəәk neçəә-neçəә hadisəәləәri dəә şəәrtləәndirəәn bir az dəәrin qatda-
kı prosesləәri dəә görəә biləәk vəә bunun üçün cariliyin fövqünəә qalxaq.  

 
 

Fikir meydanı vəә söz meydanı 
 

Kəәnarda, ictimai gerçəәklikdəә “söz meydanından” söhbəәt gedəә biləәr, fi-
kir meydanı isəә insanın iç dünyasında açılır; bu meydanı səәn özün açmalıs-
an, - mühitin, sosial auranın, siyasi ab-havanın təәsirləәrindəәn azad... Face-
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book isəә bir növ üçüncü variantdır. Real ictimai mühitəә girməәdəәn, amma ey-
ni zamanda öz içindəәn çıxaraq cəәmiyyəәtin müəәyyəәn bir qismi üçün açıla bi-
lirsəәn, özünü məәhdud bir məәkanda, "dostlar" arasında ifadəә etmiş olursan.  

 
 

İç, üz vəә ovqatın iç üzü 
 
Maləәsəәf, çoxları, xüsusəәn TV kanalları ovqatın iksirini musiqidəә, ça-

lıb-oynamaqda görürləәr. O isəә kəәnardan deyil, içdəәn gəәlməәlidir. İç isəә o za-
man işıqlanır ki, içdəә olanı üzəә çıxarmaq olur. İnsan öz potensialını gerçəәk-
ləәşdirəә bilir, özünü rahat ifadəә edəә bilir... Yəәni könlünəә yatan bir iş görəәndəә. 
O mühit gözəәldir ki, burda insanın gizli imkanları açılır, istedadı üzəә çıxır, 
içini boşalda bilir ki, yenidəәn dola bilsin. 

Musiqi dəә stimul ola biləәr; amma "üz" mühitdir, şəәraitdir, sosial or-
tamdır - əәgəәr o yoxdursa vəә ya sağlam deyilsəә, üzəә çıxıb da xoşbəәxt olmaq 
necəә mümkündür? Vəә TV-nin əәsas funksiyası məәhz bu yaradıcı mühitin, or-
tamın hazırlanmasına xidməәtdir. İştahanın açılması yaxşı şeydir, amma... ac 
adamda süni yolla iştaha yaratmaq, əәgəәr yeməәk dəә təәklif etməәyəәcəәksəәnsəә... 

Ailəә dəә cəәmiyyəәtin bir parçası, hüceyrəәsidir: həәm dəә bizəә əәn yaxın 
olan... Amma özümüzdəәn daha yaxın deyil. İç dünyanda nəәləәr var... ƏӘgəәr ai-
ləәnin xəәbəәrsiz olduğu xəәbəәrləәr varsa... İç-in dəәrddəәn xali olması üçün isəә səә-
nin dünəәnki həәyatınla, arzularınla yaşamağa məәcbur olduğun həәyat arasında 
uyğunluq həәlledici olur. Ovqatı alt qatda kökləәyəәn bunlardır.  

* * * 
Sadəәcəә 'özün ol' deyil, həәm dəә 'özünü oluşdur' deyilməәlidir. 

 
 

Həәyat kitabının səәhifəәləәri 
 
İç dünyasında yeni sabah açılanlara müraciəәtləә: – Sabahınız xeyir, ye-

ni yolçuluğunuz mübarəәk olsun!  
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Fiziki dünyanın sabahları Günəәş vəә Yerin dövri münasibəәtindəәn yara-
nır. Sabitlikdəә bir təәzəәləәnməә vəә təәzəәləәnməәnin sabitliyi... İnsan həәyatında vəә 
iç dünyasında açılan yeni sabahlarda isəә beləә sabitlik yoxdur. Kimin üçünsəә 
tez-tez açılır, kimin üçünsəә heç açılmır. Həәyatı bir kitaba bəәnzəәtsəәk, kim isəә 
ömrü boyu bir səәhifəәdəә ilişib qalır (züy tutur), kim isəә eləә hey vəәrəәqləәyir, 
heç bir vəәrəәqi düz-əәməәlli oxumadan (təәngnəәfəәslik, yəәni işıq vəә qaranlığın 
xaotik qatışığı...) Unudulur ki, yeni işıq, yeni sabah axtarışları həәr dəәfəә bir 
gecəәdəәn keçir. Vəә sabah yetəәrincəә dəәyəәrləәndirilməәyəәndəә, gecəәləәr daha da-
vamlı olur. 

 
 

Yerin vəә Göyün qatları 
 
Yerin həәr qatı tariximizin bir səәhifəәsidir. Düşünürəәm ki, dəәrinəәmi ge-

dəәndəә, yoxsa yüksəәyəәmi qalxanda insan özünəә daha çox yaxınlaşmış olur?  
Yerin həәr qatı sosial vəә genetik tariximizin bir səәhifəәsidir. Göyün həәr 

qatı ruhumuzun vəә xəәyallarımızın bir məәqamıdır. Yeddi qat Yer, yeddi qat 
Göy... İnsanın öz-əә doğru yolu dairəәvi olduğundan həәr iki təәrəәfəә yol öz-əә, 
yəәni eyni nöqtəәyəә aparır.  

* * * 
Ruh təәmiz (yüngül) olmasa heç bir güc onu yüksəәldəә bilməәz. 

 
 

“Filosof” vəә “fəәlsəәfəәçi” 
 
Son vaxtlar “filosof” vəә “fəәlsəәfəәçi” kəәlməәləәri barəәdəә tez-tez 

müzakirəәləәr açılır. Yanaşmalardan beləә çıxır ki, “fəәlsəәfəәçi” nəә isəә aşağı, “fi-
losof” isəә yuxarı səәviyyəәni ifadəә edir. Görünür, bu anlayışlara bir aydınlıq 
gəәtirilməәsinəә ehtiyac var.  

ƏӘslindəә “fəәlsəәfəәçi” kəәlməәsi peşəәni, “filosof” kəәlməәsi isəә məәqamı bil-
dirir. Peşəәləәr müxtəәlifdir: səәnəәtçi, yazıçı, əәdəәbiyyatçı, bəәstəәçi, riyaziyyatçı 
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vəә s. Eləәcəә dəә – fəәlsəәfəәçi. Məәsəәləәn, məәn anketləәrdəә özümü “fəәlsəәfəәçi” kimi 
qeyd edirəәm vəә bu heç dəә təәvazökarlıqdan irəәli gəәlmir. Çünki bu məәnim pe-
şəәmdir. Məәn həәm dəә filosofammı? Bu başqa bir sualdır vəә məәqamı bildirdi-
yinəә görəә, ona məәn özüm deyil, zaman cavab verməәlidir. Filosofluq məәqamı 
təәkcəә fəәlsəәfəә sahəәsinəә deyil, bütün yaradıcı sahəәləәrəә aiddir. (“Həәr sahəәnin, 
peşəәnin bir üst qatı elmi səәviyyəә, daha bir üst qatı isəә fəәlsəәfi səәviyyəәdir. 
Eləәcəә dəә fəәlsəәfəәnin kültür səәv-si, elm səәv-si vəә nəәhayəәt, fəәlsəәfəә səәviyyəәsi 
vardır. Adi məәdəәni adamlar fəәlsəәfəәni kültür səәv-sindəә, “fəәlsəәfəә professor-
ları” elm səәv-sindəә bilirləәr.) Məәsəәləәn, bir alim, yazıçı, rəәssam vəә s. yaxşı pe-
şəәkar ola biləәr. Amma o öz sahəәsindəә yeni bir ideya, konsept ortaya qoyursa 
vəә öz sahəәsinin üst qatına (metasəәviyyəә) qalxa bilirsəә, filisofluq məәqamına 
yüksəәlmiş olur. Uzağa getməәyəәk, Azəәrbaycanda çox nadir hallarda rəәsmi 
fəәlsəәfəәçiləәrdəәn – “fəәlsəәfəә professorlarından” kiməә isəә “filosof” deyəә bilirik, 
amma peşəәsi fəәlsəәfəә olmayan Nizaminin, Nəәsiminin, yaxud Üzeyir Hacıbəә-
yovun, Hüseyn Cavidin, Cabbarlının…, bir az da yaxına gəәlsəәk, Xudu 
Məәmməәdovun, Yaşar Qarayevin filosofluq məәqamı çoxları təәrəәfindəәn qəәbul 
olunur. O ki, qaldı fəәlsəәfəәnin özündəә filosofluq məәqamına, yəәni “peşəәkar 
filosof” anlamına – bu sahəәdəә dilimiz bir az gödəәkdir... ƏӘslindəә klassik nü-
munəәləәr var, amma orta əәsrləәrdəә. Həәm dəә bu problem təәkcəә Azəәrbaycana 
yox, bütün Şəәrq aləәminəә aiddir ki, onun bəәzi səәbəәbləәrini məәn “Şəәrq vəә 
Qəәrb” kitabında izah etməәyəә çalışmışam.  Bununla beləә, məәn özümüzü aşa-
ğılamaq təәrəәfdarı deyiləәm vəә gəәncləәrimiz filosofluq məәqamına qalxmaq 
istəәyirləәrsəә, buna ancaq sevinməәk lazımdır. Çünki olanımızı da inkar etsəәk, 
onda labirintdəәn çıxa bilməәrik. Həәr şey həәqiqi yaradıcı fikri şablonlardan 
fəәrqləәndirməәkdəәn başlamalıdır. Azad, yaradıcı düşüncəәyəә yol açılmasa, qiy-
məәt verilməәsəә, eləә hey özümüzü aşağılasaq… “Pisi söyməәkdəәnsəә, yaxşını 
öyməәk” xəәttinəә keçməәliyik. 
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Fikir mühiti 
 
Necəә ki, "söz sözü gəәtirir", fikri dəә fikir gəәtirməәlidir. Yəәni fikir – öz 

səәviyyəәsinəә uyğun fikirləәrləә qarşılanmalıdır ki, davamlı bir prosesəә çevrilsin 
vəә bir ortaq düşüncəә məәkanı, fikir mühiti, intellektual aura yaransın. Fəәlsəәfi 
məәktəәb dəә ancaq bu zaman yarana biləәr. Bizdəә çatışmayan şəәrtləәrdəәn biri 
məәhz budur. Bəәzəәn həәtta yeni ideyalar, aparıcı fikirləәr olur, amma adekvat 
əәks-əәlaqəә olmadığından, neçəә-neçəә gözəәl başlanğıclar yarımçıq qalır. Lap 
həәyatdakı kimi... 

 
  

Həәqiqəәt vəә yanlış 
 
Həәqiqəәtin bir üzü var, yalanın vəә yanlışın – min bir. Bu qəәdəәr yalan vəә 

yanlış içindəә həәqiqəәt itib-batmırsa, ölmürsəә, deməәli, onu yaşadan var. 
Həәqiqəәt bizim gerçəәk vəә ya obyektiv saydığımız şey vəә hadisəәləәrin 

əәsasında duran ideyadır. Sonra bu ideyanın yansımaları, maddi təәzahürləәri 
gəәlir; daha sonra bizim bu təәzahürləәr haqqında bilikləәrimiz gəәlir. Bilikləәr 
ona görəә tam səәhih (mütləәq həәqiqəәt) ola bilmir ki, onların əәks etdirdiyi şey-
ləәr özü surəәtdir, həәm dəә tam səәhih olmayan surəәt. Həәqiqəәtəә çatmaq üçün bir-
başa ideyaya yol tapılmalıdır ki, bu da maddi təәcrübəә deyil, sezgi: ilham-
vəәcd-şövq-kəәşf yolu iləә – ideyalar aləәminəә varid olmaqla mümkündür. 

 
 

İçimizdəәki kitablar 
 
İçimizdəәki yazılmamış kitablarmı, yoxsa yazılıb da oxunmayanlarmı 

bizi daha çox rahatsız edir? 
“Yaz məәni” deyəәnləәrmi, yazılıb da ”oxu məәni” deyəәnləәrmi daha çox 

möhtacdırlar?  
Heç oxunmayanlar, yanlış oxunanlar, yoxsa oxunub da yanlış yozu-

lanlar daha bəәdbəәxtdirləәr? 
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Ruh vəә dünya – hüdudlar 
 
Gen dünya bizəә nəә zaman dar gəәlir? 
Biz bu dünyanı aşandamı, yoxsa dünyamız aşılacaq qəәdəәr kiçiləәn-

dəәmi?! 
Ruhu dar olanların dünyası da dardır; çünki daxil olduqları, yaşadıqla-

rı həәr hansı bir hadisəәnin kəәnarına çıxacaq qəәdəәr gücləәri yoxdur... 
 
 

Fəәlsəәfəәnin özünəәməәxsusluqları 
 
Fəәlsəәfəә elmləәrdəәn biri ola bilməәz, çünki elmləәrin üstündəәdir. 
ƏӘdaləәt – hüququn, Xeyir – əәxlaqın-etikanın, Gözəәllik – estetik-in, Həә-

qiqəәt – elmin, Haqq – dinin predmetidir.  
Bunların hamısının vəәhdəәti vəә əәlaqəәsi isəә Fəәlsəәfəәnin predmetidir. 
Məәqsəәdim elm vəә fəәlsəәfəәnin müqayisəәli təәhlili deyil. Bu yazıda məәn 

elmın əәsas meyarı olan həәqiqəәt-in xaricindəә da heç dəә elmdəәn az əәhəәmiyyəәt-
li olmayan sahəәləәrin (eşq, əәxlaq, səәnəәt, əәdəәbiyyat, hüquq, din vəә s.) olduğu 
vəә fəәlsəәfəәnin sadəәcəә elmləә deyil, bütün sahəәləәrin dəә mahiyyəәtini açmalı, əәla-
qəәləәndirməәli olduğunu, bu məәnada onların da üstündəә olmalı olduğunu vur-
ğulayıram. Yəәnı, məәnim fikrimcəә, elmin rolu çox qabardılır. Halbuki fəәrdi 
ruhun da, milli ruhun da təәməәlindəә elm deyil, fəәlsəәfəә durur vəә ümid dolu nəә-
zəәrləәr daha çox fəәlsəәfəәyəә yönəәlməәlidir.  

Məәntiqin, rasional düşüncəәnin rolunu həәddəәn artıq artıranda, sanki 
sezgi, irrasional düşüncəә, bəәdii idrak, obrazlı təәfəәkkür yox imiş kimi, fəәlsəә-
fəәni tamamın elm çəәrçivəәsinəә salanda - ziddiyyəәt dəә yaranar, yanlışlıq da. 
"Fəәlsəәfəәnin qarşıya qoyduğu vəәzifəәləәr" kimi, düşüncəә vəә həәtta dil imkanları 
da sonsuzdur. Fəәlsəәfi dil - elmi dil çəәrçivəәsinəә sığmır vəә digəәr dil üslubları-
nı, əәn azı bəәdii dilin imkanlarını da ehtiva edir. Fəәlsəәfəәdəә insanın sadəәcəә in-
tellektual potensialı deyil, məәnəәvi energetik potensialın bütün qatları həәrəә-
kəәtəә keçir. ƏӘlbəәttəә, söhbəәt təәdris olunan "fəәlsəәfəәdəәn" deyil, əәsl fəәlsəәfəәdəәn 
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gedir.  
 
 

Peşəәkar yaradıcılıq vəә gündəәlik həәyat 
 
Fikir dünyası iləә gündəәlik həәyat sanki ayrı düşüb. Fikirləәşəәndəә, kitab 

oxuyanda ayrı oluruq vəә gündəәlik həәyatımıza keçəәndəә (diskret keçid) yenəә 
adi şüur səәviyyəәsi, alışqanlıq... Bəәlkəә beləә keçidləәr zamanı birini o birinəә da-
şımağı öyrəәnəәk? 

Həәyat haqda bilgiləәr, normativləәrləә həәr bir fəәrdi həәyatın özü arasında 
körpü olmalıdır. Vəә məәn bu bilgiləәrin təәtbiqi üçün şəәrait, sosial mühit olma-
lıdır.  

ƏӘslindəә deməәk istəәdiyimiz bir az fəәrqli məәsəәləәdir. Söhbəәt təәfəәkkür səә-
viyyəәsindəәn gedir. Hansı isəә elm vəә ya ixtisas sahəәsindəә yüksəәk təәfəәkkür nü-
mayiş etdirəәn adamların böyük bir qismi həәyat məәsəәləәləәrindəә piyada olur, 
həәmin düşüncəә məәdəәniyyəәtini şəәxsi həәyatlarına transfer edəә bilmirləәr. Yəәni 
söhbəәt biliyin təәtbiqindəәn deyil, eyni adamın fəәrqli sahəәləәrdəә fəәrqli bilik vəә 
bacarıq səәviyyəәsi səәrgiləәməәsindəәn geddir. 
 

 

Sevgi vəә sayğı  
 
Öz eqoizminin fövqünəә qalx. 
Nəә qəәdəәr ki, gec deyil, öz sevgindəәn bir an ayrılıb da səәni sevəәnləәri 

görməәyəә çalış! 
Sevgi iləә olmasa da sayğı iləә cavab ver! 
 
 

Dilin dünyası vəә dildəәn açılan dünya...  
 
Dünyanın sirli-sehrli məәqamları insana ancaq bir dildəә açılır. Yani təәk 

bildiyimiz dünya deyil, həәm dəә duyduğumuz dünya! Daha zəәngin vəә daha 
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mükəәmməәl bir diləә yiyəәləәnəәrkəәn bildiyimiz dünya genişləәnir. Bilməәyin vəә 
duymağın fəәrqləәri haqqında məәn çox yazmışam. Amma bu dəәfəә məәsəәləәyəә 
dil prizmasından baxmağa çalışıram. London (ingilis dünyası – ABŞ da da-
xil olmaqla) özünün bütün dünyaya hakimlik iddiasını təәk diplomatiya, iq-
tisadi vəә həәrbi güc vasitəәsiləә deyil, həәm dəә vəә daha çox dilləә təәmin edir. Öl-
kəәləәri kəәnardan: siyasi, ıqtisadi vəә s. fəәth edəәndəә insanlar həәləә fəәth olunma-
mış qalırlar. Dilin hakimiyyəәti isəә daha güclüdür, çünki insanları da dəәyişir, 
məәnimsəәyir.  

Dil öyrəәnəәnləәrin nəәzəәrinəә: Dəәyirləәr ki, dili öyrəәnməәyin əәn rahat yolu 
onun içinəә gırməәkdir. Amma səәn dili məәnimsəәyəәnəә qəәdəәr onun səәni məәnim-
səәməәsinəә gəәrəәk imkan verməәyəәsəәn. Hansı isəә bir dilin hakimiyyəәtinəә düş-
məәk deyil, diləә hakim olmaq... 

Bizdəә rus dilini ruslardan daha yaxşı biləәnləәr var idi. Amma bu bizim 
deyil rus hakimiyyəәtinin göstəәricisi idi... Səәfəәviləәr dövründəә azəәrbaycanlılar 
hakimiyyəәtdəә olsalar da dilin hakimiyyəәtinəә nail ola bilməәdiləәr. Vəә haki-
miyyəәt hakim dil kimin idisəә onların əәlinəә keçdi. Taxtda oturanın genetik 
məәnsubiyyəәtindəәn asılı olmadan. Hindistanda da milli varlıq vəә məәnəәviyyat 
ancaq o dəәrəәcəәdəә qala bildi ki, Hind dili saxlandı. Indi əәvvəәlki məәnəәviyyat-
dan çox az şey qalıb.                 

 
 

İslamofobiya 
 
İslamofobiyanın Qəәrbdəәki müəәyyəәn qüvvəәləәr təәrəәfindəәn öncəә bir ide-

ologiya kimi, sonra bu ideologiyanı kütləәləәrəә, ictimai şüura təәlqin etməәk ü-
çün bəәzi islam ölkəәləәrindəә planlaşdırılmış neqativ hadisəәləәr şəәbəәkəәsi olaraq 
yönləәndirildiyi yaxşı məәlumdur. Amma bu hal Qəәrbdəәki sağlam qüvvəәləәr 
təәrəәfindəәn etiraf olunmasa, bu riyanın, bu ləәkəәnin ünvanı bütövlükdəә Qəәrb 
olacaqdır. Nəә yaxşı ki, Avropanın bəәzi sağlam düşüncəәli liderləәri bu ləәkəәdəәn 
xilas olmaq üçün heç olmasa mesaj verirləәr. ƏӘgəәr bu mesaj səәmimidirsəә - 
arxasınca müvafiq təәdbirləәr dəә görüləәcəәyinəә ümid edəәk. 
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Məәkandan Ruha yansımalar... 
 
Bosfor, Boğaz, Boğaziçi körpüsü...  
Bu Boğaz iki dəәnizi birleştirir, iki qitəәni ayırır. 
Boğaz başla bəәdəәni cisməәn birləәştirir, məәnəәn ayırır. Həәm yem borusu, 

həәm nəәfəәs borusu... Həәm bəәdəәn, həәm can için körpü... Ürəәkdəәn Başa, Duyğu 
dünyasından Ağıl dünyasına – Şəәrqdəәn Qəәrbəә körpü, keçid.  

Ya Ruh? Ya İçdəәn Zahirəә, Zahirdəәn İçəә? Nəәzəәrləәrimi körpüdəәn ayırıb 
dəәnizin üfüqləәrinəә yönəәldirəәm. Vəә yeni bir körpü, yeni bir bağlantı görürəәm: 
Səәma iləә Dəәnizin görüşü... Dəәnizin dəәrinliyi dəә, Səәmanın əәnginliyi dəә eyni 
bir rəәngdəә, eyni bir məәqamda birləәşir. Fikrin dəәrinliyi vəә Ruhun pəәrvazı ki-
mi!  İnsan bütövdür! Dünya da vahiddir! Vəәhdəәt – Tövhid məәqamı! Türk 
fəәlsəәfəәsinin həәdəәfi – Məәqam! Nöqtəәdəәn başlayan, məәqama yüksəәləәn dünya! 

P.S. Türkiyəә türkcəәsindəә Məәqam-a nöqtəә deyirləәr. Yani birləәşməә aynı 
nöqtəәdəә imiş. Biz "məәqam" dedik. Amma böyük bir fəәrq var. Məәqam – za-
man (intensiv), nöqtəә məәkan (ekstensiv) bildirir. Bir dilin ayrılmış, paralan-
mış iki ləәhcəәsi-nin dəә körpüyəә ehtiyacı varmış! Vəәhdəәt Körpüsü! Özümüz 

birləәşəә bilməәsəәk, dünya da birləәşəә bilməәz.  
P.P.S. Məәn bunu yazmağa başlayanda gecəә saat 3-4 idi. Kompüterdəәn 

başımı qaldıranda qaranlıq vəә qaranlıqda Körpünün işıqları görünürdü. Son-
ra fikir fikri gəәtirdi, zaman - zamanı, "dan yeri söküldü" vəә Günəәşin işığı 
göründü. İşık artdıqca, körpü dəә, boğaz da, dəәniz dəә göründü. Sonra... Son-
ra məәn yazını bitirdim vəә son nöqtəә – "nöqtəә-məәqam" fəәlsəәfəәsi – Türk fəәlsəә-
fəәsinin təәməәl prinsipi doğdu. Sonra... Sonra işığın içimdəә yandığını duy-

dum. 	 
 
 

Müstəәmləәkəә siyasəәtinin qalıqları. 
 
London dünyanın kiçik bir modelidir. Bir zamanlar ingilisləәr dünyanı 

tutmağa çalışırdılar. İndi dünyanın həәr yerindəәn gəәlib Londonda kiçik bir 
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guşəә tutmağa çalışırlar. Vəә maraqlıdır ki, ingilisləәr bunu çox rahat qarşı-
layırlar. Yəәqin bu da onların siyasəәtinin bir parçasıdır. ƏӘlbəәttəә, çinliləәr Lon-
donda bir məәhəәlləәyəә sahib olurlarsa o boyda Çin Londonda əәrimir, Amma 
bu məәhəәlləәnin o boyda Çinləә bir əәlaqəәsi vəә əәks-əәlaqəәsi var. Vəә Çinəә ingilis 
toxumu səәpməәyin yeni yolları dəәyəәrləәndirilir. Vəә dil bu prosesdəә əәn mühüm 
vasitəәləәrdəәn biri ola bilir. Eləәcəә dəә başqa ölkəәləәrdəәn gəәləәnləәr... Sanki bütün 
ölkəәləәr bu şəәhəәrəә elçiləәrini göndəәrirləәr. Könüllü müstəәmləәkəә olmaq üçünmü, 
''iş birliyi'' qurmaq üçünmü...  Bəәləә əәlaqəәləәr isəә güclü təәrəәfin təәsiri altına 
düşməәkləә sonuclana biləәr. Görünür, London (Qəәrb anlamında) özünəә-kəәndi-
sinəә güvəәnir. Nəәdəәn? O nəәyi iləә üstündür? İngilis dili vəә ingilis kültürü baş-
qalarından üstün deyil. Sadəәcəә arxalarında bir güc olduğu üçün bu qəәdəәr ya-
yıla bilirləәr. Amma nəә kimi bir güc? ƏӘsas olan fəәrdləәrin bəәdəәn-ruh-ağıl gücü 
deyil, sosiumun-toplumun ağıl gücüdür. Söhbəәt ağlın sosiallaşması vəә so-
siumun ağıllı olmasından gedir. İndi bu toplum təәk kəәndisindəә deyil, Şəәrq 
ölkəәləәrindəәki fəәrd intellektual gücləәri dəә ''qanadının altına alır'' – istismar e-
dir. Çünki kəәndi-öz toplumları bu fəәrd gücləәrəә sahib çıxa bilmir. Onlar isəә 
bir mühitəә, ortama ehtiyac duyurlar: satılmasalar da qatılırlar. Vəә Qəәrbin da-
ha bir güc qaynağı - beyinləәrin köçü... 

 

Səәlahəәddin Xəәlilov 
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Rəәyləәr vəә mülahizəәləәr 
 
 
 

Leo Strauss’s Defense of the Philosophic 
Life: Reading What Is Political 

Philosophy? 
 

Edited by Rafael Major, Chicago: The 
University of Chicago Press, 2013, 222 p. 

 
Leo Strauss, who is one of the most 

influential philosophers in 20th century, has a 
major work called “What Is Political Philosophy?” 

(1959) which has total of ten chapters. In order to understand Strauss’s main 
ideas about especially political philosophy, criticism of modern philosophy, 
return to classical political philosophy and esotericism better, it is important 
to have a secondary source. “Leo Strauss’s Defense of the Philosophic Life: 
Reading What Is Political Philosophy” is about Leo Strauss’s that major 
work and it is a important supplementary source for those who wish to un-
derstand Strauss’s ideas. The book follows Strauss’s major book’s themes of 
ten chapters respectively by different writers.  

In order to evaluate “Leo Strauss’s Defense of the Philosophic Life: 
Reading What Is Political Philosophy” efficiently, we need to consider each 
chapter one by one. We encounter “introduction” part which is written by e-
ditor Rafael Major. Major points out firstly what does philosophy mean in 
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the expression of “political philosophy” in Strauss thought. As Major tells 
that Strauss’s main argument is about especially political philosophy came 
under question due to historical studies of political philosophy. Major says 
that the book “What Is Political Philosophy?” is some kind of articulation 
and defense of Strauss’s general philosophical position and because of that 
each chapter should be read carefully. We learn from Major that each chap-
ter’s assigned writer has an expertise about the subject matter. So, the cho-
ice of a writer for each chapter rests on deliberate reason. 

In the other parts of introduction, Major shows Strauss’s opposing ap-
proach toward new positivist understanding in social science and especially 
political science. Strauss’s discussion about value-fact distinction in social 
science and timeless values in the political philosophy are also presented by 
Major. It seems Major finds Strauss’s discussion about “timeless values” is 
pejorative or as an insufficient response to historicism. Also, Major 
mentions some critics, for example Stanley Rothman, to show Strauss’s 
criticism of positivism was plagued by a fundamental confusion about 
scientific method. Lastly, Major talks about Strauss’s manner of writing 
which is very important subject in Strauss’s approach to interpreting texts. 
Although Major tries to show problematic character and disadvantages of 
Strauss’s way of interpretation of texts, he accepts that Strauss urges the rea-
der to reconsider past texts once more. Also, Major says Strauss induces us 
to think about the reason why we consider understanding politics from a 
philosophic point of view. Major’s introduction is quite comprehensive abo-
ut the main points of Strauss’s thought.  

The chapter one, “Reading “What Is Political Philosophy?” is written 
by Nasser Behnegar. Firstly, Behnegar points out the situation of political 
philosophy through Strauss’s own comment about that. Strauss thinks today 
political philosophy is in a state of decay and perhaps putrefaction, if it has 
not altogether vanished. So, Behnegar shows that what Strauss understands 
by the expression “political philosophy”. As Behnegar states Strauss defines 



Rəәyləәr vəә mülahizəәləәr 
 

 

 - 111 - 

political philosophy by the problem it seeks to solve: what is the good 
society? This question, of course, related with the search for knowledge of 
the complete political good, the good life and good society. Then, Behnegar 
explains three definitions of political philosophy mentioned by Strauss. As 
Strauss argued in “What It Is Political Philosophy?”, the difference of poli-
tical philosophy from political thought in general, political theory, political 
theology, social philosophy and political science is explained by Behnegar. 
Behnegar also clarifies that why Strauss thinks the study of nature of 
political things and the good or right, society as a reasonable pursuit. It can 
easily be seen that Strauss accepts two reasons, positivism and historicism, 
due to their denial of objective and permanent facts or values. Because of 
this modern perspective, Strauss’s return to classical political philosophy 
and his argument about its originality is Behnegar’s next point in his exp-
lanation. In the last part of the chapter one, Behnegar shows how modern 
point of view departed from classical perspective, especially with Mac-
hiavelli but also Hobbes, and then Locke, Rousseau, Nietzsche in Strauss’s 
view.       

The second chapter, “Political Philosophy and History” is written by 
Catherine Zuckert. As it can be expected from the title, Zuckert focuses on 
the important issue, Strauss’s criticism of historicism. The main idea of that 
criticism is that historicism’s claim about value statements which states abo-
ut bad and good vary according to their own time, is fundamental challenge 
to possibility of political philosophy. As Zuckert clarifies that Strauss thinks 
history is important for studies of political philosophy, historicism, on the 
other hand, changes philosophical questions to historical ones. As it can be 
seen later on, historicist approach is closely connected to the idea of 
“progress”. But Strauss reminds us that historical questions are different 
from philosophical questions, and past thinkers sought some answers for all 
ages, not just their own times. In the following pages of chapter two, Zuc-
kert explains which reasons Strauss thinks about historical understanding 
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over non-historical understanding of political philosophy should be consi-
dered in order to understand why historicist perspective has negative effect 
on the possibility of political philosophy more clearly. At the end of second 
chapter, Zuckert points out Strauss’s emphasis on there is a continuum with 
past for modern philosophy, but historicism ignores inherited knowledge 
from past thinkers. But, we see that for Strauss, it is still possible to return 
the original meaning of philosophy which is understood in a classical sense.  

The chapter three belongs to Nathan Tarcov and its title is “Leo 
Strauss’s “On Classical Political Philosophy”. Tarcov states that Strauss’s 
main aim in this study is to discuss some characteristic features of classical 
political philosophy which is overlooked or insufficiently stressed by the 
modern schools in his time. As Tarcov points out Strauss sometimes gives 
the impression of being a defender of Western tradition, he praises, on the 
other hand, classical political philosophy as being non-traditional. So, it sees 
political life freshly rather than through taken for granted, inherited con-
cepts. Tarcov explains that for Strauss, political philosophy has a direct rela-
tion to political life. Whereas modern outlook, based on present day (em-
pirical) political science, reject tradition of political philosophy, and that re-
jection is reason to abolish the possibility of political philosophy by especi-
ally abandoning concern with the guiding question of it which is the best po-
litical order. Modern view rather focuses on method. Tarcov clearly shows 
what classical political philosophy means especially in terms of its practical 
character with relation to political life and seeking ultimate questions for all 
times. At the end of the chapter, Tarcov comments that in Strauss’s main 
book, “What Is Political Philosophy?”, has answer to its title in this third 
chapter rather than the first one which has only ordinary or provisional ans-
wer.    

The chapter four, Christopher Nadon considers the title “Philosophic 
Politics and Theology” which is about “Restatement on Xenophon’s Hiero” 
in “What Is Political Philosophy?”. Nadon made an observation about that 
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“Restatement” say very little about Xenophon’s Hiero. It is stated that 
Strauss thinks classical political philosophy became obsolete by biblical tra-
dition, so “Restatement” is some kind of introduction to his Thoughts on 
Machiavelli (1958) and then the relation between politics, religion, and phi-
losophy becomes a central and explicit theme. Nadon explains why Strauss 
thinks the victory of biblical tradition over classics. Also, Nadon compares 
Strauss’s thought with Eric Voegelin and Alexandre Kojéve who thinks 
classical political philosophy did not become obsolete by biblical tradition 
but rather some other reasons. Later, we see explanation about “deeper mea-
ning of philosophy” which is political philosophy’s relation with the city by 
comparing classic understanding with Machiavellianism and the view of 
historicism. This chapter is quite explanatory about how understanding of 
political philosophy change from classical authors, such as Plato, Aristotle, 
to modern understanding especially through Machiavelli but also has some 
important considerations for other western thinkers such as Hobbes, Locke, 
and Aquinas. 

The chapter five, the title is “How Strauss Read Farabi’s Summary of 
Plato’s Laws” which is written by Daniel Tanguay. Tanguay indicates 
although Strauss’s approach to text interpretation is rather blurred, he at le-
ast explains what Farabi’s intention about Plato’s Laws. Shortly, according 
to Strauss’s interpretation, Farabi does not explain, but intend to explain 
what Plato has alluded in Laws. Tanguay underlines that Strauss’s own inte-
rest in Maimonides let him back to Muslim philosophers, such as Farabi, 
Avicenna and Averroes, and especially Farabi is the key for general under-
standing of medieval Muslim and Jewish philosophy for Strauss. As Tan-
guay states Strauss has basic interpretative choice for Farabi’s writings 
which comment on Plato’s own works as opposed to those in which Farabi 
presents his own doctrine in his own name. It is important to note that as 
Tanguay points out, Strauss thinks Farabi used special art of writing which 
can be unveiled by careful readers on Plato’s Laws. Tanguay explains how 
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Strauss read Farabi’s Summary of Plato’s Laws and Philosophy of Plato, 
and states Strauss’s comparison in terms of style and theme. The main the-
me, Tanguay indicates the defense of philosophy in the tribunal of city and 
especially divine law. Through following Tanguay’s explanations it can be 
seen that what did Plato for defense of philosophy before the city was made 
by Farabi in the Islamic world. Here Strauss’s main assumption is Farabi is 
true follower of Plato, and he intends to explain Plato’s real doctrine th-
rough subtle or esoteric way. Tanguay points the problem which is also sta-
ted by Strauss, the reader will face when he reads Farabi’s texts for under-
standing real doctrine of Plato. Tanguay states that sometimes there is no di-
vergence between Farabi and Plato, but also sometimes there is no divergen-
ce between what Strauss thinks and what Farabi and Plato think. Strauss’s 
own interpretation, Tanguay thinks, can also be applied to itself which is its-
elf becomes a problem. 

The chapter six, Joshua Parens presents the text with the title “Strauss 
on Maimonides’s Secretive Political Science”. First of all, Parens tries to 
show why Strauss chose to study the political science of Maimonides which 
is a strange subject to modern social scientists, and why he interprets it with 
relation to Farabi, Hobbes, Locke but also compares it with Machiavelli. 
Parens points out that Maimonides-Farabi and Hobbes-Locke pairs have so-
me similar relation in terms of interpretation of political philosophy in their 
own times for Strauss. Parens explains that Maimonides states there is no 
need to political philosophy due to availability of revelation. It can be seen 
Strauss’s assumption that political philosophy must be considered in some 
way. So we see that Parens states for Strauss there is an affinity between Fa-
rabi and Maimonides in terms of philosophic politics despite of different re-
ligion context. Indeed, Strauss’s main purpose, as Parens says, is to show 
that Maimonides teaching is showing subtly or indirectly how his commu-
nity needs the guidance of political philosophy. Later Parens indicates 
Strauss’s comparison between Machiavelli and Maimonides in terms of 
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considering classical political philosophy in their own times. Parens states 
that Strauss singles out there are three difficulties in Maimonides’s Treatise 
on the Art of Logic and then discusses these three difficulties into six parts. 
Parens focuses on these six parts by assigning title to each one and explains 
one by one to the end of the chapter.     

The chapter seven has the title “Leo Strauss’s “On the Basis of Hob-
bes’s Political Philosophy” which is written by Devin Stauffer. Stauffer ex-
presses that the chapter on Hobbes is the crucial pivot point from premodern 
to the modern section of “What Is Political Philosophy?”. Stauffer also un-
derlines that Strauss revised his view that Hobbes was the originator of mo-
dernity. That title, later on, belongs to Machiavelli in Strauss’s revised 
review. Then, Stauffer mentions Strauss’s criticism of Raymond Polin’s in-
terpretation of Hobbes. Quickly after that we see the main problem is about 
the relationship between Hobbes’s political science and his natural science. 
As Stauffer states Strauss’s basic suggestion is that Hobbes’s political scien-
ce should not be understood as derivative from his natural science, but that 
does not mean it is independent from natural science. So, there is a link bet-
ween them. Stauffer points out Strauss takes up apparent digression from his 
main theme for not apparent reason. Strauss’s digression has two main the-
mes: first, the obscurities and wavering of Hobbes teaching on certain es-
sential questions that rest on his understanding of the objects of natural sci-
ence, and secondly, Hobbes’s atheism. These themes and their relations are 
touched upon with relation to Strauss’s main theme by Stauffer. It is also 
stated that Strauss’s answer for the relationship between Hobbes’s political 
science and his natural science, and it is discussed the sufficiency of this 
answer. At the end of the chapter, Stauffer explains two dimensions of St-
rauss’s analysis of Hobbes’s political thought.   

The chapter eight, Michael Zuckert writes the article, “Strauss on Loc-
ke the Law of Nature”. Zuckert underlines that in Natural Right and History 
(1953), Strauss argued Locke was not an adherent of traditional law but held 
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a doctrine much closer to modern and very antitraditional Thomas Hobbes. 
However, Zuckert points out Strauss’s claim about Locke was strongly 
challenged by the translation of Locke’s early Essays on the Law of Nature 
in which “a theologically based natural law theory that rejected Hobbesian 
self-interest as the basis of moral obligation”. So, Zuckert states how Strauss 
justifies his claim about deviation of Locke’s interpretation from traditional 
natural law view and indeed providing subtle criticism about it by indicating 
ambiguities and contradictions. Zuckert explains Strauss’s claim about 
Locke’s deviation from traditional view was also seen in the subject of law 
of nature. At the end of the chapter, Zuckert underlines that for Strauss, 
Locke does not speak but Averroistic Locke speaks and criticizes the tradi-
tional doctrine of natural law. 

The chapter nine, the title “Fishing for Philosophers” is written by Da-
vid Janssens. Janssens states that the article “On a Forgotten Kind of Wri-
ting” has central themes which touched upon in every chapter: the art of 
esoteric writing, the fundamental tension between philosophy and society, 
and the obstacles to genuine understanding posed by positivism and histo-
ricism. Janssens points out “Restatement on Xenophon’s Hiero” has these 
themes too. He reminds “Restatement” concludes with striking warning 
about “Universal Final Tyrant” as propagated by Alexander Kojève. Due to 
final tyrant, philosophy, according to Strauss, will go underground, and phi-
losophers will defend themselves and philosophy against tyrant and city. So, 
philosophers will have to practice socially useful, exoteric teaching, and 
true, esoteric, teaching. Janssens underlines close relationship between Stra-
uss’s esotericism and his critique of modern social science and 
contemporary social scientists. The main idea of this critique, Janssens says, 
modern social science is oblivious of the tension between its own requ-
irements of objectivity and impartiality and requirements of society which 
demand subjectivity and partiality. This clash between philosophy and soci-
ety is substituted by another opposition between esotericism and histori-
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cism. As Janssens explains Strauss tries to show past thinkers hide their true 
teachings which are for all ages by the practice of esotericism, historicism 
denies such universal explanations and prevent to be reached to their true 
teachings. Janssens states in the ninth chapter, the emphasis shifts toward 
the latter dialectic by focusing on contemporary debates, such as Sabine and 
Belaval, with few references to past writers. But this shift, according to 
Janssens, lead the way for the tenth chapter in which Strauss argues hidden 
and serious meaning of Kurt Riezler.  

The last chapter, “Kurt Riezler: 1882-1955” and the “Problem” of 
Political Philosophy”, is written by Susan Meld Shell. As Shell underlines 
this chapter is the only eulogy that Strauss placed in “What Is Political Phi-
losophy?”. The reason of placement for this eulogy seems ambiguous. But, 
as Shell points out, Strauss gives a value to Kurt Riezler as one of the last 
German liberals who presented and reflected Weimar best. Shell explains la-
ter that according to Strauss, Riezler had historical understanding which is 
different from Martin Heidegger’s understanding although it is affected by it 
considerably especially by its ontology. Riezler’s Parmenides poem, Shell 
explains, is the practice of his historical reading in which according to 
Strauss includes a tension between the temporal and a-temporal; and a ten-
sion between relativism of every standpoint and ontology’s claim to be 
simple true. But it can be seen that Riezler’s detection of dynamic context in 
historicism is in no way helpful to determine Plato as a starting point in 
Strauss’s thought. Moreover, Shell explains according to Strauss, Riezler’s 
attempt to return to Ancient thought was hampered by Cartesianism, and 
modern physics, historical consciousness remain fundamental 
presuppositions in his ontology. At the end, Shell points out Strauss’ com-
parison between Riezler and Thucydides in terms of the opposites whose 
unity is hidden, and Strauss’s own tracing Plato’s and Thucydides’s oppo-
sing evaluations of the relative strength of low and high to their differing 
understandings of the whole. Lastly, Shell comments that Strauss’s reading 
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of Thucydides is the reason to wonder in what degree Riezler’s failure re-
solutely follow Plato, and this subject, Shell thinks, can be closely related to 
German liberal educational system which had not yet completely collapsed. 
Shell also says that it can give us the idea that on which conditions Strauss’s 
recovery of classical political philosophy is possible.  

Generally, this book focuses on Strauss’s major book “What Is 
Political Philosophy?” in very good manner and it can be very beneficial for 
those who wants to understand Strauss’s thought efficiently. The contri-
butors’ approaches are very helpful, and it can be seen that their specialty in 
Strauss’s thought is rather definite and it can be said the book is overall very 
beneficial secondary source for Strauss’s thought. At the end of the book, 
before the Index, there is “List of Contributors” which gives more informa-
tion about contributors’ current academic positions.  

 
Ali Sertan Beşer1 

  

                                                
1 Assist. Prof., Trakya University, Department of Humanities and Social Sciences. 
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Müslim AKDEMİR  
Düş’ün Felsefesi . Ütopyalar 

 
İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2016, 91 s. 

 
Ütopya, düşüncede oluşturulan, gerçekli dışı 

ve hayal ürünü biçiminde oluşan, olanın değil ol-
ması gerekenin anlatıldığı farklı yaşam biçimleri 
ve ideal toplumların oluşturulup belli bir düzenin 
sağlanmasının amaçlandığı düşünceler tasarısıdır. 

Köken bakımından Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mü-
kemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos söz-
cüklerinden türemesi sonucu oluşan ütopya kelimesi ilk defa Thomas More 
tarafından 1516'da yazılan De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula 
Utopia yani kısaca Utopia isimli kitabı ile kullanılmıştır. 

Ütopya veya ütopyalar ile ilgili birçok kitap, makale ve çeşitli edebî 
yazınlarla karşılaşmaktayız. Düş’ün Felsefesi Ütopyalar bu yazınlar arasın-
da yer alan ve Müslim Akdemir tarafından kaleme alınan kitaplardan birisi-
dir. 

Öncelikli olarak ütopya kavramının ne ifade ettiğini açıklama isteği ile 
hareket eden yazar, ütopya veya ütopyaların insan zihnindeki çatışmalar 
içindeki yerinin ne olduğunu bulmak, günümüze etki edip etmediğini tespit 
etmek, gerçek hayata uygulanabilirliğinin olanaklılığını ve ters ütopyaların 
nasıl ve neden oluştuğunu belirlemek amacıyla bu eserini meydana getirmiş-
tir. 
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Felsefe alanıyla ilişkili olarak kaleme alınan ve genellikle bu alana hi-
tap eden eser, bu niteliğinin yanı sıra farklı ilgi alanlarından okurların da o-
kuyabileceği bir kitap olma özelliğindedir. Yazar eserini oluştururken açık, 
anlaşılır ve sade bir dil; açıklayıcı bir üslup kullanmıştır. 

Kitap dört bölümden oluşmakta ve bazı bölümler kendi içerisinde alt 
başlıklara ayrılmaktadır. Kitabın giriş bölümünde yazar, eserini oluştururken 
hangi amaçlar doğrultusunda hareket edeceğini belli bir sırada belirtmiştir. 
Yazarın yapacaklarını sıralaması biz okurlara da anlaşılırlık bakımından 
fayda sağlarken aynı zamanda ilerleyen sayfalarda bizi nelerin beklediğini 
tahmin etme fırsatı bulmaktayız. Bu bakımdan buradan da anlayabiliriz ki 
kitap girişten itibaren sistematik bir düzen temayülü göstermektedir. 

Ütopyaları toplum felsefelerinin ürünlerinden bir bölüm olarak gören 
yazar, bütün ürünlerin veya toplum felsefesi bölümlerinin incelenme olanak-
sızlığından dolayı, yazıldıkları dönemde büyük bir yankı uyandıran başlıca 
ütopyalardan Platon’un Devlet, Thomas More’nin Utopia, Tommaso Cam-
pnella’nın Güneş Ülkesi, Francis Bacon’un Yeni Atlantis, Aldous Leonard 
Huxley’in Cesur Yeni Dünya ve George Orwell’ın 1984 adlı eserlerini ince-
lemiştir. Bu şekilde konuyla ilişkili belli başlı eserlerin ele alınması okuyu-
cuya konuyla ilgili temel noktaların ve ayrımların kavranması, benzer ve 
farklı yönlerin görülmesi, eserlerin yazıldığı dönemler hakkında temel anla-
yış ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlamıştır. 

Yazarın ütopyaları toplum felsefelerinin bir alt birimi olarak ele aldı-
ğını öğrendikten sonra aklımıza; “Peki toplum felsefesinin ütopyaları alt 
dallarından biri olarak görmesinin nedeni nedir? Toplum felsefeleri nasıl 
oluşmuştur?” soruları gelebilir. Yazar aklımıza takılabilecek bu sorulara ne-
den-sonuç ilişkisi çerçevesinde cevap vermektedir. Felsefenin ütopyalara 
ilgi göstermesini toplumsal sorunlarla ilişkilendirerek, sıkıntı ve bunalımla-
rın yoğun olarak görüldüğü dönemlerde toplumla ilgili yapılan incelemele-
rin yayılması, teknolojik alanda ilerleme kaydedilmesi, bu ilerlemenin o-
lumlu sonuçlarını yanı sıra 0olumsuz yönlerinin fazla olması sonucunda bu 
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durumun getirdiği sosyal buhran ortamının toplum felsefesini meydana ge-
tirdiğini açıklamaktadır. 

Toplum felsefesinin ütopyalara eğilim nedeninin ve bu felsefenin nasıl 
ortaya çıktığını öğrendik. Peki, ütopyalar niçin bir edebî tür veya başka bir 
tür olarak değil de felsefeye bağlı olarak ele alınmış olabilir? Zihnimizde 
beliren bu soruya da yazar, edebiyatçıların ütopyalarla edebi yönden ilgilen-
melerinin, böylece felsefî yönlerinin geri plana atılmasının sonucunda top-
lum felsefeleri altında ele alındığını söylemiştir. Buradan anlıyoruz ki aslın-
da ütopyalar kavramı sadece felsefî yönüyle incelenmemiş, edebî yönden de 
incelenme imkânı bulmuştur. Nitekim geçmiş edebî dönemlere baktığımızda 
farklı ütopya yazınlarına rastlamaktayız. Örneğin; Cumhuriyet devri oncesi-
ne ait bir ütopya denemesi Ziya Paşa’nın Rüya adlı eseriyle karşımıza çıkar. 
Bir diğer ütopik eser ise Namık Kemal’in 1872 tarihli Rüya adlı eseridir. 
İkinci meşrutiyet devrinde peşi sıra meydana gelen toplumsal felaketler, dö-
neminde birçok ütopya yazılmasına neden olmuştur. Bunların yanında dev-
let, siyaset ve toplum bütünlüğünün sağlanması isteği temelinde Halide Edip 
Adıvar tarafından oluşturulmuş olan Yeni Turan; ideal toplum yaratma arzu-
suyla 1913’te Mustafa Nazım Erzurumî’ tarafından yazılan Rüyada Terakki 
ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rüyet başlıklı anlatı da ütopik olarak nitelen-
dirilebilecek eserlerdendir. 

Yazar ilerleyen bölümlerde ütopyaların yaşama uygulanabilirliğinin 
inceleneceğini, ütopya düşüncesinin ortaya çıkmasındaki girişimlerin ortak-
lığını, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkinliğini ve ters-ütopya kav-
ramının ne şekilde meydana geldiğini açıklayacağını hedefleri arasında be-
lirterek giriş bölümünü tamamlamıştır. 

“Ütopya ve İdeal Toplum” başlıklı birinci bölümde karşımıza birtakım 
kavramlar çıkmaktadır. Bu bölüme Harry Ross’un ütopyayı, ideal bir top-
lum portresi olarak tanımladığını belirttikten sonra bu ideal toplumun yapı-
sını, ütopik ideal toplumun diğer ideal toplum kavramlarından farkını ve bu-
nun gibi hususları anlaşılır kılmak için bazı yönleri bakımından ütopya ile 
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örtüşen Altın Çağ ve Milenyum ideal toplum türlerini anlamamız gerektiğini 
vurgulayarak bu kavramların ne ifade ettiğini açıklar. Altın Çağ kavramı, 
bazen doğa ile insan arasındaki mutlu ve huzurlu yaşam uyumunu, bazen de 
peygamberlerin yaşadığı döneme özlem olarak ifade edilmiştir. Milenyum i-
se Altın Çağ gibi geçmişe özlem şeklinde değil; geleceğe dönük olarak akta-
rılmıştır. Milenyum’a göre haksızlıklar son bulacak, toplumca tasvip edil-
meyen davranışların gerçekleşmesi durumunda ceza sistemi uygulanacaktır. 

Yazarın bu bölümde üstünde durduğu bir diğer husus da ütopya kav-
ramının anlaşılırlığı konusudur. Ütopya kelimesini tam anlamıyla anlaşılır 
hâle getirmek için bazı ilim insanlarının ütopya tanımlamalarına yer vermiş-
tir. Yazarın bu şekilde çeşitli tanımlamaları okura aktarması, okurun zihnin-
deki taşların yerine oturmasını sağlayacaktır. 

Kitapta önemli bir yere sahip olan konulardan biri de, ters-ütopya kav-
ramının oluşumudur. Peki, nasıl olur da ütopyalar ters-ütopyaya dönüşmüş 
olabilir? Değerlendirmeye başlarken ütopya kavramının hayalî olanı, gele-
cekte olması istenen düşleri ifade ettiğini belirtmiştik. İnsanlar işte bu hayalî 
âlemden beklentilerinin boşa çıktığı, toplumsalcılıktan bireyselciliğe doğru 
gidişi, toplumsal değerlerin önemini kaybettiği noktada ters-ütopyalar ken-
dini göstermiştir. Bu değişim yazarlar arasında da fark edilir durumdadır. Ü-
topya yazarları inanan ve hayal eden, olması mümkün olmayacak mükem-
mel derecede toplum düzeni isteyen, daima iyimser bir karakterdedirler. 
Ters-ütopya yazarları ise iyimser olan ütopya yazarlarının istediklerinin sa-
dece birer hayal ürününden ibaret olduğunu ve bunları gerçekleşmesini im-
kânsız olduğunu yergisel ve eleştirel bir üslupla dile getirmişlerdir.  

“Toplum Felsefesi Açısından Ütopyalar” başlığı altında toplum felse-
fesinin ortaya çıkışı ve ütopyaların ortaya çıkışı alt başlıklarıyla kitabın ikin-
ci bölümünü oluşturmuştur. Toplum felsefelerinin nasıl oluştuğuna daha ön-
ce değinmiştik. Peki, toplum felsefeleri ne işimize yarar? Neden onlara ihti-
yaç duyarız? Toplum felsefelerinin ortaya çıkmasına sebep olan toplumsal 
ve kültürel koşullar, temel düşünce biçimi, dönemsel sosyal ve toplumsal sı-
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kıntılar aynı zamanda bizim toplum felsefelerine ihtiyacımızın sınırlarını 
oluşturmaktadır. 

Çünkü toplumsal sıkıntılardan, kültürel yetersizlikten kurtulmak; sos-
yal refahı üst seviyeye çıkarıp o seviyede tutmak, her türlü buhranı gider-
mek ve çağdaş bir toplum statüsü kazanmak amacıyla toplum felsefelerine 
ihtiyaç duyarız. Toplum felsefelerinin oluşumuna ve yararlılığına değindik; 
fakat aklımıza gelebilecek sorulardan biri olabilecek bir husus daha vardır. 
Bu husus da ütopyaların ortaya çıkmasına neden olan toplumsal sorunlardır. 
Acaba ütopyaların ortaya çıkmasına etki eden bu sorunlar nelerdir? Bu so-
runlar arasında sayabileceğimiz noktalar; Silahlaşma, iktidar gücü ve etkin-
liği, sınıflaşma, aristokrasi, makineleşme ile ortaya çıkan insan eşitsizliği gi-
bi durumlardır. 

Değerlendirmemiz boyunca sıkça birlikte anılan toplum felsefeleri ve 
ütopyaların hiç mi birbirinden bir farkı yoktur? Tabi vardır. Şöyle ki; top-
lum felsefeleri toplumsal öğretiler ve birtakım inanışlar yansıtsalar da var 
olan düzende değişiklik yaparak sorunları çözmeye çalışırken; ütopyalar ya-
zıldıkları çağın temel sorunlarını yansıtmakla birlikte kökten değişikliği a-
maçlayan bir özellik taşır. 

Yazarın ikinci bölümde ağırlık verdiği bir başka kısım da Platon’un 
Devlet, Thomas More’nin Utopia, Tommaso Campnella’nın Güneş Ülkesi, 
Francis Bacon’un Yeni Atlantis, Aldous Leonard Huxley’in Cesur Yeni 
Dünya ve George Orwell’ın 1984 eserlerini meydana getirdikleri sosyal ve 
siyasi ortam ile savundukları temel görüşlerdir. 

Peloponnes Savaşlarında Atina’nın yenilgisi, birtakım gerekçelerle 
Platon’un akıl hocası Sokrates’in idamı ve siyasî düzensizlik Platon’un Dev-
let adlı eserinin yazılmasını sağlamıştır. Platon bu eserinde çoğunlukla top-
lumsal düzen, iş bölümü ve toplumculuk üzerinde durmuştur. Toplumsal 
düzeni sağlarken beden ve ruh sağlığını önemli bir yere koymuştur. Bu içsel 
huzurun ancak müzik ve jimnastik ile sağlanabileceğini savunmuştur. Tho-
mas More ise Utopia adlı eserini İngiltere’deki toplumsal ve ekonomik sı-
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kıntıların yoğunlukta olduğu bir dönemde yazmıştır. More eserinde, çalış-
madan zengin olanların, hazırcılığa alışanların yaşanan sıkıntıların temelini 
oluşturduğu görüşündedir. Bu sorunun da bozuk eğitim yapısının düzel-
tilmesi ile mümkün olacağını belirtmiştir. Tommaso Campnella  Güneş Ül-
kesi’ni Avrupa Katolik dünyasının sallantıda olduğu, ekonomik ve kültürel 
sarsıntıların meydana geldiği bir dönemde oluşturmuştur. Yaşanan bu sar-
sıntıların sebebini k bencil düşünce ve kişisel çıkarlar olarak göstermiştir. 
Francis Bacon’un Yeni Atlantis’inde ise şimdiye kadar söylediğimiz eserler-
den farklı bir tez görmekteyiz. Bacon’un istediği toplum biçimi daha çok 
kişisel bir ideal düzendir. Ahlak kurallarının beraberinde sevgi ve saygıyı 
getireceğini savunmuştur. Huxley’in Cesur Yeni Dünya eserinde ise demok-
ratik düzen ve bireysel özgürlüğe sahip olmayan, tekdüze bir şekilde yaşa-
yan toplumun devamlılığının sağlanamayacağı görüşü yer alır. George Or-
well’ın 1984 eserlerinin teme savı ise toplumsal düzenin parti sistemi ile 
sağlanabileceğinden söz edilmektedir. 

Bütün bunlardan anlıyoruz ki ütopya eserlerinin oluşmasında, sosyal 
çevre, toplumsal düzen, siyasi gelişmeler, ekonomik durumlar, savunulan 
görüşler, temel fikir yasaları, gelenek ve inanç sitemi, evvelden beri surege-
len yaşam tarzı ve standartları etkili olmuştur.  

Kafa karışıklılığına neden olabilecek bir nokta da ütopya eserlerinin 
hep Batıda yazıya geçirilmesidir. Neden sadece batıda bu tarz eserler yazıl-
mış, başka toplumlarda veya bölgelerde ütopik eserler kaleme alınmamış 
mı, ütopik düşünme yeteneğine sadece batı yazarlar mı sahip şeklinde soru-
lar zihnimizde merak uyandırabilir. Bu soruların cevaplarını kitaptan hare-
ketle cevaplandırabiliriz. Öncelikle sorunlara kökten çözümcü yaklaşıma 
doğu toplumlarında pek fazla rastlanmaz. Çünkü ütopyaların doğmasına etki 
eden felsefî düşüncedeki gelişme Doğu toplumlarında görülmez. Batı top-
lumları sorunlara felsefî yaklaşımla yaklaşırken, Doğu toplumlarında mistik 
güçler yol gösterici niteliktedir. Batı toplumlarında akılcı düşünme ve 
toplumsal düzenin kutsallığı söz konusu iken Doğu toplumlarında Budizm, 



Rəәyləәr vəә mülahizəәləәr 
 

 

 - 125 - 

Taoizm ve Konfüçyüslük gibi mistik özellikli dinî inançlar hakimdir. Bütün 
bu farklılıklardan, Doğu toplumlarında cennet özlemi diğer dünyaya bırakı-
lırken, Batı toplumlarında ütopya düşüncelerinde yeryüzü cenneti kurulmuş-
tur sonucuna ulaşabiliriz. 

Yazar kitabın üçüncü bölümünde ütopyalardaki toplumsal düzen özel-
liklerine yer vermiştir. Bu bölümü siyasal yönetim, toplumsa yapı ve din 
anlayışı alt başlıkları ile değerlendirmiştir. Platon’un siyasi anlayışına baka-
cak olursak Platon’a göre en iyi devlet şekli aristokrasi ile yönetilen devlet 
şeklidir. More’un ütopyasında en iyi devlet yönetim şekli ise demokrasi ile 
yönetim anlayışıdır. Tommaso Campnella en iyi yönetim biçiminin monarşi 
olduğunu savunur. Francis Bacon’un Yeni Atlantis’inde ise monarşik bir si-
yasal düzenin savunulduğu göze çarpmaktadır. Huxley’in Cesur Yeni Dün-
ya’sında da monarşinin savunurluğunda despotik bir yaklaşım dikkat çeker. 
1984’teki siyasal düzen tam anlamıyla diktatörlüktür. 

Görüyoruz ki çeşitli siyasal görüşler, farklı savunular ve fikirler karşı-
mıza çıkmış oldu. Bu denli görüş farklılıklarının meydana gelmesinde ya-
zarların yaşadıkları dönemin siyasî, toplumsal ve ekonomik şartların varlığı 
kadar; düşünsel ortamın ve yazarların dünya görüşleri de etkili olmuştur. 

Ütopyaların uygulanabilirliği başlıklı dördüncü ve son bölümde ütop-
yaların gerçek yaşama uyulabilirliğinin mümkün olup olmadığı anlatılmıştır. 
Kimi yazarlara göre uygulanabilir kimi yazarlara göre de uygulamaz fikri 
yaygındır. Neden uygulanabilir? İnsanı mutluluğa götürecek tek yol olarak 
görüldüğü için. Neden uygulamaz? Ütopyaların insan zihninde olması iste-
nen şeklinde düşten ibaret olduğu için. Bizce de uygulanamaz. Nedenine 
gelecek olursak, ütopyalar insanın kurmuş olduğu uçsuz bucaksız mutlulu-
ğu, huzuru, refahı, sınırsız özgürlüğü, mümkün olmayanı, akıl çerçevesine 
dışındaki öğelere sahip olma inancını, sayısız nimetlerle donatılmış adeta 
yeryüzünde cennet hayalini ve bunlara benzer sonu görünmeyeni, aklî değil 
hayalî olanı temsil ettiği için uygulanabilirliği söz konusu değildir. İlla ki 
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uygulanmak istenirse bu sadece hayal ürününden ibaret olmayıp, akla yakın 
olan toplumsal sistem önerileri ile mümkün olabilir.  

Netice itibariyle, ütopyaların ideal toplum düzeninin hayalî düzlemde 
işlenmesinin konu alan düş öğeler topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bu ha-
yalin temelinde her zaman daha iyiye, mükemmel olana özlem vardır. Ütop-
yalarda birey ve bireysel özellikler ikinci planda yer almıştır. Ütopyalarda 
korku, endişe, mutsuzluk, gözyaşı, düzensizlik kısaca olumsuz hiçbir duru-
ma rastlanmaz. Bu gibi ve daha çeşitli olumsuzluklara rastlanan alan ters-ü-
topyalardır. Ters-ütopya anlayışına göre ütopyacıların adeta pembe bir göz-
lükle etrafı izlemelerini ve aynı renklilikle düş âleminde yaşadıklarını savu-
narak bu düzene karşıdırlar. Ütopyacılar olmasını istedikleri, ters-ütopya-
cılar ise olanı yansıtır. Kanaatimizce ütopyacılar da aslında mümkünsüzlü-
ğün farkındalar fakat insanların sonu olmasa da yaşayabildikleri kadar mut-
luluk ve huzur ortamında yaşamalarını arzuladıklarından olumsuzluklara ka-
pısını kapatmış hayal dünyasına, yapay cennete dalmıştır. İnsanın içinde 
bulunduğu ortamda hissiyatı, kendini gerçekten mutlu hissetmesi büyük 
önem taşır. Belki de insanın ne kadar süreceği belli olmayan mutluluğu ü-
topyalara bağlıdır. 

 

Halime Atmaca* 

                                                
* Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları. 
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